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Høringsssvar fra Helsedirektoratet - Utkast til forskrift om innsamling og
behandling av helseopplysninger i nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

Helsedirektoratet viser til ovennevnte høring datert 8. juli 2011.

Direktoratet støtter i all hovedsak forslaget, men ønsker likevel å knytte noen
kommentarer til forslaget —både noen generelle og andre spesielle knyttet til konkrete
bestemmelser i forslaget. Hjerte- karregisteret vil i det følgende bli omtalt som HKR.

Det nasjonale hjerte- og karregisteret skal etableres som et personidentifiserbart
register uten samtykke, jf. helseregisterloven § 8, 3. ledd og bestå at ett basisregister
og flere kvalitetsregistre.

Generelle kommentarer:

Hørin snotatet unkt 4.2.3 - Reservas'onsrett

Registret opprettes, som nevnt, uten et eksplisitt samtykke fra den registrerte.
Departementet drøfter i høringsnotatet om pasienter skal gis adgang til en
reservasjonsrett —en rett for den enkelte til å bestemme at man ikke ønsker at
opplysninger om seg registreres i HKR —men konkluderte med at man i denne
omgang ikke ønsker å innføre en slik ordning. Hovedbegrunnelsen for denne
konklusjonen, er at man ønsker å utrede dette spørsmålet i en større skala med bl.a.
vurdering av hvilke konsekvenser dette får for helseregisterfeltet som sådan.
Direktoratet er enig i behovet for en slik vurdering, men vil samtidig peke på at det i
dag er opprettet et reservasjonsregister mot bruk av biologisk materiale til forskning jf
helseforskningsloven § 28 annet ledd. Dette gjelder i de tilfellene hvor
forskningsprosjekter benytter biologisk materiale som er innsamlet i forbindelse med
ytelse av helsehjelp uten å hente et nytt samtykke fra pasienten til denne nye bruken.
Den enkelte er gitt en rett til å reservere seg mot at biologisk materialet, som for
eksempel sykehuset oppbevarer etter at en pasient har mottatt helsehjelp der, blir
brukt til et forskningsprosjekt med mindre den enkelte eksplisitt samtykker til en slik ny
bruk. Dette reservasjonsregisteret ligger i dag hos Folkehelseinstituttet.

Hørin snotatet 4.1.2 —Re isterets innhold
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Det fremkommer av høringsnotatet at det har vært viktig for departementet å legge til
rette for at man på et senere tidspunkt kan inkludere data fra primærhelsetjenesten i
HKR. Direktoratet støtter at registeret på sikt legger opp til også å omfatte
opplysninger fra primærhelsetjenesten og anmoder departementet om å arbeide videre
med dette.

Hørin snotatet unkt 4.2.4 —Or anisatoriske tekniske o siske virkemidler

Databehandleransvaret er lagt til Folkehelseinstituttet. Departementet foreslår en
løsning hvor det ikke forskriftsfestes at HKR skal være en egen avdeling i FHI. Dermed
blir det opp til FHI å vurdere hensiktsmessig organisering av registeret internt innenfor
de øvrige rammer som forskriften oppstiller. Direktoratet minner om at når det i
forskriften ikke markeres et skille mellom den forskriftspålagte forvaltningen av
registeret og instituttets øvrige bruk av registerets innhold til for eksempel forskning og
helseovervåkning, påhviler det et særskilt ansvar for FHI å ha et fokus på og være
tydelig ift når instituttet innehar de ulike rollene.

Spesielle kommentarer:

Re isterets innhold - 1-4
Basisregisteret skal primært inneholde personopplysninger fra det sentrale
folkeregisteret, pasientadministrative opplysninger og diagnose- og prosedyrekoder fra
Norsk pasientregister, samt opplysninger om diagnosekoder, diagnosegrunnlag og
obduksjon fra Dødsårsaksregisteret, jf. forslag til forskrift § 1-4

Helsedirektoratet ønsker å forsikre seg om at arbeidsflaten mellom NPR og HKR blir
forutsigbar og effektiv. Det forutsettes at avlevering og sammenstilling løses på
ordinært vis gjennom avtale. Departementet mener et pålegg ikke er hensiktsmessig.
Vi forutsetter da at departementet mener direktoratet ikke trenger ytterligere hjemmel
for avlevering av personidentifiserbare opplysninger fra NPR til HKR. For vår del
hadde det vært ønskelig at dette ble presisert.

Det er lagt til grunn at basisregisteret skal inneholde et begrenset sett variabler og i
hovedsak inneholde opplysninger om pasienter som har fått helsehjelp for sykdom
klassifisert innen ICD-10 hovedkapittel I. I tillegg skal opplysninger om pasienter med
utvalgte diagnoser fra andre ICD-10 hovedkapitler. Variabler som skal inkluderes skal
være avgrenset av relevans og nødvendighet i forhold til registerets hovedformål.

