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Høringsuttalelse  -  Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Vi har med interesse lest høringsnotatet  Sluttrapport fra kvalitetsregisterprosjektet 2006  og er
langt på vei enig i Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger. Vi kan imidlertid ikke slutte oss
til forslagene vedrørende opplegg til drift og etablering av kompetansenettverk. Når det
gjelder drift av medisinske kvalitetsregistre så mener vi det bør overlates til de regionale
helseforetakene å ta beslutning om dette, og vi mener at kompetansenettverket bør inkludere
alle relevante nasjonale kompetansemiljøer, ikke kun de som er en del av forvaltningen.

Om hovedformål og supplerende formål

Departementet ber i høringsbrevet om at det gis merknader angående kvalitetsregistrenes
hovedformål og supplerende formål. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i rapporten og
den inneholder heller ingen klar anbefaling når det gjelder formål. Våre merknader her er
derfor gitt på et generelt grunnlag.

Dersom formålet for et kvalitetsregister blir for vidt, vil det lett kunne medføre at registret må
inneholde langt flere opplysninger enn det som kreves for klart avgrensede kvalitets-
fremmende formål. Ettersom de opplysninger som skal meldes til et slikt register må være på
strukturert form, kan dette resultere i behov for en betydelig omlegging av dokumentasjons-
rutinene, fri tekst i journalnotater må erstattes av et antall nye kodede variabler. Som
beskrevet nærmere i vår kommentar nedenfor om rapportering til kvalitetsregistre, kan krav
om en omfattende registrering av nye opplysninger lett gå ut over opplysningenes kvalitet.

Hovedformålet for et kvalitetsregister bør derfor være begrenset til kvalitetsutvikling og
kvalitetssikring innenfor et klart avgrenset område av helsehjelp.', Antall variabler i
kvalitetsregisteret bør begrenses til det minimum som er nødvendig i forhold til de prosesser
en ønsker å overvåke og forbedre kvaliteten av. Så fremt dette ivaretas ser vi ikke noe
problem med å ha supplerende formål som åpner for forskning som går noe videre enn
kvalitetsutvikling og kvalitetssikring.

Det er grunn til å anta at det innenfor flere områder kan være behov for helseregistre med
mange flere opplysninger enn det som er nødvendig for et rent medisinsk kvalitetsregister.
Slike registre bør etter vår mening opprettes som et epidemiologisk register, sykdomsregister
e.l. og gjerne med et supplerende formål som innebærer at opplysningene også kan benyttes
til kvalitetsutvikling og kvalitetssikring innenfor det aktuelle området. Hvert slikt register bør
ha en egen forskrift og det bør gjennomføres en vanlig høringsprosess.
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Om registerformen

Rapporten omtaler kun samtykkebaserte kvalitetsregistre. Det er imidlertid grunn til å anta at
for enkelte områder hvor det er behov for et kvalitetsregister, f. eks. psykisk helsevern og
rusomsorg, så vil krav om samtykke kunne begrense rapporteringen så sterkt at det vil gå ut
over registrets kvalitet. En bør derfor ikke beslutte å etablere et samtykkebasert nasjonalt
medisinsk kvalitetsregister uten at en er trygg på at en tilstrekkelig stor andel av pasientene vil
gi sitt samtykke til å bli registrert.

I de tilfeller hvor en ikke kan forvente at tilstrekkelig mange gir sitt samtykke, bør en vurdere
å opprette et pseudonymt medisinsk kvalitetsregister. Et slikt register gir i stor grad de samme
mulighetene som et register med personidentifiserbare opplysninger. I følge rundskriv
I-8/2005 om Pseudonyme helseregistre, inkluderer dette bl.a. muligheten til kvalitetssikring
av opplysningene som er rapportert og muligheten til oppfølging av enkeltpasienter som f.eks.
er blitt feilbehandlet. I tillegg til at et pseudonymt register åpenbart vil kunne bli mer komplett
enn et samtykkebasert register, så ivaretas personvernet på en bedre måte i slike registre. Etter
vårt syn bør også dette tillegges vekt når registerform skal velges.

Om prioritering av eksisterende og planlagte registre

KITH har ingen kommentarer til den faglige prioritering som er foreslått. Men vi vil som
ovenfor nevnt, påpeke at det ikke er åpenbart at det for alle disse registrene vil være mulig å
få samtykke fra et tilstrekkelig stort utvalg av pasienter. Enkelte av registrene bør derfor
kanskje etableres som pseudonyme medisinske kvalitetsregistre.

