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Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske
kvalitetsregistre  -  Høring

Viser til brev av 21.12.2009, og avtale om utsatt høringsfrist.

Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre
har vært forelagt Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Akershus eldreråd,
Hovedutvalg for folkehelse, kultur og næring, og Fylkestinget.

Fylkestingets uttalelse er følgende:
1. Fylkestinget slutter seg til behovet for et bedre kunnskapsgrunnlag om årsaker til sykdom,

og forekomst av disse, og vil særlig vise til behovet for nasjonale kvalitetsregistre i forhold
til ftlkeskommunens lovpålagte oppgave å ha oversikt over helsetilstanden i ,filket og de
faktorer som kan virke inn på denne, herunder trekk ved utviklingen som kan skape eller
opprettholde sosiale helseforskjeller. Fylkestinget slutter seg således til hoved re ene o
strate iene om ellesre istre som or anisas'onsmodell o helhetli e teknolo iske løsnin er.

Fylkeskommunen savner imidlertid en vurdering av fellesregistre som kan ivareta
helsefremmende faktorer (ikke kun for de enkelte definerte diagnoser), alternativt må dette
bli vurdert ivaretatt gjennom fellestjenester som en felles statistikkbank for helsefremmende
påvirkningsfaktorer i handlingsplanen.

2. Fylkestinget mener dog at tungveiende personvernhensyn må ivaretas, og viser til
Personvernkommisjonens anbefalinger om at det bør foretas grundige utredninger før nye
helseregistre etableres. Bruken av registeret må gjøres så personvernvennlig som mulig, f
eks gjennom pseudonymisering eller andre metoder for identitetsbeskyttelse.
Et hvert register bør også undergis periodisk ettersyn og en revurdering. Ved jevne
mellomrom bør registeret opp til ny vurdering, der balansen mellom personvernet og andre
interesser revurderes, før hjemmel for registrering eventuelt forlenges. Fylkestinget foreslår
at etablering av nye helseregistre utsettes til denne gjennomgangen er fullført".
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Fylkesrådmannens saksframstilling, og protokoll med vedtak fra utvalgsbehandlingene er vedlagt.
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Vedlegg:
- Protokoll fra FT, Hovedutvalg, Akershus eldrerådet og Fylkesrådet for mennesker med

nedsatt funksjonsevne.
- Fylkesrådmannens saksframstilling
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