
 
        Trondheim 15. mai 2006 
 
Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister 
vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
Dette er en fellesuttalelse fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister som 
begge har sitt sekretariat ved St Olavs Hospital og med Helse Midt-Norge som eier.  
Norsk Hjerteinfarkt register har vært etablert fra 2004. Sosial- og Helsedirektoratet anbefalte i 
november 2005 at Midtnorsk Slagregister skulle videreutvikles til et landsomfattende 
kvalitetsregister for hjerneslagbehandling. Dette registeret har nå fått navnet Norsk 
Hjerneslagregister.  I tråd med Sosial- og Helsedirektoratet anbefaling er Helse Midt-Norge 
eier også av dette registeret.  
 
Disse 2 registrene samarbeider med eier Helse Midt-Norge og er i ferd med å utvikle 
samarbeid med de øvrige regionale helseforetak, med ambisjon om å etablere gode 
landsdekkende kvalitetsregistre omkring de store og viktige hjerte-/karsykdommer i Norge. 
 
Våre registre har samarbeidet nært i planleggingen og i det praktiske utviklingsarbeidet. Vi 
har således etablert de samme IT-løsninger, har de samme utviklingsplaner og oppbygging. Ut 
fra dette har vi derfor funnet det hensiktsmessig å gi en samordnet høringsuttalelse fra våre 
registre og vår felles høringsuttalelse følger vedlagt. 
 
 
 
På vegne av  
 
 
 
Norsk Hjerteinfarktregister     Norsk Hjerneslagregister 
 
Stig Slørdahl Ragna Elise Støre Govatsmark  Hild Fjærtoft    Bent Indredavik 
sign  sign      sign                     sign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Høringsuttalelse fra 
Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister 
 
Generelt: 
Rapporten inneholder mye informasjon, men innholdet og strukturen er etter vår oppfattning 
noe uklar og det er ikke alltid like lett å få tak i hvilke premisser som ligger til grunn for de 
anbefalinger som er utarbeidet.  
Det kan også virke som om praktisk kompetanse i forhold til utvikling av og registrering i 
kvalitetsregistre har vært noe mangelfull, og deler av rapporten bærer preg av dette.  
 
Vi vil begrense vår høringsuttalelse til følgende forhold: 
 
Målsetting 
Rapporten legger til grunn St.prp. nr 1 (2004 og 2005), hvor det fremgår at det er et 
helsepolitisk mål å etablere nasjonale medisinske kvalitetsregistre innenfor alle viktige 
medisinske fagområder. Vi er enig i målsettingen om at det er et stort behov for slike registre 
og spesielt innen de store folkesykdomsgrupper som våre registre i Midt-Norge omfatter. 
Hjerteinfarkt og hjerneslag rammer trolig over 30 000 personer i Norge årlig og er 
dominerende årsaker til død og alvorlig funksjonshemning. Det er viktig for norsk helsevesen 
å etablere registreringer som kan bidra til å vurdere kvaliteten på den behandling som tilbys 
disse store pasientgruppene. 
 
Eierskap 
St prp 1 (2004 og 2005) legger opp til at eierskap og databehandlingsansvar for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre forankres i de regionale helseforetakene. 
Vi er helt enige i at de regionale helseforetak (RHF) bør ha eierskap til registrene.  
Rapporten legger imidlertid opp til at de 5 RHF kun skal være formelle eiere. Vi tror et slik 
proforma eierskap er uheldig og vil medfører en fare for at de 5 RHF ikke går inn i dette 
viktig kvalitetssikringsarbeidet med den prioritet og tyngde som det fortjener. Det er etter vår 
oppfatning viktig at vi får et aktivt eierskap med ansvarliggjøring også for daglig virksomhet 
og drift. Ved dette vil kvalitetsarbeid bli en mer integrert del i virksomheten til de ulike RHF 
og det er bare på denne måten vi kan oppnå virkelig kvalitetsbedring i helsetjenesten.   
Eierskapet bør også medføre at foretakene har databehandlingsansvaret (se også neste punkt).  
Utøvelse av dette eierskapet må samordnes med de ulike fagmiljøer og deres referansegrupper 
da det er avgjørende at fagmiljøene behov blir ivaretatt hvis en skal lykkes med etablering av 
gode kvalitetsregistre. Det bør derfor arbeides videre med å konkretisere hvordan 
fagmiljøenes behov versus eier skal ivaretas. 
 