Vi vil også bemerke at det kan være behov for endringer før et eksisterende register kan få
status som nasjonalt kvalitetsregister. Spesielt vil vi påpeke at en kritisk gjennomgang av
hvilke variabler som skal inngå i registret, kan være påkrevd. Det er ikke usannsynlig at antall
variabler i enkelte av de eksisterende registrene bør reduseres betraktelig før registret kan få
status som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

Det er heller ikke åpenbart at de opplysninger som finnes i et eksisterende register skal
inkluderes når registret får status som nasjonalt kvalitetsregister. Enkelte registre vil nok
inneholde opplysninger av så høy kvalitet at de kan føres videre inn i et nasjonalt
kvalitetsregister, mens for andre registre vil dette ikke nødvendigvis være tilfelle.

Om opplegg for eierskap og drift

KITH er enig i at det er behov for en betydelig grad av nasjonal samordning og koordinering
og at Sosial- og helsedirektoratet bør tildeles ansvaret for dette. Vi finner det også mest
naturlig at databehandlingsansvaret blir lagt til de regionale helseforetakene så fremt det ikke
foreligger spesielle forhold tilsier noe annet.

Det står ikke mye om finansieringen i rapporten, men det synes underforstått at de regionale
helseforetakene vil måtte dekke kostnadene for de registrene som de far databehandlings-
ansvaret for. Dersom dette er korrekt, kan vi ikke uten videre støtte forslaget om å fordele
driften av kvalitetsregistrene samt andre databehandleroppgaver mellom Folkehelseinstituttet,
Kreftregistret og Kunnskapssentret. Vi mener her at beslutningen om hvem som skal stå for
driften av kvalitetsregistrene bør tas av regionale helseforetakene i fellesskap. Klare
styringssignaler fra departementet bør kunne sikre at driften samordnes og konsentreres til ett,
eller et lite antall, driftsmiljøer. Dette kan være et eller flere av de kompetansemiljøene
direktoratet foreslår i rapporten, en annen eksisterende, kompetent virksomhet eller eventuelt
et nytt selskap opprettet og eid av de regionale helseforetakene.
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Vi kan for øvrig heller ikke se at det faktum at opplysningene også har strategisk betydning
for utviklingen av kvaliteten i tjenestene, innebærer at "datahåndteringen og oppbevaringen
[må] ivaretas av profesjonelle nasjonale databehandlingsmiljøer i forvaltningen". KITH har
full tillit til at de regionale helseforetakene har den kompetanse som er nødvendig for å
beslutte hvem som skal være databehandler for de forskjellige registrene.

Direktoratet mener (på side 28) at nasjonale kvalitetsregistre vil ha innhold med så vidt
sensitive opplysninger at staten selv må bære ansvaret for datasikkerhet og personvernhensyn.
Her finner vi det naturlig å påpeke at dette ansvaret etter helseregisterloven påhviler
databehandlingsansvarlig noe som burde være en tilfredsstillende løsning også for medisinske
kvalitetsregistre. Vi ser derfor ikke behov for at staten skal ha noe annet ansvar her enn staten
har når det gjelder det utall av EPJ-systemer og andre systemer som alt finnes i
spesialisthelsetj enesten.

Om kompetansenettverk

KITH er enig i at det bør etableres et kompetansenettverk som kan gi nødvendig støtte til
nasjonale medisinske kvalitetsregistre,  men ser  det som tidligere nevnt ikke naturlig at
databehandleroppgavene fordeles mellom deltagerne i dette nettverket.

Vi slutter her opp om beskrivelsen i vedlegg 6 (Rapport fra arbeidsgruppe 4) kapittel 8.5.2
hvor det understrekes at de eksisterende kompetansesentra må involveres i samarbeidet.

Vi finner det derfor overraskende at direktoratet i sin sluttrapport har valgt å fokusere så
ensidig på databehandleroppgavene i sin anbefaling til etablering av kompetansenettverk.

