
HØRING ANGÅENDE NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE.

Til grunn for denne høringen ligger "Sluttrapport Kvalitetssikringsprosjektet 2005" av 1.
februar 2006 v/Sosial- og helsedirektoratet. Høringsinstansene omfatter ikke universitetene,
og dette synes vi er beklagelig. Som eksempler på god samhandling mellom
kvalitetsregistrene og universitetene kan det vises til at forskere ved Det medisinske fakultet,
Universitetet i Bergen, har vært sterkt involvert både i drift og forskning knyttet til flere
medisinske kvalitetsregistre, som Nasjonalt register for leddproteser og Nasjonalt multippel
sklerose register. Informasjon om denne høringen har tilflytt oss via Samarbeidsorganet Helse
Vest og Universitetet i Bergen/Universitetet i Stavanger, og det er på denne bakgrunn Det
medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, kommer med et innspill i saken. I det følgende vil
vi særlig peke på sider av rapporten som angår forskning og forholdet til universitetene.

Kommentarer til de enkelte ka itler

KAPITTEL 1 - INNLEDNING

1.2 Hva menes med medisinske kvalitetsregistre?
Vi er enige i at det ikke alltid er formålstjenlig å operere med et skille mellom
kvalitetsregistre, sykdomsregistre og sentrale helseregistre. Alle sentrale helseregistre har
kvalitetssikring av helsetjenester som et lovpålagt formål regulert i Helseregisterloven og
beskrevet i registrenes forskrifter. Et eksempel på kvalitetssikring med utgangspunkt i et
sentralt helseregister er prosjektet "Sikker fødsel: kvalitetsindikatorer for fødselshjelpen" som
er et pågående prosjekt basert på data i Medisinsk fødselsregister. Det er heller ikke
formålstjenlig å sette et skarpt skille mellom kvalitetssikring og forskning; mye av
kvalitetssikringen vil være basert på forskning.

1.5 Mål og målgruppe for medisinske kvalitetsregistre.
I tillegg til de grupper som er nevnt på listen, mener vi at universitetene og andre
forskningsmiljøer er sentrale målgrupper. Vi vil igjen vise til at forskere ved Det medisinske
fakultet ved Universitetet i Bergen har bidradd vesentlig til de enestående resultatene som er
oppnådd basert på data i Nasjonalt register for leddproteser. Samarbeid med forskningsmiljøet
vil være en sterkt motiverende faktor for fagmiljøet hvor kvalitetsregistrene er plassert, både
når det gjelder drift og utnyttelse av registrene.

KAPITTEL 2 - KVALITETSREGISTERPROSJEKTET 2005

2.3 Hjemmelsgrunnlaget for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
I mange sammenhenger vil krav om samtykke redusere den forskningsmessige verdien av
kvalitetsregistrene, på grunn av manglende kompletthet og representativitet. Vi mener derfor
at det for kvalitetsregistre som benytter data fra pasientjournalen ikke bør settes krav til
samtykke men at det er tilstrekkelig å informere pasienten.



KAPITTEL 3 -VURDERINGER OG ANBEFALINGER

3.3.2 Forvaltning og drift av kvalitetsregistre
I vurderingen av forvaltning, drift og databehandlingsansvar for kvalitetsregistrene mener vi
at det er viktig å legge til grunn løsninger som fremmer høy kvalitet og god utnyttelse av
registrene. Det er gode grunner til å hevde at dette best oppnås ved at databehandlingsansvaret
legges til det helseforetak hvor fagmiljøet finnes. Databehandlingsansvaret bør imidlertid
reguleres slik at en sikrer den nødvendige tilgangen til data til forskningsformål.

3.3.3 Behovet for registerkompetanse og kompetansenettverk
Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at det etableres et kompetansenettverk for å sikre
nasjonal koordinering av kvalitetsregistrene, og nevner i denne sammenhengen
Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret. Det medisinske fakultet, UiB,
mener det ikke er hensiktsmessig å bygge opp denne type kompetanse i Oslo-regionen når det
i landet for øvrig allerede finnes betydelig kompetanse og erfaring med kvalitetsregistre. Flere
vel etablerte kvalitetsregistermiljøer i Tromsø, Trondheim og Bergen vil kunne påta seg
oppgaven med å sikre nasjonal samordning og koordinering av kvalitetsregistrene. Et av de
tyngste miljøene som representerer denne kompetansen er knyttet til Locus for
registerepidemiologi (LRE), Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. LRE ble
opprettet av fakultetet i 1998, og er i dag ett av seks slike tematiske forskningsområder (loci)
ved fakultetet. Registerepidemiologi har lenge har vært et av fakultetets prioriterte
forskningsområder, og er i fakultetets strategiske plan for 2006-2010 nevnt som ett av syv
satsingsområder som skal videreføres.

LRE består i dag av ett sentralt helseregister (Medisinsk fødselsregister organisert som en
avdeling ved Nasjonalt folkehelseinstitutt )  samt seks kvalitetsregistre innenfor Helse Vest:
Det norske nyrebiopsi -register,  Hjerte-,  kar- og slagregisteret, Nasjonalt multippel
skleroseregister ,  Nasjonalt porfyriregister,  Norsk kvalitetsforedring av laboratorievirksomhet
utenfor sykehus  (NOKLUS),  og Nasjonalt register for leddproteser.  Formålet med
opprettelsen  av LRE  var å gi registerforskningen mer faglig tyngde ,  å fasilitere bruk av
informasjonsteknologi i drift og forskning ,  og å initiere til faglig samarbeid mellom de
deltagende registrene .  I tillegg til tung registerepidemiologisk forskningsmessig kompetanse
knyttet til miljøet ,  representerer Medisinsk fødselsregister et miljø med lang og tung erfaring i
drift at helseregistre .  Registeret er også langt fremme når det gjelder bruk av elektroniske
meldetjenester ,  og benytter allerede datafangst fra elektronisk pasientjournal via Norsk
Helsenett .  På denne bakgrunn foreslås LRE som et sentralt kompetansesenter for
kvalitetsregistre i Norge.

Avslutningsvis vil vi bemerke at kvalitetsregistre er viktige "spydspisser" i
kompetanseoppbygging, forbedring av helsetjeneste og som utgangspunkt for forskning.
Disse registrene har en viktig miljøeffekt, og det medisinske fakultet ved UiB vil se det som
uheldig å rive ned eksisterende miljø for å bygge opp nye et annet sted. Således håper vi at
velfungerende registre blir ivaretatt også i fremtiden.


