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Høringsuttalelse angående nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Folkehelseinstituttet takker for at vi har fått sluttrapporten fra Sosial- og
helsedirektoratets kvalitetsregisterprosjekt til høring. Det er prisverdig at Helse og
omsorgsdepartementet (HoD) tok initiativ til prosjektet, og at departementet ønsker å
bringe saken videre gjennom Nasjonal helseplan. Vi ser fram til den videre prosessen.

To av Folkehelseinstituttets medarbeidere har deltatt i arbeidet i SI-dir. Divisjonsdirektør
Camilla Stoltenberg deltok i prosjektgruppen, mens avdelingsdirektør Inger Cappelen
deltok i arbeidsgruppe 2. De synspunkter som kommer fram i vår høringsuttalelse er
fremmet underveis i prosjektarbeidet i 2005. Sluttrapporten representerer SH-dirs
synspunkter. Folkehelseinstituttet er uenig i noen av premissene og stiller spørsmål ved
noen av konklusjonene i rapporten. I vår høringsuttalelse vil vi gi tilkjenne enighet, men
fokuset i høringsuttalelsen ligger på de punkter der vi har kommentarer, spørsmål eller er
uenige. Vi beklager at høringen dermed kan framstå som svært kritisk. Hensikten er å gi
konstruktive bidrag til det videre arbeidet med å utvikle gode og effektive
kvalitetsregistre i Norge.

Hørin sinstansene
Vi er bekymret over at høringsinstansene ikke omfatter: Kreftregisteret, Forskningsrådet,
Helse og rehabilitering, de aktuelle høyskolene, pasientorganisasjoner, Norsk
pasientregister og forskningsinstitutter som arbeider med helsefaglig forskning. I tillegg
mener vi at det ville være en fordel å få synspunkter fra registermiljøer i Sverige og
Danmark, for eksempel fra Epidemiologisk Centrum i Socialstyrelsen og fra
Sundhedsstyrelsen.

Folkehelseinstituttets hoved unkter  i hørin en

• Mål. Vi savner eksempler på hva kvalitetsregistre brukes til og bør brukes til i
framtiden, herunder hvordan data skal gjøres tilgjengelig for forkningsformål

• Vi savner en diskusjon om forholdet mellom kvalitetsregistre og et evt
personidentifiserbart Norsk pasientregister (NPR)

• Forholdet til sentrale registre og forskningsprosjekter. Sentrale helseregistre kan
også være kvalitetsregistre i henhold til formålene. Mange forskningsprosjekter
kan fungere som kvalitetsregistre.

• Sentrale registre og relevante forskningsprosjekter (f eks innsamling av
endepunkter for de regionale helseundersøkelsene) bør inkluderes i definisjonen
av et kvalitetsregister.

• Vi tror at forutsetningene for kvalitetsbeskrivelse, måling og utvikling er bedre i
de sentrale registrene og i en del forskningsprosjekter, enn i mange av de
inkluderte kvalitetsregistrene.

• Vi mener at rapporten gir et skjevt bilde av kvalitetsregisterfeltet, og derfor et
dårlig grunnlag for prioritering.

• Det bør gjennomføres en grundigere drøfting av forholdet mellom sentrale registre
og kvalitetsregistre, og mellom kvalitetsarbeid og forskning.
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• Mål og målgrupper. Pasientene (inkludert framtidige pasienter) bør være den mest
sentrale målgruppen for kvalitetsregistrene.

• Alle de nevnte målgruppene er viktige og i tillegg må forskningsmiljøene
inkluderes som målgruppe. Kvalitetsregistre kan og bør organiseres slik at de kan
betjene alle disse målgruppene

• Det må stilles samme krav til kvalitetsmåling og utvikling som til forskning, og
kvalitetsregistre er viktige virkemidler for å få en forsknings- og kunnskapsbasert
spesialisthelsetjeneste.

• Kvalitetsregistre som utelukkende benytter j ournaldata bør etter vår mening som
hovedregel ikke baseres på samtykke, men lovhjemles på samme måte som de
sentrale registrene.

• Vi savner en diskusjon om kobling mellom kvalitetsregistre, og mellom
kvalitetsregistre og andre typer data (f eks kliniske studier, helseundersøkelser,
sentrale registre)

• Vi mener det er behov for en diskusjon om forholdet mellom kliniske biobanker
og kvalitetsregistre

• Rapporten beskriver ikke hvordan kvalitetsregistre bør drives inntil vi får et
fungerende EPJ-system nasjonalt

• Vi mener at drift av de fleste kvalitetsregistre bør samles i en organisasjon,
fortrinnsvis i tilknytning til NPR og/eller sentrale helseregistre.

