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Høringsuttale angående nasjonale medisinske kvalitetsregistre

VEST

Det vises til invitasjon til høring i brev av 4. april fra Helse og omsorgsdepartementet blant
annet til de regionale helseforetakene. Det regionale samarbeidsorganet i Helse vest er bedt
om å vurdere rapporten og å komme med en selvstendig høringsuttalelse.

Rapporten det vises til er basert på 3 delrapporter (en fjerde om utskrift til forskrift er under
arbeid). Det er ikke kjent hvem som deltok i arbeidsgruppene. Vi oppfatter det derfor slik at
den overordnede rapporten er utformet av Sosial- og helsedirektoratet alene.

1. Kvalitetsregistrene  -  forankring i helseforetakene
De medisinske kvalitetsregistrene har vokst frem i spesialisthelsetjenesten og i fagmiljøene
knyttet til den som et viktig verktøy for kvalitetsforbedring av helsetjenestetilbudet, oftest
sterkt knyttet mot diagnostikk, behandling og sluttresultatet etter behandling (utfall). Det er
svært gledelig at dette blir så klart uttrykt i rapporten.

Høringsinstansen vil påpeke at dette medfører og gir sterke føringer for en solid forankring i
foretakenes virksomhet og viser at det er nødvendig med en tydelig tilknytning til relevante
og gode kompetansemiljø der hvor registrene er forankret. Det viktigste registerarbeidet skjer
av den enkelte helsearbeider i det lokale fagmiljøet. Registrering av data er den største, mest
tidkrevende, mest kompliserte og mest sårbare delen i hele registerkjeden. Dette krever
interesse, motivasjon og medvirkning og sikres best ved tilgang til egne data som grunnlag for
forbedringsarbeid (herunder sammenlikninger med nasjonale eller regionale data) og egne
analyser.

Som et eksempel  fra vår  region og som illustrerer betydningen  av faglig  engasjement og
interesse vil vi nevne Nasjonalt register for leddproteser.  Dette registeret er et  godt  eksempel
på hvordan slike registre kan organiseres og drives .  Gjennom gode rutiner ,  høy kvalitet og
legitimitet i fagmiljøene har de maktet  å oppdage og gi fagmiljø  og helsemyndigheter tidlig
beskjed om uønskede  effekter  av medisinsk behandling knyttet til proteser og festesement.
Fagmiljøet  knyttet  til registeret har hatt brukerperspektivet og kvalitetsforbedring av
behandlingen i sykehusene som sitt primære siktemål . Helse Vest, Samarbeidsorganet mellom
Helse Vest  og universitetene ,  Helse Bergen og Det medisinske  fakultet , Universitetet i Bergen
har bidratt med ressurser og støtte  for å  oppnå denne suksessen. Fagmiljøet har ved gjentatte



anledninger vunnet priser og blitt gitt positiv oppmerksomhet både nasjonalt og
internasjonalt.

De nasjonale kvalitetsregistrene som eksisterer i dag er også viktig for forskning og utvikling,
og er ofte lokale og regionale "spydspisser" for klinisk forskning. Mulighetene til å drive egen
forskning uten tilgangsmessige hindre er en viktig motiverende faktor for fagmiljøene.

2. Kvalitetsregistrene  -  dagens status må gjennomgåes med de regionale helseforetakene
Høringsinstansen vil gi positiv tilbakemelding og honnør til tiltaket om å gjennomgå hva som
i dag finnes av medisinske kvalitetsregistre. I rapporten anbefales det at listen over de
medisinske kvalitetsregistrene (tabell 2 side 14 i rapporten) bør gjennomgåes i et nært
samarbeid med de regionale helseforetakene. Vi støtter dette forslaget.

Også i vår region ser vi at det er registre som har kvalitetsforbedring som siktemål, som ikke
er tatt med i oversikten. Her vil det regionale helseforetaket - Helse Vest påta seg oppgaven
med å kvalitetssikre dette mot universitetssektoren dersom det er ønskelig. Dette vil kunne
gjøres gjennom Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitetene.

