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HØRINGSUTTALELSE  -  NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE
Norges Diabetesforbund vil med dette avgi følgende høringsuttalelse om nasjonale medisinske
kvalitetsregistre.

Diabetesforbundet ser positivt på etablering og forbedringer av medisinske kvalitetsregistre for å
sikre kvaliteten i tjenestetilbudet som gis.

Det er en klar svakhet med arbeidet at registrene kun skal omhandle spesialisthelsetjenesten. NOU
2005:03 "Fra stykkevis til helt" påpeker at det er et generelt behov for økt samarbeid mellom
tjenestenivåene. Mange sykdommer, deriblant diabetes, behandles både i primær- og i
spesialisthelsetjenesten. Svært mange personer med diabetes behandles først og fremst i
primærhelsetjenesten. Etter vår mening stemmer avgrensningen til spesialisthelsetjenesten ikke
overens med Sosial- og helsedepartementets ønske om å "etablere medisinske kvalitetsregistre  for  alle
de viktigste  fagområdene". Ved  etablering av medisinske kvalitetsregistre må data fra både
kommunehelsetjenesten og sykehusene inkluderes for å skaffe et helhetlig bilde av kvaliteten på
tilbudet til diabetespasienter.

For diabetes er det valgt å etablere to registre, ett for barn og ett for voksne. Det er etter Norges
Diabetesforbunds syn ikke en ideell løsning. Det bør arbeides for å samordne registrene slik at man
på sikt får et kvalitetsregister som omfatter data for alle med diabetes i Norge. Diabetes er en
kronisk sykdom som varer livet ut, og vi kan ikke se noen gode grunner til å splitte
diabetespopulasjonen i to registre.

Brukermedvirkning må sikres både i utvikling og drift av registrene. Det foreslås å etablere et
kompetansenettverk for å sikre tilgang til kompetanse innen ulike fagfelt. Det er nevnt ulike mulige
kompetansemiljøer, men brukerne nevnes ikke. Diabetesforbundet mener at brukermiljøene også må
inngå i kompetansenettverkene. I tillegg bør det enkelte register også ha brukerkompetanse med
under både oppbygning og drift av registrene.
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