• Databehandlingsansvarlig (DBA) skal ikke ha noen særrettigheter til data og
DBAs myndighet over registrene bør reguleres i en forskrift som sikrer de kliniske
miljøene og forskningsmiljøene full (gjerne online) tilgang til data og analyser

• Fagmiljøenes ildsjeler kan på denne måten få anledning til å konsentrere seg om
publikasjoner og kvalitetsutvikling, mens DBA tar seg av datainnsamling og
forvaltning av data og yter tjenester til målgruppene.

Kommentarer til de enkelte ka itler

KAPITTEL 1 - INNLEDNING

1.2 Hva menes med medisinske kvalitetsregistre?

Folkehelseinstituttet mener at rapporten fra Statens helsetilsyn av mars 2001 gir en god
definisjon av medisinske kvalitetsregistre. I rapporten fra SI-dir beskrives imidlertid
sentrale helseregistre som rene epidemiologiske registre .  Dette er ikke korrekt. Samtlige
av de sentrale helseregistrene er både epidemiologiske registre  (befolkningsbaserte),
sykdomsregistre og kvalitetsregistre .  Alle de sentrale helseregistrene har kvalitetssikring
av helsetjenester som et uttrykkelig lovpålagt formål. Dette er regulert i
Helseregisterloven og beskrevet i formålsparagrafene i forskriftene til de enkelte sentrale
registrene .  Kreftregisteret ,  Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret,
Meldesystemet for infeksjonssykdommer  (MSIS ),  Tuberkuloseregisteret og systemet for
vaksinasjonsovervåking  (SYSVAK)  brukes i stor grad til beskrivelse av kvaliteten på
helsetjenester ,  og danner grunnlag for kvalitetssikring av helsetjenester .  Dette arbeidet
foregår på flere måter,  og det er publisert en lang rekke artikler i fremtredende
vitenskapelige tidsskrifter med utgangspunkt i de sentrale helseregistrene og ikke minst
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koblinger mellom disse. Det er for eksempel publisert studier som viser bedre overlevelse
etter operasjon for visse kreftsykdommer ved store sykehus (med utgangspunkt i
Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret) og man har studert sammenhengen mellom
forløsningsmetode og senere urininkontinens ved hjelp av Fødselsregisteret.

De sentrale registrene er også grunnlag for kliniske studier eller tidsavgrensete sub-
registre med behandlingskvalitet som tema.

En betydelig begrensing i kvalitetsarbeidet med utgangspunkt i helseregistrene er at
Norge ikke har et personidentifiserbart pasientregister, men dette vil endre seg hvis
regjeringens forslag om personidentifiserbart pasientregister far støtte i Stortinget.
Nettopp fordi de sentrale helseregistrene er både befolkningsbaserte, og har opplysninger
om diagnoser og prosedyrer i helsetjenesten, kan de benyttes til kvalitetsutvikling og
kvalitetssikring av helsehjelp. Det er etter vår mening svært vanskelig, sannsynligvis
umulig, å bruke et register som er et rent kvalitetsregister til å vurdere kvaliteten på
helsetjenester. Registre som er både epidemiologiske (og kan kobles til
dødsårsaksregisteret og/eller det sentrale personregister), inneholder diagnoser
(sykdomsregistre), og samtidig har opplysninger om behandlingsprosedyrer
(kvalitetsregister), er best egnet til å drive kvalitetsutvikling.