Forvaltning, drift og registerkompetanse 
Vi er enige at det er nødvendig å etablere registerkompetanse og kompetansenettverk. 
Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i at de 5 RHF vil være databehandlingsansvarlige for hver 
sine nasjonale medisinske kvalitetsregistre og at de dermed vil ha det overordnede ansvar for 
faglig tilrettelegging og forvaltning/teknisk drift.  
Det anføres videre at et er behov for samling av registerdriften til større fagmiljøer regionalt. 
Våre registre støtter disse synspunkter og er derfor forbauset over at en del av anbefalingene i 
rapporten synes i liten grad å basere seg på disse grunnleggende forutsetninger om regionalt 
ansvar og kompetanse.  
 



Vi finner det blant annet merkelig at rapporten ensidige fokuserer på behovet for et sentralt 
kompetansemiljø for kvalitetsregistre og dermed ignorerer nærmest fullstendig det regionale 
aspekt. Det er vanskelig å forstå hvilke premisser som ligger til grunn for anbefalingen om at 
det bør etableres et sentralt kompetansenettverk som kun skal omfatte Kunnskapssenteret, 
Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret.   
 
Vi vil på det sterkeste fraråde et slikt sentralt kompetansenettverk, da vi tror at det er viktig 
for å få et positivt eierskap til landsomfattende kvalitetsregistre for hele landet, at 
kompetansenettverket bygges ut som et mer desentralisert nettverk. Forslaget om å basere et 
nettverk på kun disse 3 institusjoner er direkte uheldig. En slik løsning vil bidra til å svekke 
det landsomfattende engasjement omkring kvalitetsregistrering som vi trenger for å lykkes.   
De anførte sentra mangler også i stor grad praktisk klinisk kompetanse som er nødvendig for å 
utvikle god drift av kvalitetsregistre fordi disse registre er så tett linket til den praktiske 
kliniske hverdag. For oss som blant annet har fått skolering i kvalitetsregisterarbeid fra 
Sverige og sett på hvor sterkt den kliniske kompetanse vektlegges der, er derfor anbefalingen 
om et slikt sentralt nettverk uten ivaretakelse av regional og klinisk kompetanse helt 
uforståelig. For å omsette kvalitetsregister planene til praktisk viktig kvalitetssikringsarbeid er 
utbygging av kompetansesentra i hvert av de regionale helseforetak den beste løsningen.    
 
Vårt forslag til kompetansenettverk er derfor følgende: 
Det bør opprettes ett regionalt kompetansesenter i hvert av de 5 RHF. Hvert RHF vil på sikt 
sannsynligvis få ansvaret for 10 -15 landsomfattende registre og det betyr et betydelig ansvar 
for registervirksomhet ved alle de 5 RHF. Denne virksomheten bør derfor forankres i de 5 
regionale kompetansesentra.  Disse bør så sammen danne et nasjonalt kompetansenettverk 
som sørger for nødvendig koordinering og kompetanseutvikling. Vi vil også foreslå at 
universitetene kan inngå som viktige ressursmiljøer i dette nettverket. Universitetenes rolle er 
nærmest fraværende i rapporten. 
Det er mulig at nettverket med fordel kan suppleres med representanter fra Kunnskapssentret, 
Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret, men å basere seg kun på disse 3 institusjoner vil vi 
som anført ovenfor på det sterkeste fraråde.  
Den faglige tilrettelegging og fastsetting av faglig innhold bør forankres i fagmiljøene, og 
dette bør vektlegges sterkt i samarbeidet mellom eier og fagmiljøer. (Se også punktet om 
eierskap)  
 
Vårt forslag vil sikre aktivt og forpliktende eierskap i de regionale helseforetak. Det vil sikre 
at kompetansenettverket også består av praktisk klinisk kompetanse, noe som er avgjørende å 
ha i forhold til kvalitetsregistre som nettopp går på å vurdere kvaliteten på daglig praktisk 
klinisk virksomhet.  
 
