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Høringssvar vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register 
over hjerte- og karlidelser og forslag til endring av 
taushetspliktsbestemmelsene i helsepersonelloven
Nasjonalforeningen for folkehelsen er meget tilfreds med at Helse- og 
omsorgsdepartementet nå fremmer et forslag om å etablere et nasjonalt register over 
hjerte- og karlidelser. Det er på høy tid at pasienter med hjerte- og karsykdommer får et 
så godt som mulig kunnskapsbasert tilbud til kvalitetssikret forebygging og behandling. 
Vi mener at et nasjonalt register over sykdommene i stor grad vil bidra til dette. 
Nasjonalforeningen støtter derfor etablering av et basisregister for hjerte- og 
karsykdommer med utgangspunkt i Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og 
Folkeregisteret og opprettelse av tilhørende nasjonale kvalitetsregistre. 
 
Følgende momenter er av betydning for Nasjonalforeningen for folkehelsen: 
 

1. Registeret må være personidentifiserbart og uten krav om samtykke  
Nasjonalforeningen støtter departementets forslag om et personidentifiserbart 
register, uten samtykke. De sykeste hjerte- og slagpasientene har ofte nedsatt eller 
manglende samtykke-kompetanse i akuttfasen, og mange dør før oppstart av 
adekvat behandling. Et register som kun inkluderer de friskeste eller deler av 
pasientpopulasjonen, vil være til liten nytte.  
 
Et personidentifiserbart register er nødvendig fordi den enkelte pasienten må kunne 
følges mellom ulike sykehus og over flere år. Det må også være mulig å kople data 
fra kvalitetsregistrene med for eksempel Dødsårsaksregisteret lang tid etter den 
initiale hendelsen, fordi et ikke ubetydelig antall av pasientene med kjent 
hjertesykdom senere rammes av plutselig død utenfor sykehus. I et register basert på 
avidentifiserte data vil slik kopling ikke være mulig. Tilsvarende vil pseudonymisering 
av data gjøre senere koplinger svært vanskelig. Den største andelen av pasienter 
som dør av akutt hjerteinfarkt i løpet av det første døgnet, dør utenfor sykehus. En 
rutinemessig kobling mot Dødsårsaksregisteret er derfor helt nødvendig. 
 
2. Formål og lokalisering av basisregister og kvalitetsregistre 
Nasjonalforeningen ønsker en løsning som for Kreftregisteret med felles 
registerlokalisering i nær kontakt med det kliniske miljøet. Utgangspunktet for 



 

 

etablering av et hjerte- og karregister skiller seg imidlertid fra etableringen av 
Kreftregisteret for mer enn 50 år siden. 
  
Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forslaget om at basisregisteret utnytter 
eksisterende datasett i Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret, 
og at det samlokaliseres med en eller flere av disse registrene. For kvalitetsregistrene 
er det imidlertid viktig at man bygger på eksisterende registre, at disse beholder sin 
lokalisering i nær tilknytning til de kliniske miljøene i foretaksstrukturen, og fortsatt 
ivaretas av klinikere i tråd med dagens ordning. En styringsgruppe med 
representanter for basisregisteret og flere kvalitetsregistre vil gi viktige synergieffekter i 
form av gjensidig læring og utveksling av kunnskap. Modellen med 
foretakstilknyttede kvalitetsregistre er for øvrig allerede etablert – ett eksempel er 
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (på Rikshospitalet) som er en del av Medisinsk 
fødselsregister (lokalisert til Nasjonalt folkehelseinstitutt). 
 
Nasjonalforeningen ser det også som viktig at det nasjonale hjerte- og karregisterets 
formål ikke defineres for snevert. Dette er spesielt vesentlig for kvalitetsregistrenes 
vedkommende. Det må være rom for justering av datavariablene i takt med de 
raske utviklingene innen fagfeltet uten at dette krever stadige lovendringer. 
Variablene bør derfor sikres i forskrift, ikke i loven. 
 