1.3 Avgrensninger

Kvalitetsutvikling foregår ved hjelp av en rekke ulike virkemidler, men felles for dem alle
er behovet for en beskrivelse og måling av kvalitet på helsetjenester. Formålet med
kvalitetsregistre er nettopp å beskrive og måle kvalitet. Vi mener at de viktigste
datakildene for kvalitetsbeskrivelse i dag sannsynligvis er forskningsprosjekter og de
sentrale helseregistrene. Dessverre er disse ikke tatt med i oppdraget til
Kunnskapssenteret, og derfor heller ikke i rapporten om eksisterende kvalitetsregistre.
Dette bidrar etter vår mening til et skjevt bilde av hvordan kvalitetsarbeidet foregår i dag,
og hvilke potensialer for kvalitetsarbeid som ligger i pågående forskningsprosjekter og de
sentrale registrene (inkludert Kreftregisterets spesialregistre). I Kunnskapssenterets
rapport er det ikke beskrevet hvilken produksjon i form av publikasjoner og
kvalitetsutviklende prosjekter som de inkluderte kvalitetsregistrene har, men det er mye
som tyder på at produksjonen er meget begrenset i mange av dem. Vi er uenige i den
avgrensning prosjektet foretar, og mener at den gir et for snevert grunnlag for å prioritere
blant registre når man skal anbefale hvilke som bør bli nasjonale og hvilke nye registre
som bør etableres. Vi savner også en drøfting av problemene ved lav dekningsgrad og
skjevt frafall fra kvalitetsregistre som baseres på samtykke.

Vi savner en diskusjon av nytte og verdi av de eksisterende kvalitetsregistrene, blant
annet i forhold til alternative måter å skaffe kunnskap om behandlingseffekt. Når er
randomiserte studier eller kohortstudier bedre egnet til å besvare spørsmålene? Hvordan
kan man få kontroll med såkalte confoundere (f eks bakenforliggende variable som
sykeligheten i befolkningsgrunnlaget for det enkelte sykehus).

Kvalitetsregistre er i rapporten avgrenset slik at sentrale registre og
forskningsprosjekter/forskningsregistre holdes utenfor. Helseregisterlovens forskrifter
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pålegger de sentrale helseregistrene å drive kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av
helsetjenester. Det pågår et omfattende kvalitetsarbeid med utgangspunkt i de sentrale
registrene, og mye slikt arbeid er under planlegging. Sykdoms- og kvalitetsregistre som
er finansiert og organisert som forskningsprosjekter finnes i spesialisthelsetjenesten,
universitetene og andre forskningsmiljøer. Dette gjelder blant annet prosjekter som
samler 'endepunkter' for de regionale helseundersøkelsene. Slike prosjekter foregår blant
annet i Tromsø, Nord-Trøndelag, Hordaland, Oppland, Hedmark og Oslo.

1.4 Behovet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

I Statsbudsjettet for 2000 uttrykte departementet ønske om at det skal etableres registre
for alle de viktigste fagområder. Vi støtter dette, men mener at det ikke bør tolkes slik at
man anbefaler etablering av ett nasjonalt register for hver medisinske subspesialitet. Det
vil skape et enda mer fragmentert system enn det vi har i dag, og bidra ytterligere til at vi
ikke får utnyttet helseinformasjon til å bedre kvaliteten på helsetjenester.

Vi er  helt enige i at man må  skape åpne, ikke straffende  evaluerings -  og læringskulturer.

1.5 Mål og målgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Vi er  enige i de beskrevne målene for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, men er ikke
enige i at den eneste sentrale målgruppen er de medisinske fagmiljøene .  Mener man her
bare legene eller omfatter begrepet medisinske fagmiljøer også andre yrkesgrupper? De
øvrige målgruppene som er listet opp er like sentrale ,  og etter vår mening er pasientene
den viktigste målgruppen om man skal fremheve en av gruppene .  I tillegg til de grupper
som er nevnt på listen, mener vi at universitetene og andre forskningsmiljøer er sentrale
målgrupper .  Det er avgjørende for kvalitetsutviklingen i spesialisthelsetjenesten at miljøer
med høy forskningsmessig kompetanse er delaktige i planlegging ,  analyse og vurdering
av målingen av kvalitet i helsetjenesten .  Pasienter og ansatte i helsetjenesten skal ha
tilbørlig beskyttelse og personvern ,  men nasjonale kvalitetsregistre må være tilgjengelige
for bruk i statistikk og forskning på lik linje med de sentrale registrene .  Beskrivelser og
måling av kvalitet i helsetjenesten er etter vår mening en plikt for helsetjenesten og en
rettighet for pasienter og befolkningen .  Da kan det ikke være slik at medisinske
faggrupper alene skal styre hvilke utvalgte områder som kan være av interesse for
pasienter og offentligheten.

