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1 Innledning og bakgrunn 

Det pågår både nasjonalt og internasjonalt et omfattende arbeid med å finne 
frem til gode målemetoder for kvalitet i sykehus. Ulike instanser og miljøer 
har i flere år vært opptatt av mulighetene for å registrere og hente ut 
informasjon om resultater av diagnostikk og behandling som ledd i 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved norske sykehus. Sykehuseierne og 
de sentrale myndigheter har gitt sin støtte til dette arbeidet og ser det som et 
viktig satsningsområde i forhold til kvalitetsutvikling og styringsinformasjon 
ved det enkelte sykehus og innen de ulike fagmiljøene. 
 
Det er en målsetting å etablere nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen 
alle viktige medisinske fagområder ved sykehusene. På sikt kan det være 
aktuelt å utvide kvalitetsregistrene til også å omfatte andre deler av 
helsetjenesten. 
 
Det foreliggende forslag til rammeverk og retningslinjer for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre for somatiske sykehus i Norge er utarbeidet av 
Statens helsetilsyn og bygger på forslag fra en arbeidsgruppe. 
 
 
1.1 Bakgrunn  

Arbeid med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i helsetjenesten er ikke nytt 
og har alltid vært en integrert del av det medisinske faget, særlig med fokus 
på evaluering av diagnostikk og resultater av behandling. Sterk fokusering 
de senere årene på kvalitet og resultater av diagnostikk og behandling har 
imidlertid vist at vi ofte ikke har god nok dokumentasjon, og at det er mer å 
hente på dette området. Det har i økende grad blitt fokusert på at 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling også er et lederansvar og ikke et ansvar 
for fagmiljøene alene.  
 
Krav til dokumentasjon av resultater forventes å øke i tiden fremover. 
Viktige endringer i helsetjenesten som antas å påvirke denne utviklingen er 
den nye pasientrettighetsloven og fritt sykehusvalg, innsatsstyrt finansiering 
(ISF), regional helseplanlegging og organisatoriske endringer i sykehusene 
og endrede eierforhold. Økt kunnskap og informasjonstilgang og større 
bevissthet hos befolkningen gjør at resultat av behandling og tiltak og 
kvalitet på tjenestene vil bli etterspurt i større grad enn tidligere.  
 
Det er derfor behov for bedre verktøy og bedre systematisering av 
kvalitetsarbeid og dokumentasjon av resultater både lokalt og nasjonalt. 
 
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten og forskrift om plikten til å opprette 
”Internkontrollsystem” krever at virksomhetene skal etablere system som 
skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt 
i medhold av lov eller forskrift. Videre fremgår det av den nye loven om 
spesialisthelsetjenesten, § 2-3, at helsetjenestene skal være forsvarlige. 
 
Som ledd i kvalitetsutvikling er flere større prosjekter iverksatt de senere 
årene både nasjonalt og lokalt. Viktig i denne sammenheng er ”Nasjonal 
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strategi for kvalitetsutvkling i helsetjenesten” hvor det er et mål at alle 
virksomheter skal ha etablert effektive og helhetlige kvalitetssystemer innen 
år 2000. Flere store sykehus har innført, eller er i ferd med å innføre ”Total 
kvalitetsledelse”, (TKL) eller (TQM), for sin virksomhet.  
 
Det som karakteriserer deler av prosjektene og tiltakene hittil er prosesser i 
forhold til kvalitet og kvalitetsutvikling samt etablering av kvalitetssystemer. 
Dette har vært nødvendig og nyttig. Som en videreføring av kvalitetsarbeidet 
ved sykehusene må det likevel erkjennes at det er behov for mer konkret og 
resultatorientert kvalitetsarbeid. Etablering av kliniske kvalitetsregistre vil 
være viktig i denne sammenheng.  
 
