
HELSETILSYIIET
I NORDLAND

Helse- og Omsorgsdepartementet
Postboks 8011 dep
0030 Oslo

DERES REF. / YOUR REF.: VÅR REF. / OUR REF..

2004/05796-/NF 2005/11568 737.0

DATO/DATE

20.01.2006

Høring - Etablering av pseudonymt register over
svangerskapsavbrudd  -  Forslag til endringer i abortforskriften og
forslag til endringer i reseptregisterforskriften

Det vises til Deres høringsnotat av 06.10.05, bl.a. sendt til landets fylkesleger.

1. Etablering av pseudonymt register over svangerskapsavbrudd

Departementet foreslår at det etableres et pseudonymt, ikke sammtykkebasert,
personentydig register over svangerskapsavbrudd. Begrunnelsen synes å være ønske om
bedre statistikk og ønske om grunnlag for mer forskning på området.

Det er et viktig prinsipp at biomedisinsk forskning skal være samtykkebasert. Det må
være meget tungtveiende grunner for å fravike dette prinsipp. Forskning som kan
forebygge abort er viktig, men det er vanskelig å se at dette står i noen særstilling i
forhold til forskning på f.eks. de store folkesykdommene. Opplysninger om abort vil av
de aller fleste oppfattes som mye mer sensitivt enn opplysninger om ulike somatiske
sykdomstilstander, kanskje også mer sensitivt enn opplysning om psykiske lidelser.

Formålet med registeret angis bl.a. å være å få mer kunnskap om kvinner som får utført
provoserte aborter før utgangen av 12. uke, for å kunne iverksette forebyggende tiltak.
Ved slike aborter behøver ikke kvinnen å begrunne sitt valg. Dersom registeret skal
kunne brukes til å forske på hvorfor kvinner velger å ta abort må kvinnene spørres om
dette og det må innhentes opplysninger om psykososiale forhold. Dette vil kunne
innebære unødig belastning for den abortsøkende. Vi finner det ikke akseptabelt uten
samtykke å belaste kvinner med slike spørsmål i den aktuelle situasjon.

Helsetilsynet i Nordland går på denne bakgrunn mot forslaget om å etablere et
pseudonymt abortregister. Dersom NPR etableres som et personidentifiserbart register i
samsvar med forslag i høringsnotat av 20.09.05, vil dette gi et tilstrekkelig grunnlag for
god abortstatistikk. Forskning på abort ut over dette bør skje i form av enkeltprosjekter
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som på vanlig måte er samtykkebasert og har vært gjennom vanlige
godkjenningsprosedyrer i samsvar med gjeldende regelverk.

2. Endringer i reseptregisterforskriften

Helsetilsynet i Nordland har ingen innvendinger mot de foreslåtte endringer i
reseptregisterforskriften § 1-8.

Da vi ikke kan støtte opprettelse av et særskilt abortregister finner vi intet grunnlag for å
endre reseptregisterforskriften § 5-2.
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