For at kvalitetsregistre skal fungere må de gjøres tilgjengelig for forskningsmiljøene. Vi
savner en diskusjon av hvordan data fra registrene skal gjøres tilgjengelig for forskere.
Rapporten kan gi inntrykk av at kvalitetsregistrene primært skal betjene de ildsjeler og
medisinske spesialiteter som opprinnelig tok initiativ til dem. For at et register skal bli
oppjustert til et permanent nasjonalt register mener vi at man må stille krav til at registeret
blir et offentlig tilgjengelig felleseie på samme måte som de sentrale registrene er blitt det
gjennom Helseregisterloven.
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1.6 Felles  løsninger

Felles løsninger er avgjørende for at man skal lykkes i å få gode og effektive
kvalitetsregistre. Felles løsninger viser seg å være meget vanskelig å oppnå i mange ulike
institusjoner. Vi vil derfor anbefale at drift av alle kvalitetsregistre legges til en
organisasjon, og at de fortrinnsvis drives sammen med et personidentifiserbart
pasientregister og/eller de sentrale helseregistrene. Godkjente brukere av data i
kvalitetsregistre kan ha online tilgang. I Danmark har man et slikt system.

1.7 Kvalitetsregistre i Sverige og Danmark

Vi savner en grundigere vurdering av kvalitetsregisterdriften i Sverige og Danmark. Vår
erfaring er at det danske systemet fungerer best, mens man i Sverige har større problemer
med å få til felles løsninger og unngå en regionalisering av kvalitetsregistrene. I Danmark
driver Sundhedsstyrelsen både de sentrale registrene og de kliniske databasene slik at
disse kan kobles raskt og enkelt. Mye tyder på at dette systemet både sikrer
tilgjengeligheten til data best, er mest kostnadseffektivt og gir størst utbytte i form av
kvalitetsmåling. Vi mener at systemene i begge land bør studeres grundigere før man
beslutter hva slags system som bør etableres i Norge.

1.8 Hjemmelsgrunnlag

Dette er en meget viktig del av HoDs oppdrag til SH-dir og vi håper vi vil få anledning til
å vurdere forslaget til hjemmelsgrunnlag for kvalitetsregistrene.

Kvalitetsregistre som utelukkende benytter journaldata bør etter vår mening som
hovedregel ikke baseres på samtykke, men lovhjemles på samme måte som de sentrale
registrene. Slik vi forstår det åpner EU's personverndirektiv, personopplysningsloven og
helseregisterloven for en slik bruk av journaldata. Lov om spesialisthelsetjenester og
pasientrettighetsloven tilsier at det er en plikt å bruke journaldata til kvalitetssikring og
forskning. Pasientene må informeres om at spesialisthelsetjenesten har plikt til å drive
kvalitetssikring og forskning, og at journaldata vil bli brukt til slike formål samtidig som
pasientenes identitet og personvern skal sikres. Kvalitetsregistre må også kunne kobles til
andre registre, for eksempel SSBs registre om fødeland, inntekt og utdanning for å kunne
studere f eks mulig sosial ulikhet i kvalitet på behandling.

I Danmark har man etablert et slikt system for bruk av journaldata. Spørsmålet drøftes i
Nylennautvalgets innstilling (God forskning -bedre helse NOU 1: 2005) og NEMs
utredning om epidemiologisk forskning (Georg Høyer) presenterer argumenter for når det
er uetisk å basere forskning på samtykke.

Hvis man skal samle inn informasjon utover det som inngår i journalen, gjennomføre
behandlingsforsøk eller kontakte pasientene pånytt, bør innhenting av slik
tilleggsinformasjon til registrene behandles på samme måte som forskningsprosjekter
behandles i dag. Det vil si at man må søke konsesjon i Datatilsynet (hvis ikke forskrift
tillater noe annet), søke REK og evt fritak fra taushetsplikten. Slik innhenting av
tilleggsinformasjon til kvalitetsregistre bør som hovedregel baseres på informert
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samtykke, og evt unntak fra krav om samtykke kan gis etter de samme kriterier som i
vanlige forskningsprosjekter.

