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Vedtak 
 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Helse- og 
omsorgsdepartementet: 

1. Trondheim kommune støtter opprettelsen av et kommunalt pasient- og 

brukerregister (KPR) og vurderer at utvikling av gode og valide data om tjenestene 

gjennom KPR gir et viktig grunnlag for planlegging, utvikling, styring, finansiering og 

evaluering av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Trondheim kommune 

vurderer også at KPR sin rolle i å bidra til at det etableres kvalitetsregistre i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten vil være et viktig bidrag i kommunenes 

kvalitetssikringsarbeid. 

 

2. Trondheim kommune forutsetter at det igjennom KPR etableres et system for 

tilbakeføring av kvalitetssikrede, bearbeide og analyserte data til kommunene.  

 

3. Trondheim kommune støtter at Helsedirektoratet bør inneha 

databehandlingsansvaret for KPR.  

 

4. Trondheim kommune vurderer at rapportering av data må tilrettelegges slik at 

rapporteringsbyrden for helsepersonell i tjenesten ikke økes for å unngå at det blir 

mindre tid igjen til direkte tjenester til brukere og pasienter.   
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5. Trondheim kommune forutsetter at både innsamling av data og innretning av KPR 

ivaretar personvern og taushetsplikt.  Trondheim kommune vurderer at det bør være 

klare retningslinjer for tilgjengeliggjøring av data.  

Det innbærer at helsedirektoratet bare skal kunne tilgjengeliggjøre direkte 

identifiserbare helseopplysninger fra registeret dersom utleveringen er i samsvar med 

reglene om taushetsplikt. Utlevering av indirekte personidentifiserbare og 

anonymisert opplysninger krever sikre rutiner og gode vurderinger av 

databehandlingsansvarlig. Trondheim kommune støtter at det ikke kan stilles så 

strenge krav til løsninger at formålet med registeret ikke oppnås. 

 

6. Trondheim kommune vurderer at det bør være et absolutt krav til 

databehandlingsansvarlig å føre oversikt over hvem som har fått hvilke opplysninger 

fra registeret, og oversikten bør oppbevares minst 10 år. 

 

7. Trondheim kommune støtter reservasjonsrett mot registrering av andre typer 

opplysninger enn de som i dag inngår i KUHR og IPLOS med unntak av administrative 

opplysninger som det ikke skal være reservasjonsrett for.  

Trondheim kommune støtter at det skal være reservasjonsrett mot at 

helseopplysninger tilgjengeliggjøres sammen med direkte personidentifiserende 

kjennetegn som fødselsnummer. 

8. Trondheim kommune støtter at det opprettes et fagråd for registeret med pasient- og 

brukermiljøene, og fagmiljøene fra kommuner og helseforetak bør være representert 

og ha innflytelse på innretning og bruk av registeret. 

 

9. Trondheim kommune forutsetter at eventuelle kostnader for kommunene ved 

etablering av KPR og tilgjengeliggjøring av data kompenseres. 
 
 
Behandling: 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
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