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Høring om etablering av et Nasjonalt hjerte-  og karregister
Vi viser til brev av 13.02.09 med forslag om etablering av nasjonalt register over hjerte- og
karlidelser og forslag til endring av taushetspliktsbestemmelsene i helsepersonelloven.

Etter en intern høringsrunde har vi følgende bemerkninger, utarbeidet etter innspill fra Det
medisinsk-odontologiske og Det psykologiske fakultet:

Universitetet i Bergen er meget tilfreds med at Helse- og omsorgsdepartementet nå fremmer
et forslag om å etablere et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.  Vi mener at et
nasjonalt register over sykdommene i stor grad vil bidra til at pasienter med hjerte- og
karsykdommer får et så godt som mulig kunnskapsbasert tilbud til kvalitetssikret forebygging
og behandling.

Universitetet i Bergen støtter forslaget om at registeret må være personidentifiserbart uten
samtykke,  tilsvarende det en har for kreftregisteret.  Det er kun på denne måten at formålet
med registeret kan ivaretas.  Hjerte- og slagpasienter vil ofte ha nedsatt eller manglende
samtykkekompetanse i akuttfasen,  og mange dør. Et register som kun inkluderer de friskeste
pasientene vil ikke være nyttig eller ha god nok kvalitet.  I et pseudonymt register er
pseudonymet irreversibelt,  dvs at det ikke kan tilbakeføres til et personidentifiserende
kjennetegn.  Et slikt register vil ikke ivareta formålet og vil heller ikke kunne brukes til
kvalitetssikring av helsetjenestene.

Universitetet i Bergen støtter etablering av et basisregister for hjerte- og karsykdommer med
utgangspunkt i Norsk pasientregister,  Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret,  med flere
tilhørende kvalitetsregistre.  Vi er enig med det foreslåtte formålet,  som bør være det samme
for basisregisteret og kvalitetsregistrene,  med en felles forskrift. Databehandlingsansvaret for
registrene bør legges til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), noe som vil sikre en nasjonal
samordning med en juridisk ansvarlig.

Lokalisering til Folkehelseinstituttets avdeling i Bergen, som har lang og omfattende erfaring
med registerdrift,  synes hensiktsmessig.  Spesielt viktig er at det regionale Hjerte-  kar- og
slagregisteret ved Universitetet i Bergen har mange års erfaring med oppbygging og drift av
et hjerte- og karregister,  noe som vil komme det nye registeret til gode.  Det nasjonale
registeret bør organiseres etter samme prinsipp som Medisinsk fødselsregister (MFR), der
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flere vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen har stillinger både ved UiB og ved
MFR. Dette har resultert i utstrakt bruk av dataene til forskning,  og en stor vitenskapelig
produksjon.  I tillegg er det nødvendig å sikre at et Nasjonalt hjerte-  og karregister knytter nær
kontakt til de kliniske miljøene,  ved etablering av delte stillinger.

Kvalitetsregistrene må være solid forankret i landets fagmiljøer, på samme måte som
Kreftregisterets kvalitetsregistre er etablert i nært samarbeid med de kliniske miljøene.

Personvernet synes å være godt ivaretatt i departementets forslag. Helseregistre i Norge og
andre nordiske land har vist seg å være absolutt sikre i forhold til personvernet.  Informasjon
som oppbevares i dagens helseregistre er mye sikrere enn data som må hentes ut fra
sykehusenes journalsystemer.

Med hensyn til departementets forslag om at basisregisteret skal gjennomgå intern
kryptering i FHI, er det uklart hva dette innebærer.  Med tanke på en felles forståelse av
begrepet vil det være nyttig å inkludere en kort beskrivelse av hva dette betyr i praksis.
Dersom intern kryptering innebærer at personidentifisering (fødselsnummer)  oppbevares kun
koblet til et løpenummer, adskilt fra sykdomshistorie og andre variable,  og at kun
løpenummeret er koblet til sykdomshistorie, støtter Universitetet i Bergen denne prosedyren.
Det er imidlertid viktig at mulighetene til kobling mellom basisregistrene og kvalitetsregistrene
kan utføres for å kvalitetssikre data både i basisregisteret og i kvalitetsregistrene. I tillegg må
det legges til rette for at disse registrene kan kobles til andre datakilder i forbindelse med
forskning og kvalitetssikring.

Universitetet i Bergen 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.

Utover dette har Universitetet  i Bergen ingen merknader.

Med hilsen

Kari Tove Elvbakken UL.Ø' Q-Aj-
Hilde Hvidsten Bretvin
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