Eksempel på et relevant register som vi ikke finner i oversikten er: Det Norske
Nyrebiopsiregisteret ved Haukeland Universitetssykehus. Dette registeret har et nært
samarbeid og infrastrukturstøtte gjennom Locus for registerepidemiologi ved Det medisinske
fakultet, Universitetet i Bergen. Registeret måler resultat av behandling og kritiske prosesser
knyttet til det. Registeret er knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for nefropatologi ved
Haukeland Universitetssykehus

Vi vil  også peke på at rapportene ikke har omtalt og sett på mulighetene for at
sykdomsregistre kan utvides til kvalitetsregistre dersom en legger til relevant
endepunktsinformasjon.

3. Kvalitetsregistrene  -  prinsipper og prioritering av eksisterende og nye registre
Høringsinstansen støtter på  generelt grunnlag  prinsippene i tenkningen rundt kriterier for
prioritering av eksisterende og eventuelt nye registre samt forslag om de 15 registrene som
foreslås oppjustert til nasjonale registre.

Vi vil likevel peke på at disse kriteriene er lite operasjonaliserbare. Det er og selvsagt viktig at
overordnede helsepolitiske målsettinger blir tillagt vekt. Det må likevel igjen understrekes at
kvalitetsregistrene i Norge så langt er opprettet på bakgrunn av lokale og faglige initiativ, der
det viktigste grunnlaget for suksess legges via et faglig nasjonalt samarbeid og rimelig faglig
konsensus.

Det er grunn til å anta at det er fagområder eller tema der det er ønskelig å opprette registre ut
fra helsepolitiske eller andre målsettinger, men der det likevel ikke er grunnlag for oppretting
og drift. Dette kan ha ulike årsaker; fagmiljøene er ikke rimelige omforente om behovet for
register, ansvars- og oppgavefordeling, lokalisering av lederskap eller liknende spørsmål
dominerer diskusjonene, etc. I en slik situasjon vil et myndighetsorgan eller foretak ha
betydelige utfordringer dersom oppretting og drift skal skje ved pålegg. Problemene som en
erfarer med de nasjonale kvalitetsindikatorene som til dels krever manuelle registreringer,
understreker den utfordring som kan forventes.
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4. Kvalitetsregistrene  -  felles løsninger innen organisering og teknologi?

Databehandleransvar
Høringsinstansen vil også sterkt anbefale at databehandleransvaret blir lagt til det enkelte
helseforetak hvor fagmiljøet finnes. Den nære koblingen mellom det motiverte fagmiljø og
brukeren er grunnlaget  for høy  kvalitet og optimal utnyttelse av ressursene som slike registre
representerer.  Jo lenger unna registeret ligger fagmiljøet ,  jo mindre interesse og engasjement
legges til grunn for utnyttelse av registrene som grunnlag for kvalitetsforbedring. Den
databehandlingsansvarlige institusjon har ansvaret for at registeret og dets kvalitet er god,
samt at de som vil bruke dataene kan få rask og lovlig tilgang til kvalitetssikrede datasett.
Dette arbeidet bør gjøres i samråd med en nasjonal referansegruppe, eventuelt et kompetanse-
og fagnettverk hvor brukerne og dataleverandørene  (fagmiljøene) har innflytelse.

Høringsinstansen støtter at det opprettes en tettere dialog med de registeransvarlige. Dette er
viktig for å få en tydeligere beskrivelse av hvert enkelt register, og for å bidra til å identifisere
mulige framtidig tilrettelegging og løsninger. Høringsinstansen vil fremheve at ansvaret,
inkludert ansvar for nødvendige økonomiske ressurser, i dag ligger og fortsatt bør ligge i
helseforetaksstrukturen.