Selv om en person er registrert i NPR med en tilstandskode innenfor kapittel I eller
utvalgte diagnoser fra andre ICD-10, er det ikke slik at andre tilstandskoder
nødvendigvis er relevante og nødvendige for HKR. For hvert opphold kan en person
som er registrert i NPR ha opptil 20 tilstandskoder, enten som hoved- eller
bitilstandskode. Det er derfor også nødvendig å avgrense innholdet i variablene (hvilke
tilstandskoder det utleveres opplysninger om), ikke bare hvilke variabler som skal
avleveres. Dette er ivaretatt i merknadene til bestemmelsen for opplysninger om
prosedyrekoder: "Videre må basisregisteret inneholde alle prosedyrekoder i NCMP og
NCSP som er relatert til hjerte- og karsystemet". En slik presisering kunne vært
tydeligere om den ble tatt inn i forskriftens § 1-4 for både tilstands- og
prosedyrekodene.
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I § 1-4 annet leddfremstårdet som uklartom listenovervariablerman kansamle inni
kvalitetsregistreneetter litraa) til f) er uttømmende,eller ikke.Dettefordiman i
forslagetbenytterbegrepet"som"før oppramsingenav variabler.Den tilsvarende
oppramsingenav variableretterførste leddansessom uttømmende,da man har brukt
begrepet"om".Direktoratetantarat denne ulikhetenmellomførsteog annet ledder
intendert.

Direktoratethar forståelsefor at listenovervariablersom kvalitetsregistrenekan
inneholdeikkekanvære heltuttømmende,fordifagutviklingentilsierat nyeforholdfår
betydning,samtidigsomtidligerekunnskapblirutdatert.Samtidigpresiserer
departementetviktighetenav at datakvalitetener godog at dettetalerfor at registret
kunbør omfattefærre og veldefinertevariabler.Videre bør det være forutberegnelighet
—både forforskere,myndigheterog pasienter- om hvilkeopplysningersom lagresi
HKR.

Etter§ 1-4 annet leddlitraa) kan opplysningerom «kjenterisikofaktorerfor hjerte-
karsykdom»registreresog lagres.Det presiseresi høringsnotatets. 15 at registeret
ikkeskal inneholdegenetiskprediktiveopplysningerogviser i denneforbindelsetil
bioteknologiloven§ 5-8. Dettefremkommerdog ikkeav selveforskriften.Direktoratet
ber departementetvurdereom dette,av pedagogiskehensyn,også bør inni forskriften
—alternativtnevnesi merknadenetil bestemmelsen.

Direktoratetønskerå kommentereett forholdknyttettil prediktiv,genetiskinformasjon.

Noen genetiskdiagnostiskeundersøkelseransessom prediktive.Det følgerav Ot.prp.
nr64 (2002-2003) s. 93 annenspalteat genetiskdiagnostiskeundersøkelsersom
ogsåer prediktiveforen annensykdomenn den man har undersøktfor, ansessom
prediktivog skal behandlesderetter.Slike undersøkelserkanfølgelighellerikke
registreresi HKR.

Statistikkfra Kerte- o karre isteret- 3-1
I forslagettil § 3-1, 3.1edder Folkehelseinstituttetpålagtå utlevereeller overføre
statistiskeopplysninger.Det er ikkesagt noe om til hvemog på hvilkevilkår.I
merknadenetil bestemmelsener det sagtat aktuellebrukereer forskere,
helsetjeneste/helseforvaltningeller andrebrukereav statistikk.

Tilsvarendebestemmelsefor utleveringav statistikkfinnesi NPR-forskriften§ 3-5. Her
er det imidlertidsattsomvilkårat opplysningeneskalbrukestilet uttrykkeligangitt
formålinnenforregisteretsformål,jf. § 1-2.

HKR skal baserespå opplysningerfra bl.a. NPR, og myetaler for at vilkårenefor
utleveringbørvære identiske.Anonymeopplysningerfaller utenforhelseregisterloven
og personopplysningsloven.Direktoratetanbefalerat man vurdererom NPR-forskriften
§ 3-5 skalendrestilsvarende.

Det er videreforutsattat HKR skal kunnesammenstillesmed bl.a. sosioøkonomiske
opplysningeri SSB forstatestikkformål,jf. forslagtil forskrift§ 3-1, 2. ledd. I
merknadeneer det forutsattat bestemmelsengir hjemmelfor HKR til å oversendedata
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tilde spesifiktnevnteregistrene,og tilsvarendehjemmelfor at de nevnteregistrene,
herunderSSB, kan oversendedata til HKR.

Tilsvarendebestemmelsefinnesi NPR-forskriften§ 3-1. Pr. i dag er det ikke
gjennomførtsammenstillingmed SSB forstatistikkformålidetSSB mener
statistikklovener til hinderfor oversendelseav taushetsbelagteopplysningerfra SSB til
NPR.

På bakgrunnav dette bør hjemmelenfor sammenstillingmed SSB klargjøresfør det
leggestilgrunnat HKR kan sammenstillesmed SSB forfremstillingav statistikk.Det
sammegjelderogså§ 3-2 som byggerpå § 3-1.

Øvrig:

Merknadertil 1-3:

I nestsisteavsnitti høringsnotatets. 35. visesdet til bestemmelsenom forsterket
tilsynetterforslagets§ 4-7. § 4-7 eksistererikkei forskriftsforslaget,og det antasat
henvisningved en inkurieikkehar blittrettettil § 6-1.
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