KAPITTEL 2 - KVALITETSREGISTERPROSJEKTET 2005

2.1 Medisinske kvalitetsregistre

SI-dir ga Kunnskapssenteret i oppdrag å gi en oversikt over eksisterende medisinske
kvalitetsregistre. Tidsfristen var meget kort og oppdraget baserte seg på SH-dirs
opplysninger om medisinske kvalitetsregistre, samt opplysninger fra Legeforeningen. Det
ble ikke innhentet opplysninger fra forskningsmiljøene eller fra de sentrale registrene. Vi
mener at dette er en vesentlig mangel ved rapporten fordi den dermed gir et skjevt bilde
av den kvalitetsutvikling som faktisk foregår. Det er høy aktivitet på dette feltet i
forskningsprosjekter og de sentrale helseregistrene, og som nevnt mener vi at
betingelsene for å drive kvalitetsutvikling med slike datasett som utgangspunkt ofte er
langt bedre enn i de registre som er etablert som kvalitetsregistre. En annen vesentlig
mangel ved rapporten er at det er lite informasjon om produksjonen og dekningsgraden
(hvor mange av pasientene som er registrert) i kvalitetsregistrene.

2.2 Prioritering av eksisterende og planlagte nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Denne gruppens arbeid er sentralt i prosjektet. Gruppens prioriteringer tar i stor grad
utgangspunkt i medisinske spesialiteter. Vi gir vår tilslutning til direktoratets drøfting i
kapittel 3.2. og mener at prioriteringene blant annet bør forholde seg til følgende:

1. sykdommers utbredelse og alvorlighetsgrad
2. at vi sannsynligvis får et personidentifiserbart pasientregister som kan danne

utgangspunkt for kvalitetsutvikling og kvalitetsregistre i fremtiden på en langt mer
effektiv og ryddig måte enn i dag

3. hvilke sentrale utfordringer spesialisthelsetjenesten står overfor, for eksempel at
stadig flere av pasientene vil være eldre, ha kroniske lidelser, flere lidelser
samtidig, og at pasienter med psykiske lidelser er en betydelig gruppe.

4. hvilke krav til kvalitet, dokumentasjon og styring som eierne
(spesialisthelsetjenesten, foretakene, de regionale helseforetakene) og
helsemyndighetene har

5. hvilke krav til kvalitet, dokumentasjon og innsyn som pasientene og befolkningen
har

6. hvilke krav til kvalitet, dokumentasjon og innsyn som primærhelsetjenesten har
7. hvilke potensialer for forskning nasjonalt og internasjonalt som ligger i gode

kvalitetsregistre
8. at det bør stilles samme krav til kvalitetssikring av helsetjenester som til

forskning, og at all god kvalitetssikring bør holde forskningsmessig standard selv
om ikke alt skal publiseres som vitenskapelige artikler

Gruppen foreslår at 15 av de eksisterende kvalitetsregistrene skal oppjusteres til nasjonale
medisinske kvalitetsregistre. Det er ikke klart hva det innebærer å bli oppjustert, men vi
antar at det betyr at de skal bli landsdekkende, permanente og finansiert av de regionale
helseforetakene. Gruppen drøfter ikke om flere av registrene bør slås sammen. Etter vår
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mening bør man for eksempel ha ett felles nasjonalt register for hjertekarsykdom der flere
av de eksisterende hjertekarregistrene samles. Dette bør bygges opp slik en nasjonal
arbeidsgruppe under ledelse av I. Cappelen beskrev det i en rapport til Hol) i 2002
(Nasjonalt register over hjerte- og karsykdommer, Folkehelseinstituttet nov 2002). Vi
mener at denne rapportens modell for et hjertekarregister også bør være grunnlag for
opprettelse av sykdoms- og kvalitetsregistre på andre utvalgte områder. Permanente,
nasjonale sykdoms- og kvalitetsregistre bør være "brede", dvs at de omfatter en klynge
eller gruppe av tilstander slik Kreftregisteret gjør. Så kan disse brede registrene danne
grunnlag for spesialregistre som kan være tidsavgrensete prosjekter eller spesialregistre
slik spesialregistrene under Kreftregisteret er det, eller slik Nasjonal perinatal database
blir det under Medisinsk fødselsregister. Aktuelle brede registre kan i tillegg til
hjertekarsykdom tenkes etablert for psykiske lidelser og rusmisbruk, nevrologiske
lidelser, muskel og skjelett (inkludert reumatologi). Hvis man satser på smale registre slik
de fleste kvalitetsregistre er, vil man få betydelig overlapp i datainnsamlingen til de ulike
registrene og forsinkelser, feilkilder og kostnader når registrene skal kobles.
Diabetesregistre vil ha opplysninger om komplikasjoner som hjertekarsykdom,
nyresykdom og nevrologiske lidelser og vice versa. Dette er et stort og alvorlig problem
hvis man velger å etablere mange kvalitetsregistre.

