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HØRINGSSVAR  — STRATEGI FOR MODERNISERING OG SAMORDNING AV SENTRALE
HELSEREGISTRE OG MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE

Vi viser til brev datert 21. desember 2009 hvor Forbrukerrådet blir invitert til å komme med synspunkter til
forslagene til hovedgrep i forslag til Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og
medisinske kvalitetsregistre.

Forbrukerrådet har i sin strategi for perioden 2010-15 pekt ut offentlig sektor, herunder helse, som et av
seks strategiske satsningsområder. Et av de sentrale målene er at Forbrukerrådet skal arbeide for at det
innenfor norsk helsevesen opprettes kvalitetsregistre med gode kvalitetsindikatorer, og at disse blir gjort lett
tilgjengelig innbyggere og pasienter.

Vi er slikt sett svært fornøyd, selv om vi mener tiden er overmoden, med det arbeid som er blitt gjort og den
strategi som her legges til grunn. Rapporten, som danner grunnlaget for strategien, viser for all verden at vi
per dato vet alt for lite om ressursbruk, behandlingskvalitet og behandlingsresultat osv innenfor norsk
helsevesen. Dette krever og at en i større grad enn nå har fokus på kvalitet og oppfølging innenfor
primærhelsetjenesten.

Vi er enig i at en bedre organisering av helse- og kvalitetsregistre vil gi en bedre styring i forhold til
kompetanse, kvalitetssikring mv for å ivareta hensynet til personvern. Vi registrerer videre at det ikke
foreligger kjente saker hvor opplysninger fra sentrale helseregistre er kommet på avveie. Det er videre på
det rene at god behandling forutsetter god kunnskap om hvilke behandling som virker, og at denne
kunnskapen er systematisert. Dette forutsetter kunnskap om erfaringer ned på personnivå. Det forutsettes
at det etableres systemer for ivaretakelse for den enkeltes integritet mht. spredning av personopplysninger.
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