Vi mener de regionale helseforetak i sitt arbeid med utvikling av slike regionale 
kompetansesentra med fordel kan bygge på samme modell som den vi er i ferd med å utvikle i 
Midt-Norge. Alle de 3 store registre som har med sirkulasjon, hjerte-/karsykdommer å gjøre ( 
Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister, Kar kirurgisk register) samarbeider nært 
og har planer om å etablere kompetanse om kvalitetsregistreringer rundt denne type 
problemstillinger, og også etablere støttekompetanse innen epidemiologi og statistikk. Vi 
mener denne type kompetanseoppbygging sammen med fagmiljøer, vil sikre eierskap og drift 
av kvalitetsregistre på en langt bedre måte enn den sentralistiske modell det er lagt opp til i 
rapporten.   
Vi håper våre synspunkter blir vektlagt, da vi tror vårt fokus på desentralisert 
kompetansenettverk er vesentlig for å få helhetlige landsomfattende løsninger av god kvalitet. 



Hjemmelsgrunnlag  
For de pasientgrupper som våre kvalitetsregistre omhandler er hjemmelsgrunnlaget svært 
viktig. Et kvalitetsregister for hjerteinfarkt og hjerneslag som baserer seg på samtykke, vil ha 
så begrenset informasjonsverdi at vi finner det tvilsomt om det er riktig å investere tid og 
ressurser i slike registre hvis en ikke kan få registreringer uavhengig av samtykke. Hos de 
dårligste pasienter og pasienter som dør tidlig, vil vi ikke kunne innhente samtykke overhodet 
og disse pasienter er det viktig å få med i et kvalitetsregister. Det vil uansett innbære betydelig 
vanskeligheter med å få god dekningsgrad i så store sykdomsgrupper som våre, hvis det må 
baseres på samtykke.  
Sosial- og Helsedirektoratet bør derfor prioritere arbeidet videre med et hjemmelsgrunnlag 
som gjør at vi kan få etablert kvalitetsregistre for våre store og alvorlige folkesykdommer som 
hjerteinfarkt og hjerneslag uavhengig av samtykke. 
Regel og lovverk som sikrer registrering uavhengig av samtykke er en helt nødvendig 
forutsetning for å lykkes med kvalitetsregistrering av hjerte og kar -sykdommer og vi vil tro 
også for en rekke andre sykdomsgrupper.  
 
Integrering i EPJ  
Arbeidsgruppen legger for dagen en betydelig optimisme vedrørende datafangst direkte fra 
EPJ. Foreløpige sparsomme erfaringer fra Norge, men betydelige erfaringer fra Sverige viser 
at verken de tekniske løsninger eller den faglige strukturering og kvalitet i EPJ er på et slikt 
nivå at det er mulig å benytte dette i kvalitetsregister i øyeblikket. I Sverige har en derfor, for 
eksempel når det gjelder det landsomfattende hjerneslagregister, foreløpig ”kuttet ut” 
datafangst fra EPJ. Man har her vurdert å gå den motsatte vei og tilbakeføre data fra 
kvalitetsregisteret til EPJ. På sikt er vi enige med de målsettinger som fremgår, men vi tror at 
for å få viktige registre opp og i funksjon, så må en legge opp til registreringsrutiner 
uavhengig av automatisk EPJ datafangst. 
En slik integrering er et viktig mål, men kvalitetsregistreringsarbeidet må nå videreutvikles 
raskt og det er ikke realistisk at vi har gode EPJ løsninger på plass før om 5- 10 år. 
Kvalitetsregister arbeidet bør ikke stå stille fram til dette, men må utvikles på nåværende 
tidspunkt uavhengig av EPJ.  
Det vitner om for liten kunnskap om den praktisk klinisk hverdag og om kvaliteten på 
innholdet i norske journaler når det fokuseres så sterkt på EPJ på nåværende tidspunkt. 
Men selvsagt er vi enig i de langsiktige målsetninger på dette punkt. 
 
