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Forslag til høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til forslag om 
å etablere et nytt kommunalt pasient- og brukerregister

Det vises til høringsbrev av 2.7.2015, med høringsfrist 1.10.2015. 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i helseregisterloven 
for å opprette et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Fredrikstad kommune 
velger å uttale seg, da saken har betydning for kommunen.

Departementet foreslår å etablere det nye registeret ved å samordne to eksisterende 
registre:

o Oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og
o Det nasjonale helseregister for individbaserte pleie- og omsorgstjenester (IPLOS).

Begge registrene inneholder verdifull informasjon om behandling og tjenesteyting til 
pasienter og brukere bosatt i kommunen. Fredrikstad kommune støtter forslaget om å 
samordne nevnte registre. Kommunen ser en klar fordel ved at registrene samordnes, slik at 
nyttig og verdifull informasjon og kunnskap kan belyses enda bedre. Dette vil bidra til å gi 
kommunen gode forutsetninger for å planlegge, dimensjonere, forvalte, evaluere, korrigere 
og utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste lokalt. 

Departementet poengterer at det ved etableringen av kommunalt pasient- og brukerregister 
skal tas utgangspunkt i gjenbruk av data som allerede registreres og rapporteres i dagens 
ulike systemer, først og fremst data fra IPLOS og KUHR. Fredrikstad kommune støtter dette.

Fredrikstad kommunen mener det er positivt at det i tillegg vurderes behov for å ta inn nye
variabler etter hvert som tjenestene utvikles, for eksempel data fra helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, i tillegg til opplysninger fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten,
som grunnlag for forebyggende tiltak for barn og unge.

Fredrikstad kommune merker seg at det i forbindelse med opprettelsen av nytt pasient- og 
brukerregister også er nødvendig å gjøre endringer i helseregisterloven og 
pasientjournalloven, samt å utarbeide nye forskrifter. Fredrikstad kommune deler 
departementets syn på at foreslåtte endringer i helsepersonelloven §§ 42 og 43 vil føre til 
avbyråkratisering og effektivisering i forvaltningen ved behov for retting og sletting. De 
lovendringene som er foreslått i høringsnotatet vurderes å være til individets og samfunnets 
beste.

Fredrikstad kommune erfarer og deler departementets syn på at gode data i forhold til status 
for folkehelsen i kommunen bidrar til kvalitetsforbedring ved planlegging og iverksetting av 
riktige tiltak. 

Fredrikstad kommune støtter hovedforslaget til lovendring om å opprette og etablere et nytt 
kommunalt pasient- og brukerregister, og forslaget til framdrift i arbeidet slik det foreligger.