3. Kvalitetsregistrene må fortsatt være forankret i fagmiljøene 
Det må fortsatt være de kliniske fagmiljøene som er databehandlere for 
kvalitetsregistrene, dvs. at de styrer det praktiske registerarbeidet og utarbeidelse og 
senere revisjoner av registreringsvariabler. Over tid har det utviklet seg betydelig 
kompetanse innen enkeltmiljøer for ulike sykdomsgrupper. Det er av avgjørende 
betydning for kvalitetsregistrenes fremtidige datakvalitet at denne tette koplingen 
mellom registerutforming og direkte behandlingsansvar bevares. Av hensyn til 
datakvaliteten er det viktig at de som legger inn data, får innsyn i egne data i 
registeret. Nasjonalforeningen mener også at fagmiljøenes aktive medvirkning er en 
forutsetning for optimal datakvalitet, også for basisregisteret, ved at variablene 
regelmessig kvalitetssikres mot originalkilder. 
 
4. Databehandlingsansvarlig instans versus databehandler 
Nasjonalforeningen ser forankringen i fagmiljøene som en helt sentral forutsetning for 
å få til klinisk meningsfylte registre og den nødvendige kvaliteten i 
registreringsarbeidet. Vi forstår departementets uttalelse slik at et samlet 
databehandlingsansvar ikke er til hinder for at databehandlerne for 
kvalitetsregistrene befinner seg et annet sted og i tett kontakt med klinikken.  

 
5. Ivaretakelse av personvernet 
Nasjonalforeningen er meget opptatt av personvernet ved opprettelse av et 
nasjonalt hjerte- og karregister. Risikoen for misbruk av informasjon må veies opp mot 
forventet gevinst for de som inngår i registeret. Forslaget om et basisregister med 
meget sparsom informasjon om den enkelte - i hovedsak prosedyre- og 
diagnosekoder – og flere separate kvalitetsregistre med supplerende informasjon 
som medikamentbruk og disponerende sykdomsfaktorer, vil på en god måte ivareta 
pasientenes personvern. 
 
Basisregisteret foreslås basert på intern kryptering. Dersom intern 



 

 

kryptering innebærer at personidentifisering (fødselsnummer) oppbevares kun koblet 
til et løpenummer, atskilt fra sykdomshistorie og andre variable, og at kun 
løpenummeret er koblet til sykdomshistorie, støtter Nasjonalforeningen denne 
prosedyren. Det er imidlertid viktig at data i både basisregisteret og 
kvalitetsregistrene etter begrunnet søknad kan kobles til andre datakilder i 
forbindelse med forskning og kvalitetssikring.  
 
Departementets forslag om intern kryptering av personnummer representerer et 
ekstra sikkerhetsledd. Det kan også nevnes at mens det foreligger flere kjente tilfeller 
av uberettiget tilgang på informasjon via elektroniske pasientjournaler ved sykehus, 
foreligger det ikke eksempler på misbruk av data fra pasientregistre, verken i Norge 
eller i de andre nordiske land hvor nasjonale registre har vært i bruk i lang tid. Dette 
understøtter at informasjonen i krypterte registre er godt sikret. 

 
Ad de foreslåtte lovendringer: 
Nasjonalforeningen støtter Departementets forslag om å oppheve 
helseregisterlovens § 8 sjette ledd første setning vedrørende delegering av 
databehandleransvaret.  

 
Vi støtter også Departementets forslag om endring i taushetspliktbestemmelsene i 
helsepersonelloven, slik at helseopplysninger kan brukes til kvalitetssikring og styring 
av helsetjenester og ikke bare til forskning slik regelverket er i dag. 
 
Med vennlig hilsen 

  
John kjekshus      Mons Lie  

Leder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Leder i Nasjonalforeningen Det 
norske råd for hjerte- og 
karsykdommer 

 
 

  
 


