
•Z Norges forskningsråd
The Research Council of Norway

Helse- og omsorgsdepartementet
Att: Nina Fladsrud
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Vår saksbehandler/tlf.
Sigrid Berge, 22 03 74 14

Vår ref. Oslo,
200507625 16.01.2006
Deres ref.
200405796-/NF

HØring -  Etablering av pseudonymt register over svangerskapsavbrudd og
forslag til endringer i Teseptregisterforskriften

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 6. oktober 2005 med anmodning om
høringsuttalelse innen 13. januar 2006. I mail til rådgiver Nina Fladsrud 12. januar opplyste vi at
uttalelsen ville bli noen dager forsinket. Vedlagt følger Forskningsrådets uttalelse som er
behandlet av Divisjonsstyret for vitenskap.
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13. januar 2006

HØringsuttalelse fra Norges forskningsråd om
Etablering av pseudonymt register over svangerskapsavbrudd
og forslag til endringer i reseptregisterforskriften

Norges forskningsråd har begrenset høringsuttalelsen til å gjelde de forskningsmessig mest
relevante sidene ved høringsforslagene.

Pseudonymt register over svangerskapsavbrudd
Forskningsrådet anser at Helse- og omsorgsdepartementets forslag om etablering av et
pseudonymt register over svangerskapsavbrudd vil gi en mer helhetlig og sikrere nasjonal og
regional statistikk på området. Et pseudonymt register vil også gi økte muligheter for
forskning omkring svangerskapsavbrudd og kvinners reproduktive helse. Økte kunnskaper på
dette området er sentrale når forebyggende tiltak mot svangerskapsavbrudd skal planlegges og
evalueres.

Hovedkonklusjoner
• Norges forskningsråd støtter forslaget om å etablere registeret over svanger-

skapsavbrudd som et pseudonymt register
• Et pseudonymt register vil gi betydelig bedre muligheter for forskning omkring

årsaker til svangerskapsavbrudd og kvinners reproduktive helse
• De skisserte mulighetene for oppretting av feilregistreringer og kvalitetssikring av

opplysninger i registeret er spesielt viktig for forskningsformål
• Mulighetene for samkjøring av opplysningene fra dette registeret med andre hel-

seregistre vil kunne bidra til økt kunnskap om årsakssammenhenger
• Hensynet til personvern er særlig viktig når det gjelder sensitive opplysninger omkring

svangerskapsavbrudd og reproduktiv helse. Forskningsrådet anser at de løsninger som
er skissert både for å ivareta datasikkerhet og personvern er tilfredsstillende.

Endring i reseptregisterforskriften
Norges forskningsråd støtter forslaget om at reseptregisterforskriften endres slik at dødsår
og -måned inngår i de opplysninger som kan registreres i registeret. Dette vil både gi Økte
muligheter for å bruke opplysninger fra registeret til forskning og bidra til å gi sikrere
forskningsresultater. Forskningsrådet støtter også presiseringene av vilkårene for utlevering
av opplysninger fra registeret.