Etter vår mening vil det i etableringsfasen være vel så stort behov for et slikt kompetanse-
nettverk som i driftsfasen. I etableringsfasen må en blant annet:

• Etablere konsensus om kvalitetsindikatorer og registrets innhold

• Avklare registerform (samtykkebasert/pseudonymt/personidentifiserbart uten samtykke)
og hjemmelsgrunnlag (lov, forskrift, konsesjon)

• Avklare forhold relatert til organisering og drift av kvalitetsregistret, inngå avtaler med
databehandlere

• Avklare forhold relatert til informasjonssikkerhet og personvern

• Ta beslutning vedrørende bruk av klassifikasjoner og andre kodeverk, utvikle nye der
slike mangler

• Avklare i hvilken grad det finnes standarder (nasjonale eller internasjonale) som dekker de
aktuelle opplysningene, og utvikle nye standarder der slike mangler

• Utarbeide standard for overføring av de aktuelle opplysningene fra EPJ-systemet til
kvalitetsregistret

• Avklare om og i så fall hvordan, de aktuelle forholdene dokumenteres i de eksisterende
EPJ-systemer

• Utarbeide nye rutiner for dokumentasjon av de aktuelle forhold i EPJ-systemet samt
rapportering til kvalitetsregistret

• Utarbeide spesifikasjoner for nødvendige endringer i EPJ-systemene, inngå avtale med
leverandørene om implementering av disse endringene

• Utarbeide tekniske spesifikasjoner for kvalitetsregistret, inngå avtale om implementering

Dette er i stor grad forhold hvor det miljøet som skal ha det medisinskfaglige ansvaret for
kvalitetsregistret, ikke kan forventes å ha spesiell kompetanse og hvor en derfor er helt
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avhengig av støtte fra et kompetansenettverk. Vi kan ikke se at det nettverket direktoratet
foreslår har tilstrekkelig kompetanse innenfor alle disse områdene og finner det derfor
underlig at direktoratet foreslår å begrense kompetansenettverket til institusjoner innenfor
forvaltningen. Når et kompetansenettverk skal etableres bør målet være å få med virksomheter
som dekker kompetansebehovet, og det synes noe spesielt å ekskludere virksomheter som alt
har en offisiell og anerkjent nasjonal rolle, fordi disse ikke er en del av forvaltningen.

Etter vår mening bør Nasjonal IKT inngå i kompetansenettverket fordi en vellykket etablering
av et kvalitetsregister forutsetter endringer i EPJ-systemene. Gjennom Nasjonal IKT kan en få
tilgang til kunnskap om systemene og de prosesser som må gjennomføres for å få gjort de
nødvendige endringer i systemene.

Også Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) har en viktig rolle i et slikt kom-
petansenettverk. For å sikre høy kvalitet på de opplysninger registret mottar, må registrer-
ingen skje som en integrert del av den normale dokumentasjonsprosessen i EPJ. NSEP sin
kompetanse vil være viktig for å komme fram til gode løsninger på dette området.

KITH ble i 1990 opprettet av Sosial- og helsedepartementet for å ivareta rollen som nasjonalt
kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren. KITH eies i dag av Helse- og omsorgs-
departementet, KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. KITH har i en årrekke hatt
ansvaret for to programmer, SSP (Standardiserings- og samordningsprogrammet) og KoK
(Program for kodeverk, klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren) som finansieres
gjennom tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet.

KITH har utarbeidet en rekke standarder for informasjonsinnhold i elektroniske pasient-
journaler. Deler av de opplysningene som skal rapporteres til kvalitetsregistrene forventes å
allerede være dekket av slike standarder, for de øvrige opplysningene må det etableres nye
standarder. Standardisering og samordning med opplysninger i EPJ-systemer og eksisterende
registre vil etter vår mening være helt avgjørende for en vellykket etablering av et nytt
kvalitetsregister.

KITH har ansvaret for utvikling og vedlikehold av de standarder for elektroniske meldinger
som benyttes i helsesektoren. Som det påpekes i rapporten, er det behov for felles løsninger.
bl.a. for overføring av opplysninger mellom EPJ-systemene og kvalitetsregistrene. KITH har
utviklet et rammeverk for slik kommunikasjon som kan tilpasses det enkelte registers behov.

