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Konklusjon
Helse Midt-Norge RHF gir full støtte til "Strategi for modernisering og samordning av
sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020".

Dato
19.03.2010

Helse Midt-Norge RHF viser til departementets høringsbrev av 21.desember 2009. Vi
omtaler i høringssvaret  "Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre
og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020"  som  "Strategien" .

Høringsuttalelse
HOD ber i høringsbrevet spesielt om høringsinstansenes mening om hovedgrepene i strategien, særlig
fellesregistre og helhetlig modell for datasamling og drift

Hovedgrep 1: Fellesregistermodell

Fellesregistermodellen vil etter Helse Midt-Norge RHFs mening være en god
organisasjonsmodell for å kunne nå formålene for sentrale helseregistre og medisinske
kvalitetsregistre (helseovervåking, kvalitetsutvikling og forskning) på en sikker og
ressursøkonomisk måte.
Modellen omfatter både basisregistre og kvalitetsregistre. Denne "pakkeløsningen" gir økt
mulighet for god informasjonssikkerhet gjennom helhetlig tilgangsstyring og logging av bruk
av data. Modellen reduserer behov for duplisering og transport av data. Modellen vil også
styrke registrenes mulighet til å sikre komplette datasett og data av god kvalitet.

Hovedgrep  2:  Helhetlig modell for teknologiske løsninger

Helse Midt-Norge RHF har over lengre tid arbeidet for å modernisere de teknologiske løsningene for
kvalitetsregisterdrift. Behovene for moderne tekniske løsningene for helseregistre sees i sammenheng
med den teknologiske utvikling innenfor spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og andre
etater.



Modernisering av helsetjenestetilbudet, med stor vekt på helhet og sammenheng i tjenestetilbudet, på
tvers av nivåer og etater, understreker betydningen av helhetlige og samordnende løsninger for
styringsinformasjonen. Dersom helsetjenesten skal nå sine mål for faglig gode, trygge og effektive
tjenester er data fra helseregistre nødvendig. Helhetlige tekniske registerløsninger er ressursmessig
rasjonelt og øker fleksibilitet ved senere endring av ansvar mellom aktører og nivåer i tjenesten.

Helse Midt-Norge støtter derfor hovedgrep 2 i strategien

Strategien relatert til Helse Midt -Norges særlige utfordringer

Helse Midt-Norge har ansvar for tre RHF-eide, nasjonale hjerte-karregistre; Nasjonalt
hjerteinfarktregister, Nasjonalt hjerneslagregister og Norsk karkirurgisk register. Disse registrene er
faglig beslektet og omfatter store pasientgrupper. Data fra disse registrene er av stor betydning for at
helsetjenesten skal kunne møte framtidens pasienter med god forebygging, behandling og oppfølging.

Kvalitetsregistrene har løpende behov for å "kontrollere" data mot helseregistre som inngår i
basisregisteret ihht modellen (Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister, Reseptregisteret og
Folkeregistret). Det er tilsvarende behov for de andre registrene å kontrollere utvalgte data mot
kvalitetsregistrene. Et fellesregister på hjerte—karområdet med basisregisterløsninger og Helse Midt-
Norges kvalitetsregistre vurderes å være en sikker og hensiktsmessig modell. Helse Midt-Norge vil
derfor understøtte innsatsområde 5: nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.

Helse Midt-Norge forutsetter i denne sammenheng at de medisinske kvalitetsregistrene fortsatt skal
være knyttet til de kliniske fagmiljøene. Det er en nødvendig betingelse for å sikre faglig "eierskap" til
registrene, som igjen gir økt kompletthet og kvalitet på data. Helse Midt-Norge ser ingen motsetning
mellom dette faglige "eierskapet" og en formell organisering av registrene i fellesregistre innefor de
krav som reguleres av lov. Helse Midt-Norge ser samtidig behov for endring av eksisterende
lovregulering som i dag setter begrensinger på innsamling av data uten pasientens samtykke. Helse
Midt-Norge understøtter derfor innsatsområde 2, Juridiske tiltak

Helse Midt-Norge har i oppdragsdokument fra HOD fått et særlig ansvar for teknologisk utvikling av
kvalitetsregistre. Dette arbeidet koordineres mot de øvrige regioner. Det er samsvar mellom RHFenes
mål for utvikling av kliniske dokumentasjonssystemer, kvalitetsregistres behov for registerspesifikke
tekniske løsninger og Strategiens mål for teknologisk utvikling.

Flere av de sentrale helseregistrene har innregistrering fra spesialisthelsetjenesten. Det er derfor
sammenfallende målsetting om å koordinere videreutvikling av de tekniske løsningene med Nasjonalt
folkehelseinstituttet, NPR og flere. Helse Midt-Norge peker spesielt på innsatsområde 3felles teknisk
rammeverk og Mfrastruktur og gir full støtte til dette.
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