 
Samordning med NPR 
Vi er spørrende til om hvordan en tenker seg samordning med NPR. Det er vanskelig å få tak i 
konkret hva slags samordning det legges opp til. NPR har når det gjelder diagnosegrunnlag 
for dårlig kvalitet til å kunne være til stor og god nok nytte i kvalitetsregistrering. Dette 
gjelder i alle fall de registre som vi representerer. Kvalitetsregistrene kan imidlertid brukes i 
arbeidet med bedre validering av diagnosene i NPR og på sikt bør et slikt samarbeid 
vektlegges, men er sannsynligvis ikke av de viktigste forhold å prioritere i første fase.  
 
Forskning 
Rapporten fokuserer i liten grad på det forskningspotensialet som ligger i kvalitetsregistrene. 
I Midt Norge er vår store Helseundersøkelse i Nord Trøndelag (HUNT) svært sentral. Optimal 
bruk av HUNT- data fordrer gode endepunktregistre, og kvalitetsregistre av høy kvalitet vil 
være en gullgruve for HUNT forskningen. Vi tror også at det fra forskningssynspunkt er 
viktig å få inn i rapporten at det bør legges opp til deltagelse fra universitetene i de regionale 



kompetansesentra. Dette vil være til gjensidig nytte for eierne, de fagspesifikke miljøer og 
universitetene. 
 
Finansiering 
Finansieringsordninger tas ikke opp i rapporten. For oss som har praktisk erfaring med 
registreringsvirksomhet er dette en mangel. For å oppnå registrering i slike registre med god 
dekningsgrad og høy kvalitet trengs ressurser både til det sentrale sekretariat og lokalt ved det 
enkelte sykehus. 
Det bør etter vår oppfatning nedsettes en gruppe med deltagere fra de 5 RHF og sentrale 
helsemyndigheter for å finne fram til hvordan de sentrale sekretariater, drift av IT systemer 
etc bør finansieres.    
Det alle viktigste element i ethvert kvalitetsregister er imidlertid den lokale registrering ved 
det enkelte sykehus. Uansett hvor gode sekretariater, kompetansenettverk, IT løsninger  etc 
som etableres så står og faller et kvalitetsregister med omfanget og kvaliteten på den lokale 
registrering.   
Vi vil anbefale nytenkning når det gjelder finansiering på dette området. I en travel klinisk 
hverdag og med tidsrammer og ressursrammer som mange helsearbeidere finner krevende, så 
er det ikke lett å få den store oppslutning om opptil 50 nye skjemaer og registre.  
 
Vårt forslag som insitament på dette området et å benytte den innsatsstyrte finansiering som et 
aktivt virkemiddel for å sikre adekvat registrering. Den innsatsstyrte finansiering er i ferd med 
å utvikle seg mer og mer i retning av prosedyrefinansiering også for ”ikke-kirurgiske fag”. 
Som ledd i dette vil det være naturlig å vurdere godtgjøring for ”prosedyren” –”Registrering i 
kvalitetsregister”.  
En annen og kanskje bedre måte å benytte den innsatsstyrte finansiering er å knytte den opp 
mot DRG godtgjørelsen for de enkelte diagnoser. Det kunne f. eks legges opp til at de siste 5 
% av DRG satsen for en diagnose utbetales først når registreringen er ferdig utfylt. Dette vil 
være en viktig bruk av innsatsstyrt finansiering i kvalitetsikringsarbeid og sikre god dekning. 
En av de store svakheter med innsatsstyrt finansiering i dag er at den ikke understøtter 
kvalitetsarbeid. 
Med en av de anførte innsatsstyrte finansieringsløsninger vil en aktivt bruke systemet også i 
kvalitetssikringsarbeid og det er nye ideer som våre helsemyndigheter bør vurdere å benytte 
seg av.    
 
 
Avslutning 
Vi håper våre synspunkter som bygger på den praktiske erfaring vi har høstet i arbeidet med å 
utvikle registre for 2 av våre aller største folkesykdommer (hjerneslag og hjerteinfarkt) samt 
de erfaring vi har høstet i samarbeid med svenske registre, blir vektlagt i det videre arbeidet 
med retningslinjer for kvalitetsregistre i Norge. 