De medisinske fagmiljøene og Helsetilsynet har i lengre tid vært opptatt av å  
opprette medisinske kvalitetsregistre for sykehus både lokalt, regionalt og på 
nasjonalt nivå. Tilsvarende ønske og behov er også uttrykt av sykehuseierne, 
de regionale helseutvalgene og de sentrale helsemyndighetene. Dette 
fremgår bl.a. av St. meld. nr. 50; (1993-94): ”Samarbeid og styring” og St. 
meld. nr. 26 (1999-2000): Om verdiar for den norske helsetenesta  
(Verdimeldingen). NOU 1997:2, ”Pasienten først” (Steineutvalget), tar opp 
fagmiljøenes rolle i evaluering av virksomheten i sykehus. Det påpekes at 
det er viktig å finne frem til informasjon som belyser faglige og 
effektivitetsmessige sider ved egen aktivitet. Forhold som det kan være 
aktuelt å gripe fatt i er bl.a.:  
- evaluering av faglige metoder 
- evaluering av metodevalg i ulike situasjoner 
- evaluering av egne faktiske prioriteringer i forhold til pasientgrupper og 

indikasjonsstillinger 
- evaluering av egen praksis i forhold til andre som det er naturlig å 

sammenligne seg med, og i forhold til nasjonale prioriteringer 
- identifikasjon av relevante kvalitetsindikatorer 
 
Arbeidet må også ses i lys av at det internasjonalt pågår et omfattende arbeid 
med å finne frem til gode målemetoder for kvalitet i sykehus.  
 
Det er i dag etablert enkelte gode medisinske kvalitetsregistre drevet av 
fagmiljøene i Norge. Registrene har imidlertid hatt liten eller ingen 
forankring hos sykehuseierne, og initiativ og drift har i stor grad vært 
overlatt til fagmiljøene. Det har heller ikke vært helhetlige eller stabile 
finansieringsordninger for disse registrene. Etablering og drift av registrene 
har i stor grad vært ivaretatt av ildsjeler i de medisinske fagmiljøene. Dette 
er et godt utgangspunkt, men et system med nasjonale kvalitetsregistre kan 
over tid ikke være avhengig av ildsjeler alene. Forankring, eierskap, 
organisering, styring, drift og finansiering må  sikres tilfredsstillende. 
  
Erfaringene blant annet fra leddproteseregisteret (lokalisert til Haukeland 
sykehus) og fra hjertekirugi-registert (lokalisert til Rikshospitalet) har 
stimulert til initiativ for oppretting av flere kvalitetsregistre. Erfaringer fra 
Sverige hvor det er etablert et betydelig antall medisinske kvalitetsregistre i 
samarbeid med de sentrale myndighetene, har gitt nyttig informasjon og 
impulser i denne sammenheng. 
 
I Statsbudsjettet for 2000 ble det satt av midler som blant annet skulle 
benyttes til det videre arbeidet med utvikling av medisinske kvalitets-
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registre.1 I budsjettforslaget ga Sosial- og helsedepartementet (SHD) 
følgende begrunnelse for å satse på medisinske kvalitetsregistre: 
 

"Erfaringene med de medisinske kvalitetsregistrene i Norge viser at slike 
registre både bidrar til at pasientene sparer lidelser og helsevesenet sparer 
ressurser, ved at medisinske inngrep gjennomføres etter de beste og mest 
virkningsfulle metodene med en gang. Departementet ønsker derfor at det 
skal etableres medisinske kvalitetsregistre for alle de viktigste fagområder. 
Statens helsetilsyn vil med basis i sin medisinsk faglige kompetanse ha en 
sentral rolle i dette arbeidet, selv om selve registerføringen skal foregå i den 
utøvende delen av helsetjenesten."  …. 
"Det er ønskelig å etablere et nasjonalt system for medisinske kvalitetsregistre 
innen alle viktige fagområder. Kvalitetsregistrene skal først og fremst sikre 
kvalitet gjennom evaluering av behandlingsresultater og behandlingsmetoder, 
og er å oppfatte som medisinskfaglige redskaper. Kvalitetsregistrene må 
derfor forankres i de medisinske fagmiljøene, primært ved de største 
sykehusavdelingene, og styres av fagmiljøene selv. Departementet tar sikte 
på å samarbeide med Statens helsetilsyn for å etablere et rammeverk for 
finansiering, forankring, styring og informasjonsutveksling for medisinske 
kvalitetsregistre innen alle større fagområder." 

