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HØRING - ETABLERING AV PSEUDONYMT REGISTER OVER
SVANGERSKAPSAVBRUDD - FORSLAG TIL ENDRINGER I
ABORTFORSKRIFTEN OG FORSLAG TIL ENDRINGER

Landsorganisasjonen i Norge (LO) ser et pseudonymt register over svangerskapsavbrudd som
svært sensitivt for de som eventuelt skulle registreres. Dersom slike opplysninger kommer på
avveie, vil dette kunne medføre store sosiale og helsemessige konsekvenser for de kvinner det
gjelder. Selv om samfunnet er blitt mer liberalt, så vet vi at for enkelte vil det at slike
opplysninger blir kjent, kunne føre til en fullstendig omkalfatring av fremtidsutsikter for
kvinner med påfølgende brudd i samlivsforhold osv. Dessuten vil det innebære en svært stor
psykisk belastning og kunne ha store helsemessige konsekvenser for dem det gjelder. Bare det
å vite at man er i et slikt register vil kunne føles som en belastning og gi utrygghetsfølelse.

LO mener derfor at hensynet til de som gjennomfører abort må veie tyngre enn samfunnets
behov for mer detaljerte opplysninger i form av etablering av et pseudonymt register over
svangerskapsavbrudd. Vi går derfor mot etablering av et slikt register.

LO har forståelse for at myndighetene kan ha behov for mer detaljerte opplysninger over
svangerskapsavbrudd for å vurdere effekten av tiltak osv. Vi ser at gjennomføring av
målrettede forskningsprosjekter for å skaffe til veie slike opplysninger ikke er uproblematisk,
men vi mener allikevel at dette må være veien å gå dersom det er behov for mer detaljerte
opplysninger om svangerskapsavbrudd for å vurdere effekten av tiltak m.m.

Vi vil også peke på at dersom man etablerte et pseudonymt register over svangerskaps-
avbrudd, så er det et register hvor den enkelte blir registrert uten at hun har gitt samtykke til
det. Registeret vil kunne bli brukt i forskningsprosjekter som på mange måter kan føles
krenkende for kvinnen for eksempel hvis man fokuserer på bestemte etniske grupper,
geografiske områder osv. Vi mener at det også må tillegges vekt at kvinner gjennom
etablering av et slikt register og oppfølgende forskning vil kunne bli inkludert i
forskningsprosjekter som strider imot det de selv ønsker. Prosjektene vil i verste fall kunne
virke krenkende overfor den gruppen kvinnen tilhører.
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LO støtter forslaget til endring i det reseptbaserte legemiddelregister slik at dødstidspunktet
for pasienter registreres.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
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