Teknologi
Når det gjelder forslagene om teknologiske løsninger vil vi på samme måte anbefale at det blir
organisert et sentralt prosjekt i regi av helseforetaksstrukturen. Det er videre ønskelig at
Sosial- og helsedirektoratet understøtter, men ikke kontrollerer dette slik at det blir mulig å
oppnå synergieffekter mot andre nasjonale registre for pasientadministrative data og for
finansiering.

Rapportene peker også på at datafangst og samling av data i størst mulig grad må foregå med
standardiserte elektroniske løsninger. Vi støtter dette. Det må likevel påpekes at
velfungerende EPJ-løsninger som ifølge rapporten skal være grunnlaget for "datafangst"
ligger langt fram i tid som en nasjonal standard. Det vil derfor på kort sikt være nødvendig å
legge til rette for pragmatiske mellomløsninger (seks registreringer i programpakker som
ligger utenfor dagens EPJ-løsninger).

Overgangen til EPJ-baserte løsninger må samordnes og koordineres med RHFenes innfasing
av EPJ-systemer. Dette vil kreve en tydelig ansvarsposisjon for RHFene.

Kompetansenettverk
Høringsinstansen vil støtte at det er behov for nasjonal samordning og koordinering når det
gjelder tekniske løsninger. Vi mener at det må skilles mellom teknisk driftsansvar (dvs.
registerfunksjonen) og rettigheter til og bruk av data. Det er behov for en sterk nasjonal aktør
som ivaretar arbeidet med tilrettelegging og standardisering av den  tekniske  driften av
kvalitetsregistrene.

Vi mener at et nasjonalt driftsmiljø primært bør tuftes på miljø som allerede har stor erfaring
med registre og kvalitetsregistre og som har klart å skape tillit i og samarbeid med de kliniske
og faglige miljøene de må samarbeide med.

I denne sammenheng vil vi påpeke at det finnes meget gode miljø utenfor Osloområdet. Disse
har grunnleggende registerkompetanse, kan gi metodestøtte og har allerede i dag solid
praktisk erfaring med disse oppgavene. Vi tenker spesielt på miljøene i Tromsø knyttet mot
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Institutt for samfunnsmedisinske fag. Også i Trondheimsområdet er det god faglig tyngde
gjennom store populasjonsbaserte undersøkelser  som HUNT.

På samme måter er det i Bergensområdet betydelige ekspertise og praktisk erfaring  knyttet
opp mot registre og registerbasert kvalitetsforbedring og forskning .  Dette skjer innenfor
paraplyorganisasjonen  Locus for  registerepidemiologi (LRE)  der Folkehelseinstituttet ved
Medisinsk fødselsregister, Universitetet i Bergen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og
en rekke sykdomsregistre og medisinske kvalitetsregistre samarbeider om tekniske løsninger
og utviklingsarbeid ,  infrastruktur, nettverkssamarbeid og  metodestøtte.  Samarbeidsorganet i
Helse Vest  forslår denne paraplyorganisasjonen som den nasjonale aktøren i selve
registerfunksjonen.

Locus for registerepidemiologi (LRE) omfatter:
• Medisinsk fødselsregister (MFR; Nasjonalt folkehelseinstitutt) med tilknytning til Norsk
nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK Helse Sør) og Nasjonalt cerebral parese register
(Helse Sør)

samt følgende kvalitetsregistre innenfor Helse-Vest:
• Det norske nyrebiopsiregister (NBR)
• Hjerte-, kar - og slagregistret  (HKS Helse Vest)
• Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)
• Nasjonalt mutippel sckleroseregister  (MS-registeret)
• Nasjonalt porfyriregister (NPR)
• Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus  (NOKLUS)
• De ortopediske registrene (OR)
• Det norske diabetes type II register

LRE har fremmet registerbasert forskning ved å bidra til standardisering og effektivisering
gjennom felles løsninger for data input, database og generering av forskningstiler. MFR er
pioner i arbeidet med etablering av elektronisk innmelding basert på datafangst fra
elektroniske pasientjournaler og transport av data sentralt til MFR via Norsk Helsenett. Som
sluttrapporten fremhever er slike melderutiner en forutsetning for fremtidig effektiv drift av
landets kvalitetsregistre.

