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Høringssvar på nytt kommunalt bruker- og pasientregister 
 
 
 
Helse -og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotatet hjemmel for å opprette et nytt helseregister for 
kommunale helse -og omsorgstjenester (Kommunalt pasient -og brukerregister), KPR. 
 
KS støtter formålet med registeret, men har enkelte kommentarer til omfang og avgrensning. 
Kommunesektoren ønsker seg bedre og mere relevante styringsdata enn i dag og har også en allmennyttig 
interesse av bedre registerdata i et befolkningsperspektiv. For kommunesektoren er særlig data som 
bygger på funksjonsnivå viktige, fordi diagnose alene ikke sier noe om behovet for eksempelvis 
omsorgstjenester. Den samme diagnosen kan ha helt ulike funksjonsnivåer hos ulike individer. 
 
Til sammen er det snakk om et vidt lovverk. Hvilke opplysninger registeret skal inneholde skal bestemmes 
ut fra kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver, som blant annet er nedfelt i helse- og 
omsorgstjenesteloven, tannhelsetjenesteloven, og folkehelseloven. 
 
KS støtter at IPLOS og KUHR (Oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling av helserefusjon) inngår i et nytt 
register KPR, og vil særlig fremheve betydningen av et IPLOS som tar høyde for kommunenes behov for 
gode styringsdata som registeret i dag ikke dekker. Det vil være særlig relevant med utvikling av områder 
knyttet til kognitiv funksjonsnedsettelse og sumrapporter. I tillegg vil KUHR data knyttet til særlig 
fastlegers henvisningspraksis og fysioterapitjenestene være relevante. I et befolkningsperspektiv er det 
særlig bedre data rundt oppfølging av antibiotikaresistens som vil være relevante. 

Konsekvenser av forslaget. 
Det forespeiles i høringsdokumentet at det vil stilles krav til arkitektur som skal bidra til at KPR skal kunne 
sammenstilles med NPR (Norsk pasientregister). KS tolker at dette omfatter krav til kommunal arkitektur. 
KS gjør oppmerksom på at e-helseområdet i kommunesektoren er ett av flere områder som danner en 
helhetlig arkitektur på tvers av sektorer. KS er derfor skeptisk til at etablering av et register skal kunne 
stille krav til kommunal IKT-arkitektur. Behov og krav – og konsekvenser av disse - må avklares med 
kommunesektoren, ikke reguleres.  
Høringsnotatet angir at det over statsbudsjettet for 2015 er bevilget 30 millioner kroner til utvikling av et 
kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister. Kostnadene for kommunal sektor er ikke inkludert i dette 
beløpet. Det hjelper ikke å etablere et register hvis de kommunale og fylkeskommunale fagsystemene 
ikke kan avgi nødvendig informasjon. Det må tilrettelegges funksjonalitet som bidrar til at helsepersonell 
gjennom sin bruk av IKT-løsningene i utøving av tjenestene samler inn nødvendig informasjon. Det må 
ikke legges opp til særskilt rapporteringsarbeid for formålet. Det er viktig at en igjennom 
utredningsinstruksen, lovmedvirkningsordningen og kostnadsberegningsordningen (de to siste avtalt 
mellom KS og regjeringen) får klarlagt konsekvenser (også økonomiske) for kommunene ved å hjemle et 
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slikt register i lov og forskrift. Kostnader for tilpasning i for eksempel de kommunale pleie- og 
omsorgssystemene, opplæring og konsekvenser av endrede arbeidsprosesser må dekkes nasjonalt.  

Omfang og avgrensning.  
Det er et mål for departementet at etablering av det nye registeret ikke skal øke rapporteringsbyrden for 
helsepersonell i tjenestene. Opplysningene som skal inngå i registeret bør over tid hentes gjennom 
automatisk datafangst fra fag - og pasient journalsystemer. Derfor bør det tas utgangspunkt i informasjon 
som føres i journal eller andre behandlingsrettede registre (journalføringsplikten). Det skal ikke legges opp 
til dobbelt-rapportering. Dette betinger en form for standardisering av pasientjournalopplysninger, også 
på tvers av tjenesteområdene. 
 
KS støtter denne vurderingen og understreker at det er viktig å ha gode refleksjoner rundt hva som er 
tilstrekkelige data. For eksempel støtter KS at det trengs bedre data fra helsestasjons – og 
skolehelsetjenesten, men vil advare mot at mer dokumentasjon kan ta ressurser bort fra det å gi 
tjenestene. Dette er en avveining som bør drøftes i videre utvikling av KPR, slik at det sikres gode og 
relevante data, innenfor prioriterte områder. 
 
Høringsnotatet nevner også at det i det videre arbeidet skal tas stilling til reservasjonsrett. For å sikre 
befolkningens oppslutning om registeret anbefaler KS mulighet for reservasjonsrett mot registrering av 
enkeltopplysninger og/eller for bruk av opplysningene til enkelte formål i det videre forskriftsarbeidet. 
 

Forholdet til helprivate finansierte helse og omsorgstjenester. 
Departementet skriver i høringsnotatet at det også er ønskelig å inkludere informasjon fra tjenester som i 
sin helhet er finansiert gjennom brukerbetaling, som for eksempel private legevakter og private 
tannklinikker. Dette skal å gi nasjonale helsemyndigheter kunnskap og oversikt over befolkningens faktiske 
forbruk og etterspørsel etter de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Departementets utgangspunkt 
er at foreliggende forslag til hjemmelsgrunnlag for KPR åpner for at opplysninger fra helprivat finansierte 
helse- og omsorgstjenester kan inngå i registeret. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkt på 
dette spørsmålet.  
 
Det er etter KS oppfatning rimelig å begrense informasjonsinnhentingen til offentlig virksomhet, eller der 
hvor private utfører oppdrag på vegne av det offentlige, eller avtalebaserte forhold med det offentlige. Vi 
har i dag mange registre som er dyre i drift, noe som krever bedre avveininger mellom samfunnsnytte, og 
ressursbruk. For å kunne håndtere et KPR innenfor rimelighetens grenser, (og et NPR) vil det derfor etter 
KS mening være fornuftig ikke å inkludere helprivate finansierte tjenester i hjemmelsgrunnlaget.   

Behov for bedre fagsystemer.  
Departementet påpeker at selv om KPR baseres på eksisterende datakilder, er det en utfordring at 
kommuner og legekontor ikke har god nok funksjonalitet i sine fagsystemer til å registrere, kvalitetssikre 
og innrapportere data. Videre påpekes det at arbeid med felles kodeverk og terminologier for nytt register 
(samstemming på tvers av KUHR, IPLOS og eventuelle andre registre) kan være tidkrevende. Kommunene 
mangler felles apparat for planlegging og gjennomføring av denne type systemendringer.  
 
KS støtter denne vurderingen, og har erfart at tilstanden i kommunale fagssystemer har så store mangler 
at det er grunn til å anbefale at dette arbeidet prioriteres mye sterkere for å kunne realisere bedre digitale 
verktøy og data. Dette må skje i samarbeid med kommunal sektor og på sektorens premisser. Uten en slik 
satsing vil arbeidet med KPR stoppe opp etter KS mening. 
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Med hilsen 
Helge Eide      Med hilsen 
Områdedirektør     Lasse Jalling 
       avd. dir 
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