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Helse -  og omsorgdepartementet  -  Høring om etablering av et Nasjonalt hjerte- og
-karregister

Helsedirektoratet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 13.
februar 2009.

Utgangspunktet for departementets forslag er et behov for å kunne følge utbredelse,
behandling og overlevelse av hjerte- og karsykdommer i Norge. Det foreslåtte Hjerte-
og karregisteret vil bestå av et basisregister med tilhørende kvalitetsregistre.
Departementet foreslår at det samlede Hjerte- karregisteret skal ha et felles formål og
ha en databehandlingsanssvarlig.

1. N tt ersonidentifiserbart h "erte- o karre ister  - flere mull heter

Helsedirektoratet mener det er på høy tid at grunnlagsdata for hjerte- og
karsykdommer blir bedre. Vi mener, i likhet med departementet, at det bør etableres et
registersystem på hjerte- og karområdet som består av et basisregister med tilknyttede
kvalitetsregistre. Departementet foreslår at dette løses ved at man etablerer et nytt
personidentifiserbart helseregister som skal basere seg på informasjon blant annet fra
Norsk pasientregister (NPR), Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Dersom dette,
ut fra en totalvurdering, ansees mest hensiktsmessig for å få etablert et
personidentifiserbart hjerte- og karregister, vil Helsedirektoratet støtte dette.
Helsedirektoratet vil samtidig peke på at det er mulig å etablere et slikt registersystem
uten å etablere et nytt personidentifiserbart helseregister for å etablere datagrunnlaget
som er beskrevet i høringsnotat og rapport.

Formålene med å samle og tilgjengeliggjøre opplysninger om hjerte- og karpasienter
kan oppnås ved å benytte de helseopplysningene som allerede finnes i Norsk
pasientregister (NPR) og utvide registeret. NPR registeret er vedtatt etablert som et
personidentifiserbart register. Et av formålene med NPR er å danne datagrunnlag for
bl.a. kvalitetssikring av helsetjenesten og forskning om behandling og sykdommers
utbredelse.'

1 if. Norsk pasientregisterforskrift § 1-2 og Ot. prp. nr. 49 (2005-2006).
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Direktoratet mener det kan være fordeler av personvernmessige, registerfaglige og
samfunnsøkonomiske hensyn at informasjon fra pasientjournalen trekkes ut til ett
generelt pasientregister (NPR), fremfor å etablere egne basisregistre for ulike
sykdomsgrupper. Vi anmoder om at dette blir vurdert i det videre arbeidet.

Dersom en slik modell blir foretrukket,  anbefaler vi at det etableres en rådsstruktur for
kvalitetsregistrene som gir de aktuelle registermiljøene, de regionale helseforetakene,
Folkehelseinstituttet og andre en reell påvirkningsmulighet i forhold til utviklingen.

Dersom det skulle være behov for tilleggsopplysninger som ikke finnes tilgjengelig i
dagens helseregistre, mener vi at det vil være mulig å utvide NPR til et felles
basisregister.  NPR vi da kunne få samme rolle som det foreslåtte basisregisteret med
underregistre.

Kliniske kvalitetsregistre - samtykke vs. ikke samtykke
Direktoratet viser til at departementet i 2008 startet et prosjekt som i dag blant annet
går igjennom nasjonale kvalitetsregistre for å bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet
og for å se på hvilket grunnlag slike registre skal opprettes.  Prosjektet tar opp i seg en
grundig drøfting av både hjemmelsgrunnlag og spørsmålet om samtykke i forhold til
ulike registre.  Direktoratet anbefaler at dette prosjektet sluttføres før man endelig tar
stilling til om samtykke er egnet i forhold til enkelte kvalitetsregistre knyttet til hjerte- og
karområdet,  eller om etableringen av et hjerte-  og karregister automatisk bør gi
hjemmel for etablering av underliggende personidentifiserbare kvalitetsregistre uten
samtykke.

Prinsipielt må to hensyn veies mot hverandre. På den ene siden har vi interessene den
enkelte har for å bestemme hvilke helseopplysninger om en selv som skal finnes i
helseregistrene. Dette er legitime hensyn, som etter direktoratets vurdering skal
tillegges vekt. Slik helseregisterloven nå er å forstå er hovedregelen at helseregistre
etableres med samtykke fra de registrerte, inkludert kvalitetsregistrene. På den annen
side har vi samfunnets interesser for å ha god informasjon om helsesituasjonen og
kvaliteten i tjenestene, slik at vi sikrer gode tilbud til enkeltmennesker og befolkning.
På mange områder er dette tungtveiende hensyn. Disse forholdene må vektes mot
hverandre. Et alternativ til samtykkebaserte registre er å etablere personidentifiserbare
registre med rett til å reservere seg. Dette bør vurderes nærmere.

