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Høringssvar - om etablering av Norsk pasientregister som et
personidentifiserbart register
Det vises til høringsbrevdatert 20.09.2005. I høringsbrevetblir vi bedt om vårt syn
spesieltpå følgendeto spørsmål:
• Forslagetom å utvideformåleneog å oppretteNPR som et
personidentifiserbart
registeruten samtykkefra den enkelte registrertemed
hjemmeli helseregisterloven§8 tredje ledd
• Utkasttil forskriftsom gir nærmere bestemmelserom innsamling, registrering,
sammenstilling
, lagring, utleveringog annen behandlingav opplysningeri
registeret.
Helse Øst RHF vil innledningsvisberømme Helse- og omsorgsdepartementet
for en
god og oversiktigutredning. Utredningener et godt grunnlagfor etableringav ulike
typer pasientregisteri fremtiden.
Helse Øst RHF støtterforslagetom å utvideformåletog å oppretteNPR som et
personidentifiserbart
registeruten samtykke. Det nye pasientregisteretvil gjøre det
muligå fremskaffedata som gir nødvendiggrunnlagfor planleggingog utformingav
helsetjenesten. Det vil også være datagrunnlagfor uliketyper forskningsom bidrartil
økt kvaliteti pasientbehandlingen.Helse Øst RHF, har som regionalthelseforetak,
ansvarfor å sørge for at befolkningenhar god tilgangtil helsetjenesterav høy
kvalitet. Dagens NPR gir oss ikke den nødvendigeinformasjonen
, og vi støtter
departementetsvurderinger.
Helse Øst RHF mener at det nye pasientidentifiserbare
NPR vil gi det regionale
helseforetakenebedre mulighettil å ivaretasitt "sørge-for"ansvar. Det vil gi bedre
datagrunnlagog informasjonfor å følge opp helsepolitiskemål, kvalitetpå
behandlingen, rettferdigfordelingav helsetjenester, pasientsikkerhetosv.

Helse Øst er den statlige helseforetaksgruppen som fra 1.l.2002
har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold.
Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Øst RHF, og 7 datterselskap.
I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Øst RHF.
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Helse Øst skal sikre effektivog fagligforsvarligpasientbehandlinginnenfor
tilgjengeligerammer. Finansieringener delvis basert på hvor mange pasientersom
får behandling. ISF er basert på data fra NPR. Det er en sentral målsettingat
finansieringssystemet
skal ha en slik kvalitetat man sikrer rettferdigfordeling.Stor
oppmerksomhethar i senere år vært viet til å følge utviklingeni aktivitetog til å
kartleggemuligevridningseffekter
; slik som unødvendigoppstykkingav opphold,
endringeri kodepraksis,overføringermellom institusjoner
, inkluderingav nye
pasientgrupper
, unødvendigliggetidosv. Et personentydigNPR vil gi bedre
muligheterfor kvalitetssikringav grunnlagsdata.
Med et personentydigNPR gir ISF-systemetbedre mulighetertil å kartlegge
kostnaderog identifisereflaskehalsersom hindrereffektivpasientbehandling,og det
kan også gi grunnlagfor pasientforløpsom grunnlagfor finansieringen.
Et personidentifisert
NPR vil kunne gi oss bedre oversiktover sykeligheteni
befolkningen
. Det er kun kreftregistretog MSIS som i dag gir oss gode og detaljerte
oversikter. I forholdtil alle andre sykdommervet vi ikke detaljerthvor mange som
rammes, hvor mange som overlever, om overlevelsener den samme for kvinnerog
menn, og om det er forskjellermellom ulike områder i landet. Dette er viktig
informasjonfor regionalehelseforetakfor både å kunne prioritereog planlegge
behandlingskapasitet
og -tilbud.
Helse Øst RHF støtterderforforslagetom at NPR i fremtidenskal kunne brukessom
datagrunnlagfor andre sykdoms- og kvalitetsregister
. Bruk av data fra NPR vil være
både arbeids- og kostnadsbesparende,og bør gjøres tilgjengeligefor klinisk
forskningogså i helseforetakene. Det er i alles interesseat data som allerede
registrereskan brukestil å forbedrebehandlingstilbudet
til pasienter. Dette forutsetter
selvfølgeligat pasientenepersonverner godt nok i varetatt, og at krav om tillatelse
og godkjenningav forskingsprosjekter
fortsattvil være den samme.
Helse Øst RHF forutsetterogså at det ikke skal bli vanskeligereå få tilgangtil
nødvendiginformasjonfor å kunne ivareta "sørgefor" ansvaret overforinnbyggernei
vår helseregion. De regionalehelseforetakenehar behovfor rask og lett tilgangfra
NPR for å kunne oppfylleforpliktelsenei forholdtil dette ansvaret. De regionale
helseforetakenesrolle bør omtalesi kap 3 ."Behandlingav helseopplysninger.Det er
viktigat den databehandlingsansvarlige
samhandlermed de regionale
helseforetakeneog raskteffektuererforespørslerfra de regionalehelseforetakene.
Kommentarertil utkasttil forskriftom norskpasientregister
§1-4 - Databehandlingsansvarlig
og databehandler
Departementetbør vurdere om regionalthelseforetakkan fungere som
databehandlingsansvarlig
. De regionalehelseforetakenehar ansvarfor ulike pasient/
kvalitetsregistre.
§1-6 - Opplysningeri Norsk pasientregister
Helse Øst RHFstøtterdepartementetsvurderingog forslagom at NPR skal innholde
så få opplysningersom mulig. Datasettetsom er foreslåtter det samme som i dag
bortsettfra at man har tatt ut opplysningerom språk, familiesituasjonog andre
sosialeforhold.

Side 2 av 3

HELSE

• ØST

Dersom man ønsker å overvåkeom helsereformensmålsettingom lik tilgangtil
helsetjenesteruansettalder, kjønn, etnisk og sosioøkonomiskbakgrunnblir oppfylt,
vil det være nødvendigå inkludereogså disse opplysninger.Enten bør
opplysningeneinkluderesi NPR eller så bør registeretkunne koblestil andre register
med slike opplysninger.
§1-7 Opplysningerom ulykkerog skader
Helse Øst RHf har tidligereaktivtdeltatt i arbeidet med å etablere et nasjonal
Skaderegisterog ser derforsvært positivtpå at NPR også vil omfatte oppfysninger
om ulykkerog skader. Ulykkerer et stortfolkehelseproblemog resultereri at mange
blir skadede og drepte pr år, og mange av disse kunne vært unngått. Det mangleri
dag en samlet skade- og ulykkesstatistikk
, og behovetfor skadedatafra
helsesektorener stort.

Med vennlighilsen
Helse Øst RHF

Bente Mikkelsen
Adm.direktør

KristinLossius
Kst. fagdirektør
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