Det nasjonale arbeidet når det gjelder begrepsapparat, klassifikasjoner og andre kodeverk som
benyttes innenfor helsesektoren, foregår i regi av KITH. Her ligger også ansvaret for nasjonal
utvikling og vedlikehold av de store klassifikasjonene som benyttes i helsevesenet, bl.a. ICD-
10, NCSP, SNOMED, ICPC-2, NCMP og ICF. I tillegg har KITH utviklet og har
vedlikeholdsansvaret for et meget stort antall mindre kodeverk som benyttes innenfor
helsevesenet. Deler av dette arbeidet finansieres gjennom KoK-programmet mens det øvrige
utføres på oppdrag f. eks. fra Sosial- og helsedirektoratet eller Norsk Pasientregister.

Gjennom sitt aktive engasjement i det internasjonale standardiseringsarbeidet vil KITH kunne
avklare om det finnes internasjonale standarder som er relevante i forhold til de behov et nytt
kvalitetsregister har.

Vi ser det på denne bakgrunn som naturlig at KITH inngår i kompetansenettverket.

Om rapportering til kvalitetsregistre

Det legges opp til et stort antall nye kvalitetsregistre. De fleste av disse vil være knyttet til
spesialiteter med direkte nytteverdi av registreringen, noe som vil bidra til å sikre kvaliteten
på de registrerte data. For andre registre vil det imidlertid kunne tenkes at leger som ikke har
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noen direkte nytteverdi av registreringen vil bli pålagt å rapportere til registrene. Dette gjelder
Hjerteinfarktregisteret og kanskje også registre for Diabetes, KOLS og ev. andre kroniske
sykdommer. Det presiseres nederst på side 20 i rapporten at de som rapporterer skal få
tilbakemelding i form av statistikk og resultater. I de tilfeller hvor legen imidlertid ikke vil ha
noen direkte nytteverdi i form av statistikk eller resultater, enten fordi antallet pasienter er for
lite, eller tilstanden ikke er av interesse i forhold til legens spesialitet, vil det være grunn til å
stille spørsmål til kvaliteten på de innrapporterte data. Dette fordi kvalitetsregistrene kan be
om opplysninger legen utenfor den aktuelle spesialitet ikke er i stand til å gi en god
beskrivelse av, eller fordi nytteverdien av rapporteringen står i kontrast til arbeidsbelastningen
og derfor nedprioriteres. Opplysningene i det enkelte kvalitetsregister bør derfor som tidligere
nevnt begrenses til et minimum. I den grad det kreves rapportert høyt spesialiserte
opplysninger til registret, må det stilles krav om at registreringen foretas av spesialister med
nødvendig kunnskap om tilstanden kvalitetsregisteret er opprettet for.
I det hele vil rutinene knyttet til registrering av de opplysninger som skal rapporteres være et
kritisk punkt, og KITH vil her støtte sterkt opp om det forslaget til mål fra arbeidsgruppen
som er gjengitt nederst på side 18 i rapporten "[...] all registrering av opplysninger til
nasjonale kliniske kvalitetsregistre [bør] skje som en naturlig del av de lokale
behandlingsprosesser i fagmiljøene og dokumenteres i elektronisk pasientjournal [...]"

Å få på plass de løsninger som gjør at dette målet nås vil nødvendigvis ta tid. Slike løsninger
er imidlertid en viktig forutsetning for at det økende antall kvalitetsregistre ikke vil føre til
uakseptabelt mye ekstraarbeid, noe som også presiseres på side 21 i rapporten. Utviklingen av
slike løsninger bør derfor prioriteres slik at en vesentlig del av disse kan være på plass før nye
nasjonale kvalitetsregistre etableres.

Om kvalitetssikring av forskningsresultater

I første avsnitt på side 18 står det: "Referansegruppens oppgave vil blant annet være [...] å
vurdere og kvalitetssikre resultatene før de frigis fra registrene, dette for å unngå feilkilder og
feiltolkninger av resultatene". Det er her ikke nevnt kvalitetssikring av forskningsresultater
som publiseres basert på rådata utlevert fra et slikt register til en ekstern forsker. Det er
vanskelig å se hvordan en kan hindre at slike forskere feiltolker dataene. Dersom det i
forskriften åpnes for utlevering av rådata til eksterne forskere med konsesjon, bør det derfor
vurderes om, og i så fall hvordan, referansegruppen skal bistå i kvalitetssikringen av slike
forskningsprosjekt.

Kontaktperson i denne saken er sjefrådgiver Torbjørn Nystadnes, tlf. 73 59 86 10,
e-post: tony@kith.no.

Med vennlig hilsen

im J. Yang

Avdeligsjef

Torbjørn Nystadnes

Sjefrådgiver