For mange registre kan det å basere seg gjennomgående på samtykke medføre at
registerkvaliteten blir dårligere, frafallet større og at man samtidig får betydelige
administrative kostnader knyttet til innhenting av informasjon. Frafallet kan bli stort,
spesielt for pasientgrupper hvor helseopplysningene oppfattes som sensitive.
Helsedirektoratet mener det er viktig at helsetjenesten ikke stiller seg i en situasjon
hvor vi får et dårligere utgangspunkt for å utvikle tjenestekvaliteten for pasientgrupper
hvor helseopplysningene antas å være sensitive. Direktoratet mener derfor det kan
være vanskelig å finne en god logikk for å anbefale at enkelte kvalitetsregistre skal
basere seg på samtykke, andre ikke. I forhold til dette spørsmålet, viser vi mao. til det
nevnte arbeidet som pågår i regi av departementet.

Vi mener uansett at det vil være behov for å opprette noen nasjonale kvalitetsregistre
uten at det innhentes samtykke. Eksempler på dette er Norsk hjerteinfarktregister,
Nasjonalt register for hjertestans utenfor sykehus og Slagregisteret i Midt-Norge. Slike
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registre vil omfatte pasientgrupper der  mange eller de fleste mangler
samtykkekompetanse midlertidig eller permanent på grunn av sin tilstand. I
utgangspunktet kan det argumenteres for at andre registre kan bygge på samtykke fra
den registrerte. Eksempel på dette er Norsk Pacemakeregister.

Helsedirektoratet anbefaler at det i den videre lovprosess åpnes for etablering av
nasjonale kvalitetsregistre som ikke baseres på samtykke. Vi har foreløpig ikke tatt
endelig stilling til om dette bør omfatte alle kvalitetsregistrene. Vi bidrar gjerne i dette
arbeidet.

Etablering av lokale kvalitetsregistre
Direktoratet mener prinsipielt at det i tillegg til nasjonale kvalitetsregistre bør være
åpning for at helsetjenesten kan etablere lokale kvalitetsregistre med mulighet for å
ekstrahere eller avlevere utvalgte opplysninger til ett sentralt kvalitetsregister.
Helsetjenesten vil normalt ha behov for mer detaljerte pasientopplysninger enn hva
man vil ha i et sentralt kvalitetsregister. Dette bør det tas hensyn til når strukturen for
nye registre vurderes, slik som Hjerte- og karregister. Direktoratet mener at
underregistrene i utgangspunktet bør ha lokal forankring med lokal
databehandlingsansvarlig.

2. Nas'onalt h'erte-  o karre ister i en alternativ form

Vårt hovedstandpunkt er som nevnt at vi støtter departementets vurdering i forhold til
at det etableres et hjerte- og karregister. Vi støtter videre at data fra NPR skal utgjøre
en viktig kjerne i dette registeret. Vår primære anbefaling, som vi utleder nedenfor, er
at dette skjer som en integrert funksjon i NPR. Hvis departementet faller ned på en
annen løsning, anbefaler vi at de rutinene som er etablert i NPR knyttet til sikkerhet og
personvern, også gjøres gjeldende for det nye registeret. Vi anbefaler også at
kvalitetssikringen av registeropplysningene bør skje samordnet og ett sted, dvs. der
hvor kilderegisteret ligger.

Utnytte data og koplingsmuligheter i NPR, med utvidelse
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at "det etableres et basisregister for hjerte-
og karsykdommer med utgangspunkt i Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret,
Folkeregisteret, og at kvalitetsregistre innen hjerte- og karområdet knyttes til dette
basisregisteret."

Helsedirektoratet mener det kan være hensiktsmessig å etablere et basisregister for
hjerte- og karsykdommer knyttet til NPR ved å utvide dette registeret. En slik ordning
kan etableres etter de prinsipper for rettslig regulering som er foreslått i høringsnotatet.

Norsk pasientregister har arbeidet systematisk med sikkerheten. NPR er et av de
miljøene som best kan ivareta sikkerheten for registrerte helseopplysninger i dag. Slikt
systematisk arbeid er kostnadskrevende. Samfunnet vil derfor være tjent med at
ressurser og kompetanse i NPR blir benyttet når nye registerbehov oppstår.