 
Den begrunnelsen som er gjengitt overfor, ble også vedtatt av Stortinget. 
Dette danner utgangspunkt for Helsetilsynets videre arbeide med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
1.2 Arbeidsgruppe 

Helsetilsynet nedsatte i oktober 1999 en arbeidsgruppe for å bistå i dette 
arbeidet. Arbeidsgruppen har vært ledet av Statens helsetilsyn som også har 
ivaretatt sekretariatsfunksjonen. Arbeidsgruppen har for øvrig hatt følgende 
sammensetning: 
 
Sosial- og helsedepartementet: 
- seniorrådgiver Jens Eskerud 
- rådgiver Øyvind Christensen  
- rådgiver Maiken Engelstad 
 
Kommunenes sentralforbund, (KS): 
- spesialkonsulent Trude Andersen, (KS), gått ut undervis og erstattet av  
- spesialkonsulent Elisabeth Stensrud, (KS)  
- helse- og sosialdirektør Inge Romslo, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
 
Den norske Lægeforening: 
- prosjektleder Dag Hofoss, gått ut underveis og erstattet av  
- spesialrådgiver Audun Fredriksen 
 
Representant for eksisterende medisinske kvalitetsregistre: 
- professor Jan L. Svennevig 
 
Mandatet for arbeidsgruppen har vært Sosial- og helsedepartementets føring 
om etablering av et nasjonalt system for medisinske kvalitetsregistre innen 
alle viktige fagområder. Kvalitetsregistrene skal først og fremst sikre kvalitet 

                                                 
1 St.prp. nr.1 (1999-2000) (Sosial- og helsedepartementet), kap. 739, post 21 
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gjennom evaluering av behandlingsresultater og behandlingsmetoder slik 
som dette fremgår av St. prp. nr. 1 (1999-2000). 
Arbeidsgruppens målsetting har vært å utarbeide et rammeverk og 
retningslinjer for medisinske kvalitetsregistre. Dette innbefatter krav til slike 
registre samt organisering, forankring og eierskap, finansiering, styring og 
rapportering fra registrene. I tillegg skal det utarbeides retningslinjer  for 
søknad om økonomisk støtte.  
 
 
1.3 Målsetting - Hvorfor medisinske kvalitetsregistre? 

Den overordnede målsettingen med kvalitetsarbeidet i sykehus er god 
kvalitet på tjenestetilbudet til pasientene. Målsetningen med medisinske 
kvalitetsregistre er: 

♦ medvirkning til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i utredning og 
behandling av pasienter 

♦ å få et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne 
resultater. 

♦ å få et godt faktagrunnlag   
♦ erfaringsoverføring til helsetjenesten 

 
Det er forutsetttes at registrene skal være nasjonale. Det vil si at registrene 
må ha en slik dekningsgrad og et slikt omfang at de gir et godt bilde av den 
nasjonale situasjonen innen det enkelte fagområde. 
 
Den sentrale målsettingen med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
er at det enkelte fagmiljø og den enkelte institusjon skal få tilbakemelding 
om egne resultater og få et grunnlag for vurdering av egen virksomhet bl.a. 
ved å kunne sammenligne seg med andre, og gjennomsnittet på landsbasis, 
samt kunne overvåke endring over tid. Dette vil være et viktig grunnlag for 
arbeidet med  kvalitetsutvikling både i den enkelte institusjon og på nasjonal 
basis. 
 
Faktagrunnlaget skal gi oversikt over status (survey), og kunne benyttes for 
deskriptive og analytiske undersøkelser. Kvalitetsindikatorene skal også 
fungere som ”varsellys”. Betydelige avvik fra gjennomsnittet på landsbasis 
bør gi grunnlag for nærmere analyse og eventuelle tiltak ved den aktuelle 
institusjon. Men det er ikke bare avvik som ønskes registrert. Det er av like 
stor interesse å dokumentere det som går bra, og derigjennom avdekke 
prediktorer for suksess. 
 
På grunnlag av nasjonale data kan fagmiljøene foreta ”benchmarking”. Slike 
drøftinger og vurderinger kan gi grunnlag for justering av kurs når det 
gjelder behandlingsopplegg og metodikk, samt gi faglige råd og 
anbefalinger, eventuelt med utvikling av faglige standarder. Målsettingen er 
å komme frem til hva som til enhver tid er god medisinsk praksis.    
 
Andre formål med registrene kan være kunnskapsformidling / veiledning og 
informasjonsspredning også utenfor helsetjenesten (befolkningen og media). 
 
1.3.1 Målgrupper 
Bruk av medisinske kvalitetsregistre må ses i forhold til behov for de enkelte 
målgrupper og interessenter.  
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De sentrale målgruppene er: 
- fagmiljøene og virksomhetene (sykehusene)  
- eierene 

Viktige interessenter er dessuten: 
- sentrale myndigheter / tilsynsmyndighetene 
- pasientene 
- offentligheten / media 

 
Sentrale målgrupper er først og fremst fagmiljøene og den enkelte enhet i 
sykehusene samt sykehuseierne. Som tidligere nevnt skal registrene primært 
være medisinskfaglige redskaper i forhold til kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling og utvikling av god medisinsk praksis. Men data kan også 
benyttes som styringsinformasjon både lokalt, regionalt og sentralt.  
Vi må gå ut fra at pasienter, offentligheten og media er interessert i 
opplysninger som fremkommer i slike registre. Vi vil kommer tilbake til 
drøfting av disse forholdene i kapitel 4.4.2. 
 