Dette velfungerende nettverket som ble initiert av Det medisinske fakultet, Universitetet i
Bergen er evaluert i 2004 i regi av Det medisinske fakultet. Evalueringen peker spesielt på det
grunnleggende arbeidet som Locus har bidratt til på registerområdet (oppbygging og
infrastruktur og kvalitetssikring). Det må også pekes på den tillitskapende arbeidsformen det
legges opp til med tett samarbeid med kliniske fagmiljøer.

Høringsinstansen vil således peke på at det ikke er hensiktsmessig å bygge opp ny og kostbar
kompetanse utover det som allerede finnes i Osloområdet, og spesielt ikke ved institusjoner
som knapt kan sies å ha noen kompetansemessig startkapital på dette området. Vi vil sterkt
tilrå la fagmiljøenes lokalisasjon og preferanser være bestemmende for valg av
kompetansemiljø for eventuell bruk, drifting og utvikling av registrene. Det er ønskelig, men
ikke nødvendig at Sosial- og helsedirektoratet understøtter dette arbeidet.

Samarbeidsorganet synes det er bra at nasjonale myndigheter har bidratt til at rapporten er
utformet og dermed kan bidra til nødvendig fokus og problematisering av de mange spørsmål
som må adresseres. Vi ber om at innspillene blir nøye vurdert i det videre arbeidet i Helse- og

4



omsorgsdepartementet .  Spesielt understrekes betydningen av at denne viktige satsingen
iverksettes på måter som gjør det mulig å oppnå de synergieffekter som vil følge av å bygge
videre på den betydelige kompetanse som alt finnes på dette feltet ved flere universiteter og
helseforetak.

5. Oppsummering

1. Vi vil be om at en i det videre arbeid blir tydeligere ift formålsbeskrivelse. Formålet med
kliniske kvalitetsregistre må primært være å legge til rette for forbedringsarbeid i den
kliniske virksomheten ,  slik tilfellet er i Sverige,  benchmarking  av egen aktivitet, og  klinisk
forskning  av høy kvalitet .  Disse formål er viktigere enn styring og kontroll.

2. Betydningen av at kvalitetsregistrene gis en sterk faglig og forskningsmessig forankring er
avgjørende.

3. Det er behov for nasjonale ordninger som sikrer teknisk rådgivning,  kompetanse- og
driftsansvaret inkludert standardisering  (registerfunksjonen). Denne nasjonale funksjonen
må skilles tydelig fra tilgang til og bruk av data.  Et nytt nasjonalt miljø der det på forhånd
verken finnes kompetanse eller infrastruktur er direkte unødvendig.

4. Tilgang til og bruk av kliniske registre må forankres i relevante fagmiljøer med ansvar for
å gi lik tilgang til data for alle. Samtidig må det,  gjennom samarbeid med nasjonale
myndigheter ,  sørges for at informasjon fra kvalitetsregistrene kan nyttes i det nasjonale
arbeid med kvalitet (indikatorarbeid).  Tilgang og bruk må være slik at dette skjer på en
tillitskapende og sikker måte.

5. Medisinske kvalitetsregistre er lokale ,  regionale og nasjonale spydspisser innen klinisk
forskning og utviklingsarbeid .  Nye ordninger må ikke rokke ved dette.

Bergen 15.  mai 2006

På vegne av Samarbeidsorganet Helse Vest og Universitetet i Bergen  /  Universitetet i
Stavanger

i imens t a. er fullmmaas kt)
Professor
Leder av sekretariatet for Samarbeidsorganet
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