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Med interesse har jeg lest høringsrapporten. Siden hjerte- og kar 
lidelser står for en stor del av  
dødsstatistik, men også behandlingsutgifter er evaluering av tiltakene 
avgjørende for fremtidige valg  
og dimensjonering av resurser.  
 
Det er etter mitt syn en del arenaer som er underrepresentert og som jeg 
ønsker  å gå nærmere inn på. 
 
1.Tilnærminga via eksisterende registre er logisk og gir en representativ 
grunnlag. Derimot mangler det  
planlagte hjerte og kar registre både tall, innspill og medarbeid fra 
primærhelsetjenesten. Dette er  
livsnødvendig for en slik registre av følgende årsaker: 
Siden 
1. screening,  
2. utredning 
3. diagnostisering 
4. behandling og 
5. oppfølging 
av hjerte og karlidelser pågår hos fastlegene. Spesialisthelsetjeneste, 
både på sykehus og som  
avtalespesialister, ser bare toppen av isfjellet i form av akutte og de 
mest alvorlige tilfeller, som  
hjerteinfarkt og slaganfall og har oftest en basal nødvendig, men sjelden 
fullstendig oversikt over en  
helhetlig forhistorie og bare begrensete muligheter til oppfølging. 
 
 
2. Saksfremlegg ta utgangspunkt  
- i 10 ansatte på den ene han siden og  
- at registeret søkes fritatt fra kryptering av direkte 
personidentifiserbare kjennetegn på den  
andre siden  
Dette virker helt underdimensjonert når informasjonsinnsamling skal være 
papirbasert.  
I 2009 må det være muligheter til både elektronisk informasjonsoverføring 
og tilstrekkelige krypterings  
og dekrypterings algorytmer, som tilfredsstiller både dagens og 
datatilsynets krav. 
 
3. Siden medikamentell behandling av hjerte og karlidelser skjer stort 
sett under blåreseptordningen,  
foreligger det allerede koblete informasjoner om farmakologiske 
vikestoffer (ATC registeret),  
dignosekoder (ICD 9 og 10) relatert mot personopplysninger med fødsels og 
personnummer til alle  
norske innbyggere. Disse kan linkes mot både dødsregisteret og 
procedyre/diagnose registrene fra  
helseforetakene.   
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