Etter pålegg fra HoD har de regionale helseforetakene allerede besluttet å opprette 10
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Vårt inntrykk er at flere av de regionale
helseforetakene opplever at det er en utfordring å få dette til å fungere. Med utgangspunkt
i kostnadene ved de sentrale registrene tror vi at det vil koste i størrelsesorden 3-8
millioner kr per år å drive ett slikt register på en forsvarlig måte. Det er interessant å
merke seg at begge de to registrene under Helse Sør ønsker å være del av, eller nært
knyttet til, Medisinsk fødselsregister for å komme inn under forskriften der. Vi mener at
det ikke bør etableres flere enn de 10 registrene som allerede er etablert før man har
utviklet en ordentlig strategi for kvalitetsregistre. Vi har ingen innvendinger mot de 10
registre som er valgt eller den satsing dette representerer. Vi beklager at valget av registre
skjedde før man hadde lagt en nasjonal strategi med prioriteringer, og foreslår at HoD og
de regionale helseforetakene nå benytter anledningen til å tenke gjennom hvordan
arbeidet med disse registrene skal føres videre. Med vår erfaring som registeransvarlige
synes vi også at det er et svært ambisiøst prosjekt å etablere så mange nasjonal registre på
så kort tid.

Det er ikke gitt noen spesifikk begrunnelse for valget av de 15 foreslåtte registrene. Det
fremgår at man i tillegg til disse 15 har gitt Kreftregisteret i oppdrag å presentere en liste
over spesialregistre som bør oppjusteres. Hvorfor er det ikke gitt et tilsvarende oppdrag til
andre sentrale registre som for eksempel Medisinsk fødselsregister, Dødsårsaksregisteret
eller MSIS? Hvorfor er ikke modellen som ble presentert i hjertekarregisterrapporten til
HoD drøftet?

Arbeidsgruppen foreslår også nye nasjonale kvalitetsregistre og sier at det ikke finnes
registre på disse fagområdene. Dette skyldes blant annet den snevre definisjonen av
kvalitetsregistre direktoratet har valgt. Det finnes sentrale kvalitetsregistre for
infeksjonssykdommer med kvalitetssikring som et av formålene. Fordi disse er sentrale
registre (eksempelvis MSIS og tuberkuloseregisteret) er de ignorert i rapporten. Det er
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neppe noe annet fagområde som har så velfungerende kvalitetsregistre. Når det gjelder
rus foregår det et arbeid i Folkehelseinstituttet for å etablere et register for
overdosedødsfall i tilknytning til Dødsårsaksregisteret, og når det gjelder psykiske
lidelser og adferdsforstyrrelser er det flere forskningsprosjekter som belyser spørsmålet
om kvalitet i behandlingen, blant annet i forbindelse med selvmordsforsøk
(Bærumsmodellen - Gudrun Diseruds prosjekt) der kliniske data kan brukes sammen med
data fra Dødsårsaksregisteret og kanskje Reseptregisteret. Vi regner med at det finnes en
rekke andre tilsvarende prosjekter på landsbasis som vi ikke har oversikt over som kan gi
tilsvarende informasjon om kvalitet i spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsgruppen foreslår at det etableres referansegrupper av fagekspertise innen medisin
og statistikk for hvert register . Vi vil  anbefale at slik fagekspertise etableres regionalt
(knyttet til forskningen ved de regionale helseforetakene og/eller universitetene), og
nasjonalt knyttet til de sentrale registrene ,  og ikke knyttet til hvert enkelt register.

Hvis man skal etablere nasjonale registre som fungerer som kvalitetsutviklere ved at de
kan kobles til andre registre og danne grunnlag for forskningsprosjekter, må
personidentifiserbare opplysninger eller pseudonymer utleveres fra foretakene. Vi er
usikre på hva gruppen mener med at resultatene skal være anonyme og at det skal være
åpenhet rundt egne resultater innen et foretak, men ikke mellom foretak. Vi forstår heller
ikke hva man mener med aggregering av resultater. Vi mener at avidentifiserte eller
anonyme (på forskerens hånd) data må gjøres tilgjengelig for forskere i og utenfor
spesialisthelsetjenesten.