Det foreslåtte Hjerte- og karregisteret omtales blant annet som et "basisregister". Et
slikt basisregister skal gi overordnet informasjon om forekomst, behandling og



behandlingsresultat for utvalgte sykdomsgrupper. Et slikt basisregister vil i stor grad
inneholde den samme informasjonen som allerede finnes i Norsk pasientregister.
Hensett til dette kan det stilles spørsmål ved om det er fornuftig ressursbruk å etablere
et nytt register,  når data allerede samles inn og kvalitetssikres i andre helseregistre.
Ressursene kan sannsynligvis brukes bedre ved å styrke eksisterende registre, og ved
å intensivere analyser av disse data for å belyse forekomst og utbredelse av hjerte- og
karlidelser i Norge.

Et hjerte- og karregister under NPR vil forutsette at innhold og formål endres slik at
opplysninger om for eksempel dødsårsak registreres på permanent basis i NPR. En
slik utvidelse av NPR vil kreve en endring av helseregisterloven. En utvidelse av
innhold og formål for NPR vil være en mindre ulempe for pasientenes
personverninteresser enn registrering av personidentifiserbare opplysninger i både
NPR og basisregistre uten samtykke fra pasienten.

3. Sikkerhet og personvern

Et hovedankepunkt mot etablering av personidentifiserbare registre er risikoen for at
helseopplysninger om de registrerte skal bli kjent for uvedkommende. Desto større
sikkerheten i et register er desto større blir tilliten til at forvaltningen av
helseopplysningene skjer på betryggende måte. Vesentlig i denne forbindelse er at
innsamlingen av opplysinger skjer på en slik måte at identiteten blir skjult og at det ikke
utleveres avidentifiserte opplysninger som har en slik form at bakveisidentifikasjon av
pasienten blir mulig.

Datatilsynet oppgir å "hatt flere enkeltsaker hvor det er avklart at behandlingen i
sentrale helseregistre har skjedd i strid med lovgivningen. I visse tilfeller har dette
medført at personers integritet beviselig har blitt svekket, for eksempel at de registrerte
urettmessig er fratatt sin selvbestemmelsesrett." 2 Når det gjelder sensitive
helseopplysninger bør man legge til grunn et føre var prinsipp. Det innebærer å legge
listen for sikkerhet høyt, slik at man er trygg på at misbruk av slike opplysninger
unngås. Det bør nedfelles generelle prinsipper for sikkerhet og utlevering som gir
trygghet for at misbruk av opplysninger i helseregistrene ikke skjer. NPR er et av de
registre som har kommet meget langt i sitt arbeid på dette felt.

Det er nå etablert et generelt prinsipp om kryptering av sentrale norske helseregistre.
Intern kryptering bygger på de samme prinsipper som pseudonymisering (NOU
1993:22). Det vil si at personers identitet skjules ved at fødselsnummeret forandres
eller krypteres av et dataprogram. På denne måten kan man knytte mange
rapporteringer (for eksempel om sykehusbehandling) til en bestemt person, uten man
får vite hvem denne personen er. Dette betyr at vanlig drift av registeret, som mottak
av data, kvalitetssikring og analyser vil gjøres uten at medarbeidere i registeret eller
andre vil få tilgang til personenes navn eller fødselsnummer. Koblinger mellom Norsk
pasientregister og andre registre vil bli gjennomført uten at noen i Norsk
pasientregister vil få tilgang til både helseopplysninger og fødselsnumre.

2Datatilsynet ref. 09/00220-2/ CBR og htt ://www. datatils net.no/tem lates/Pa e 2639.as x



4. Formål o omfan av o I snin er i re istrene  basis- o  underli ende
kvalitetsre istre

Om formålet
Helsedirektoratet anbefaler at formålene til registrene blir nærmere presisert. I
høringsbrevet står det:

... registerets formål bør være å bidra til god kvalitet i behandlingen av personer med
hjerte- og karsykdommer, forsking på årsaker til sykdom og resultat av behandling,
overvåkning av nye tilfeller og forekomster i befolkningen, og styringen av
helsetjenesten med sikte på å foreta gode, kunnskapsbaserte prioriteringer innen
helsepolitikk, drive forebyggende arbeid og forskning.

Et hvert register skal ha uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den
databehandlingsansvarliges virksomhet. Det kan bare behandles opplysninger som er
relevante og nødvendige for formålet, jf. blant annet helseregisterloven § 11. I et
nasjonalt Hjerte- og karregister (evt. under NPR) bør det vurderes å utdype formålene
for basisregisteret og de enkelte nasjonale kvalitetsregistrene. Det ligger i dette at det
er behov for å tydeliggjøre og avgrense formålene.

