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Høring angående  nasjonale  medisinske kvalitetsregistre

Vi viser til brev av 04.04.06 vedrørende sluttrapport fra Sosial- og helsedirektoratets
kvalitetsregisterprosj ekt.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer i brevet til å gi merknader særlig til
kvalitetsregistrenes hovedformål og supplerende formål, samt hvordan formål bør påvirke
opplegg for eierskap og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Helse Vest RHF vil gi følgende tilbakemelding:

Etablering og utvikling av kvalitetsregistre er et godt eksempel på at et fagmiljø på en
systematisk måte tar initiativ til å kvalitetssikre egen virksomhet og derigjennom legger grunnlag
for endring og forbedring av medisinsk praksis innen ulike fagområder.

Etter vår oppfatning bør dette fortsatt være det primære fokus og formål med kvalitetsregistre.

Formålet med kvalitetsregistre må primært være å legge grunnlag for kvalitetssikring og
kvalitetsforbedring av praksis og gi grunnlag for god klinisk forskning med utgangspunkt i de
ulike fagmiljøene. Dette må også ha konsekvenser for eierskap og organisering. Registrene må
ha en klar tilknytning til relevante fagmiljøer og være forankret i helseforetakene.

Det vil være avgjørende i den videre utvikling av registrene at vi klarer å opprettholde og styrke
en lokal forankring av registrene med utvikling av felles infrastruktur og
kompetanseoppbygging.

Registrenes verdi vil være avhengig av kvaliteten på dataene som legges inn og dataenes
kompletthet. Det er de lokale fagmiljøene som i samarbeid med pasientene skal registrere data.
Det er viktig å tilrettelegge for at registrering kan skje på en enkel måte og skape motivasjon for
registrering. Det siste vil ikke minst være avhengig av at fagmiljøene ikke bare blir leverandører
av data men får tilgang til dataene og blir brukere av dataene til analyser og som grunnlag for
forskning.

Dette understreker betydningen at registrene har lokal forankring i fagmiljøene og at eierskap til
dataene må ligge hos leverandørene av dataene. Det bør likevel ikke være til hinder for at andre



også kan nytte dataene til legitime formål. Vi vil her peke på at medisinske kvalitetsregistre kan
være en god kilde til utvikling av regionale eller nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette må skje i et
nært og tillitskapende samarbeid med de medisinske kvalitetsregistrene der formålet ikke
primært er styring og kontroll.

Det følger av dette også at databehandleransvaret bør ligge i helseforetakene.

De medisinske fagmiljøene må også ha et sentralt ansvar for det faglige innholdet i registrene.
Det vil imidlertid ikke være hensiktsmessig at de enkelte medisinske fagmiljøene sitter med
ansvar for den tekniske infrastruktur og driften av registrene. Ansvaret for å utvikle en felles
teknisk plattform for registrene og standardisering bør tillegges et felles nasjonalt driftsmiljø.
Det bør her bygges videre på den registerkompetanse som foreligger.

Fra Helse Vest vil vi her fremheve det miljøet som er bygget opp i Bergen innenfor
samarbeidsrelasjonen  Locus for  registerepidemiologi der Folkehelseinstituttet ved Medisinsk
fødselsregister ,  Universitetet i Bergen ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og foretakene
ved flere sykdomsregistre og medisinske kvalitetsregistre  (f. eks. Leddproteseregisteret)
samarbeider om tekniske løsninger og utviklingsarbeid ,  infrastruktur, nettverkssamarbeid og
metodestøtte.

Det synes ikke hensiktsmessig å bygge opp ny og kostbar kompetanse utover det som allerede
finnes. Vi vil sterkt tilrå at etablert kompetanse blir bestemmende for valg av nasjonalt
kompetansemiljø for teknisk infrastruktur, drifting og utvikling av registrene. Det er ønskelig,
men ikke nødvendig at Sosial- og helsedirektoratet understøtter dette arbeidet.

Det vil være ønskelig at data til registrene kan hentes direkte fra de pasientadministrative
systemene/elektroniske pasientjournal. 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, £ eks registreringer i programpakker som ligger utenfor dagens EPJ-løsninger.
Det bør således legges til rette for at informasjon kan komme fra flere kilder for så å bli samlet i
et register, eksempelvis spesialistsystemer som knyttes opp mot EPJ.

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

Kvalitetsregistre bør også kunne omfatte informasjon som ikke bare er på individ eller
pasientnivå. Flere sykdomsregistre kan med letthet utvides til kvalitetsregistre ved tillegg av
"endepunktsinformasj on".

Det er i rapporten laget en god oversikt over eksisterende registre. Vi støtter at oversikten
gjennomgås og eventuelt suppleres i samarbeid med de regionale helseforetakene.

Det er også trukket opp viktige prinsipper for prioritering av eksisterende og nye registre. Det
er viktig her å bygge på faglig samarbeid og initiativ.

Vi slutter oss ellers til at det er ønskelig med nye registre innenfor flere fagområder som rus,
habilitering/rehabilitering, psykisk helsevern og infeksjonssykdommer. Det er likevel 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 og lokalisering av lederskap eller liknende spørsmål dominerer diskusjonene,
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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.

Vi mener at det er viktigere å understøtte de faglige initiativene som fremmes på dette området,
fremfor å bruke tid og krefter på å etablere registre på områder der fagmiljøene selv ikke aktivt
medvirker.

Oppsummert vil vi peke på:

• Formålsbeskrivelsen bør i det videre arbeid bli tydeligere. 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.

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

• 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. Det bør her bygges på
eksisterende miljøer hvor det allerede forner kompetanse og infrastruktur. Vi vil her
peke på den betydelig ekspertise og erfaring med registre som er samlet i Bergen under
paraplyorganisasjonen Locus for registerepidemiologi med bl.a. Universitetet i Bergen
v/Det medisinske fakultet, Folkehelseinstituttet v/ Medisinsk fødselsregister og
foretakene v/flere sykdoms- og kvalitetsregistre som sentrale aktører.

• Tilgang 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.

• Medisinske kvalitetsregistre er lokale, regionale og nasjonale spydspisser innen klinisk
forskning og utviklingsarbeid. Nye ordninger må legge dette til grunn.

rlo Nilssen
A direktør

Flans K. Stenby
plansjef
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