2.3 Hjemmelsgrunnlaget  for nasjonale  medisinske kvalitetsregistre

Se kommentarer til 1.8

2.4 Felles  løsninger

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i at man har et fungerende EPJ og er framtidsrettet.
Gruppen tenker seg at uttrekk av data til kvalitetsregistre skjer automatisk fra EPJ, men
det framgår ikke noe annet sted i rapporten at alle kvalitetsregistre utelukkende skal være
basert på journaldata. Gitt premissene for oppdraget har vi ingen innvendinger til
arbeidsgruppens utredning og forslag, men vi savner en beskrivelse av hvordan
eksisterende kvalitetsregistre skal inn i det beskrevne systemet, hvordan forholdet til NPR
bør være, og hvilke løsninger man skal velge inntil man har et fungerende EPJ-system i
hele landet. Hvordan skal man håndtere de data som allerede finnes i kvalitetsregistre?
Forutsetningen for det system som er beskrevet i rapporten ser ut til å være at alle
kvalitetsregistre utelukkende inneholder data fra journaler. Vi tror ikke det er slik i dag,
men dette framgår ikke av rapporten.
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KAPITTEL 3 -VURDERINGER OG ANBEFALINGER

3.1 Medisinske kvalitetsregistre i Norge

Vi slutter oss til behovet for en bedre beskrivelse, evaluering og samordning av
eksisterende kvalitetsregistre i Norge. Vi mener at relevante forskningsprosjekter og
sentrale registre må inkluderes i dette, og at det bør fokuseres på hva som publiseres og
produseres i registrene. Vi stiller spørsmålstegn ved om direktoratet bør utføre et slikt
arbeid alene. Vi vil anbefale at de regionale helseforetakene selv får et hovedansvar for en
slik gjennomgang, og at de rådfører seg med forskningsmiljøer og miljøer med
registerkompetanse.

3.2 Prioritering av eksisterende og planlagte registre

Direktoratet beregner antallet foreslåtte nasjonale registre til mellom 40 og 50. Vi mener
at det ikke bør gis midler til permanent drift av et så stort antall registre nasjonalt og at
man med fordel kan slå sammen grupper av registre og knytte flest mulig til de
eksisterende sentrale registrene eller et fremtidig NPR.

Vi støtter direktoratets forslag om å vurdere alternative grunnlag for prioritering av
registre.

Vi støtter direktoratets anbefalinger for etablering av nye nasjonale medisinske
kvalitetsregistre, men mener som nevnt at høringen om de 15 foreslåtte registrene er for
rask, ufullstendig og omfatter for få høringsinstanser.

Vi mener at ingen av de 15 foreslåtte registrene bør oppjusteres før det er utarbeidet en
nasjonal strategi for sykdoms- og kvalitetsregistre. Vi anbefaler at man samtidig
utarbeider en strategi (evt felles strategi) for biobanker i spesialisthelsetjenesten.

3.3 Felles  løsninger  for nasjonale  medisinske  kvalitetsregistre
3.3.1 Tekniske løsninger

Vi synes  direktoratets drøfting av de tekniske løsningene er god ,  og slutter oss til
direktoratets anbefalinger.

3.3.2 Forvaltning  og drift av  kvalitetsregistre

Direktoratets drøfting presenterer problemstillingene godt .  Dette er et vanskelig punkt og
vi vil her presentere våre foreløpige ideer . Vi vil  gjerne være med på å utarbeide forslag
til hvordan dette bør løses i samarbeid med andre viktige aktører,  og understreker at
Folkehelseinstituttet ikke har noen endelige standpunkter i denne saken. Det vi skriver
nedenfor må derfor leses som forslag og ideer, og et grunnlag for videre arbeid med
spørsmålet om forvaltning og drift av kvalitetsregistre.

Vi tror  at det vil være en stor fordel å samle flest mulig av de sentrale registrene og
kvalitetsregistrene i en nasjonal organisasjon ,  slik det er gjort i Danmark .  Det vil neppe
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være hensiktsmessig å vurdere hvem som bør være databehandlingsansvarlig for hvert
enkelt register. Det bør utarbeides prinsipper for forvaltning og drift, og et enklere forslag
enn det direktoratet presenterer i rapporten. Det vil sikkert være nødvendig å gjøre unntak
fra prinsippene for enkelte registre. Vi tror at databehandlingsansvar for alle
kvalitetsregistre bør ligge i de regionale helseforetakene eller i ett nasjonalt registerfaglig
miljø, og helst i tilknytning til et personidentifiserbart NPR. Databehandlingsansvaret bør
reguleres i forskrift slik at tilgang til data er lik for alle foretak som leverer data og at den
databehandlingsansvarlige ikke har eierskap til data. Det er slik de sentrale registrene i
prinsippet har fungert siden 2002. Dette bør gjelde enten databehandlingsansvaret ligger i
ett sentralt miljø, eller i fem regionale.