I Hjerte- og karregisteret med underliggende kvalitetsregistre foreslås å registrere en
betydelig del av sykdomshistorien til den enkelte. I høringsbrevet, s. 11 og 13 står det
at Hjerte- og karregisteret blant annet bør inneholde  "relevante variabler fra
medisinske kvalitetsregistre"  uten at det er spesifisert nærmere hva disse "relevante
variablene" vil være. Vi anbefaler at det spesifiseres hvilke typer opplysninger som skal
inngå i henholdsvis basisregisteret og de tilhørende kvalitetsregistre, og at
opplysninger i lokale kliniske kvalitetsregistre kan være mer detaljerte og rettet mot
kliniske forløp enn de opplysinger som samles i et nasjonalt basisregister med
underliggende kvalitetsregistre.

5. N dis ensas'onsh'emmel i helse ersonelloven 29 b

Departementet foreslår en hjemmel som i konkrete tilfeller vil gi adgang til å gi
dispensasjon fra taushetsplikten når formålet er kvalitetssikring, administrasjon,
planlegging og styring av helsetjenesten.

Direktoratet støtter at det gis en ny hjemmel for at det i konkrete tilfeller kan gis
helseopplysninger til de nevnte formål.

I en ny § 29 b bør formålene konkretiseres og eventuelt reguleres i forskrift. Det vises
til pasientregisterforskriften § 3-3 som eksempel for dette som hjemler utlevering av
opplysninger for aktivitetsbaserte finansieringsordninger til Helsedirektoratet.

Den foreslåtte hjemmelen åpner for at helseopplysninger kan anvendes til
kvalitetssikring, administrasjon, planlegging og styring av helsetjenesten uansett hvor
opplysningene er lagret. I prinsippet omfattes opplysninger i pasientjournaler og i
andre typer helseregistre. Vi anbefaler at en ny § 29 b bør angi grenser for hvem som
kan stå som ansvarlig for prosjektet som vil kunne gjennomføres etter denne



bestemmelsen,  og at det stilles krav til at den ansvarlige må opptre på vegne av den
virksomhet som skal ettersees,  eller ha annen forankring for oppgaven.  Forslaget
legger til grunn at graden av personidentifikasjon ikke skal være større enn nødvendig
for det aktuelle formålet.  Vi er enige i dette,  og anbefaler at det settes krav om å
begrunne hvorfor det er nødvendig å benytte personidentifiserbare opplysninger. Hvis
forlaget til ny  §  29 b endres i tråd med dette vil REKene få kriterier for å si ja eller nei til
en søknad.

En alminnelig problemstilling er at opplysninger i pasientjournalen ønskes koblet mot
opplysninger i registre som NPR og Kreftregisteret.  Når det gis dispensasjonsadgang
fra taushetsplikten,  mener vi at opplysninger til kvalitetssikring,  administrasjon,
planlegging og styring av helsetjenesten om mulig bør utleveres anonymt til mottaker.
Eventuelle registerkoblinger kan skje i forkant av dette.  I slike situasjoner bør mengden
av de sammenstilte opplysningene(variablene)  være slik at det er bort i mot umulig å
bakveisidentifisere pasienten.

Vi anbefaler at helseopplysninger som utleveres i henhold til en slik dispensasjon
utleveres med en tidsbegrensning, f. eks.  ved at det i lovteksten fremgår at
helseopplysningene slettes så snart det omsøkte formål er oppnådd.  Videre at slik
oppbevaring av helseopplysninger ikke kan være av varig karakter og at
oppbevaringen ikke bør være lengre enn om lag 5 år.  Om man ønsker å opprette et
ordinært helseregister, der formålet er en mer varig oppbevaring av
helseopplysningene,  bør dette skje etter bestemmelsene i helseregisterloven §§ 7 og
8. Direktoratet anbefaler videre at det bør stilles krav til en rapporteringsplikt ved
melding om at helseopplysningene er slettet når prosjektet er avsluttet.

6. 0 hevelse av helsere isterloven 8 6. ledd

Helsedirektoratet er positiv til forslaget om å stryke 6.  ledd i helseregisterlovens § 8.

Vennlig hilsen

Bjørn-Inge Larsen -----
Direktør J tJy

Bjørn Guldvog
Assisterende direktør
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