Vi tror at en god modell kan være å legge databehandlingsansvaret til en nasjonal
institusjon/organisasjon. De sentrale helseregistrene er pålagt å gi ut data til søkere innen
30 dager hvis søkerne kan dokumentere at de har de nødvendige tillatelser til prosjektet.
De sentrale helseregistrene er forvaltere av data med meget begrenset myndighet over
utleveringene, og interne forskere har ingen fortrinnsrett framfor eksterne forskere.
Tilsvarende systemer bør etableres for kvalitetsregistre. Det bør vurderes om de regionale
helseforetakene og/eller samarbeidsorganene (universitetene og RHFene) og
representanter for de sentrale registrene bør sitte i en styringsgruppe for
kvalitetsregistrene, men hvis man får en god forskrift og effektive tekniske løsninger kan
det tenkes at dette ikke er nødvendig.

Vår erfaring er at det er en god løsning at databehandlingsansvar og databehandler er i
samme organisasjon. Vi mener at en slik organisasjon bør være en tjenesteyter for
fagmiljøene som kan stille krav gjennom forskrift eller andre styringsmekanismer til f eks
online tilgang til data, utleveringsfrister, kvalitetssikring av data.

Ved å  profesjonalisere og samle driften av helseregistre kan fagmiljøenes nødvendige
engasjement dreies  bort fra  datainnsamling til analyse, publisering og kvalitetsutvikling
på grunnlag av lett tilgjengelige data.  Det eller  de sentrale registerdrifterne (DBA og DB)
må dreies mot tjenesteyting slik at gode data og analyser kan leveres raskt.

3.3.3 Behovet for registerkompetanse og kompetansenettverk

Direktoratets drøfting er god, men vi mener at et kompetansenettverk bør være
rådgivende, mens DBA og DB bør sentraliseres til ett miljø som skissert ovenfor.

3.3.4 Organisering

Direktoratets drøfting av dette spørsmålet er god. Som nevnt tidligere mener vi at
helseregistrene i Norge fremdeles er spredt på for mange DBA og DB, og at en samling
vil være en stor fordel. Med en modell som den vi har skissert vil det ikke gi noen
fordeler å være DBA, kun forpliktelser om å yte tjenester til de som skal bruke data fra
registrene. Det er viktig å velge en organisasjonsmodell som er effektiv og reduserer
saksbehandling og beslutningsprosesser til et nødvendig minimum. Vi har i dag meget
kompliserte organisatoriske systemer på feltet som gir lang saksbehandlingstid, kostbare
løsninger og mye usikkerhet rundt spørsmål om rettigheter til data.
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Helseregisterloven kom i 2002 og representerer et stort framskritt når det gjelder å stille
krav til DBA/DB om gjøre data tilgjengelig raskt. Likevel strever Folkehelseinstituttet og
andre fremdeles med å etterleve kravene i loven (eller bli enige om fortolkningen), blant
annet fordi koblinger mellom flere registre og mellom registre og samtykkebaserte
forskningsdata eller kliniske data blir stadig mer etterspurt. Slike koblinger er viktige
også for kvalitetsutvikling i helsetjenesten. En av flere grunner til at dette fortsatt tar lang
tid og koster mye penger, er at registrene er spredt på mange organisasjoner. Igjen ser det
ut til at den danske sentraliserte modellen har løst mange av disse problemene. Vi tror
ikke at de kvalitetsregistrene som nå ligger under Kreftregisteret eller MFR representerer
spesialtilfeller. Vi tror snarere at disse registrene er blant de beste, sikreste og mest
produktive kvalitetsregistrene vi har i Norge i dag, og at de bør være modeller for nye
kvalitetsregistre. Samtykkebaserte registre som ikke er forankret i sentrale registre (eller
et framtidig NPR) vil kunne få store vansker med å få med alle de aktuelle pasientene.
Dette betyr at de oftest har et skjevt utvalg, og at de dårligste pasientene og/eller de med
lavest utdanning ikke kommer med. Slike skjevheter er meget alvorlige for et
kvalitetsregister.