 
1.4 Hva menes med medisinske kvalitetsregistre?  

Vi vil kort redegjøre for hva som menes med kvalitet, kvalitetsindikatorer og 
medisinske kvalitetsregistre i denne sammenheng. 
 
Det finnes ulike definisjoner av kvalitet. Vi velger her å benytte en ofte 
anvendt definisjon basert på Norsk standard og ISO-standard: 

”Kvalitet defineres som helhet av egenskaper en enhet har og som 
vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.” 
(NS-ISO-8402). 

Kvalitet som sådan, lar seg vanskelig måle og derfor benyttes indikatorer. En 
indikator er et uttrykk for noe en ønsker å måle når en ikke kan måle dette 
direkte. I forhold til kvalitet benyttes begrepet kvalitetsindikatorer. I 
”Veileder for kvalitetsutvikling i sykehus i helseregionene”, utgitt av 
regionsykehusene og Vest-Agder Sentralsykehus i januar 1999, benyttes 
følgende definisjon: 

Kvalitetsindikator: ”En statistisk verdi som gir en indikasjon på 
hvordan bestemte prosesser fungerer eller om bestemte resultater er 
oppnådd ved å antyde kvalitetsegenskaper.” 

 
Det som registreres, den registrerte måleverdi, må dessuten vurderes i 
forhold til en referanseramme f.eks.:  
- skille mellom god og ikke tilfredsstillende kvalitet i forhold til gitte 

grenser 
- konsensus for akseptabelt nivå 
- i forhold til god praksis  
- eller det kan være ISO-standard, eller annen standard eller verdi 
 
Hva slags kvalitet skal vi måle – måleområder?  
En ofte brukt inndeling av aspekter ved kvalitet er å skille mellom kvalitet i 
forhold til struktur, prosess og resultat (Donabedian). 
 
I denne sammenheng vil vi konsentrere fokus om resultatet av behandling og 
tiltak (outcome). Det kan skilles mellom resultat: 
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- i forhold til den enkelte pasient  (patient outcome) eller 
- i forhold til grupper av pasienter (treatment outcome) 
 
Hvordan prosessen og behandlingsforløpet fungerer er også av interesse og 
kan ha betydning for det endelige behandlingsresultatet. 
    

Med medisinsk register forstås: ”Strukturert samling av medisinske  
opplysninger om pasienter. Medisinske registre er organisert for å gi 
kontrollert og effektiv registertilgang og for å gi mulighet til å 
kombinere opplysninger. Alle medisinske registre skal ha en 
registeransvarlig”. (Administrativ definisjonskatalog for somatiske 
sykehus, KITH, 3. utgave, juli, 1999)  

 
Arbeidsgruppen velger på bakgrunn av de forannevnte definisjoner å 
definere medisinsk kvalitetsregister som følger:  

Med medisinsk kvalitetsregister forstås strukturert samling av 
medisinske opplysninger om utredning og behandling av pasienter, som 
gir en indikasjon på hvordan bestemte prosesser fungerer og om 
bestemte resultater er oppnådd ved å vise til kvalitetsegenskaper. 

 
Vi har her valgt å bruke begrepet medisinske kvalitetsregistre. Andre 
betegnelser er kliniske kvalitetsregistre eller kliniske databaser. Dette er 
viktig at denne type registre skilles fra registre med annet innhold og 
målsetting. 
Medisinske kvalitetsregistre inneholder opplysninger på individnivå om 
diagnoser, behandlingstiltak og behandlingsresultat. Det kan være resultater i 
forhold til en bestemt behandlingsmetode, et bestemt  behandlingsopplegg, 
behandling av en bestemt sykdom eller gruppe av sykdommer og der 
opplysningene er basert på valgte indikatorer eller andre opplysninger som 
forteller noe om kvaliteten. Men registrene kan også inneholde opplysninger 
av mer administrativ karakter som antall behandlede pasienter, diagnose(r), 
kjønn, alder, mm. 
 
Begrepet "nasjonale" kan innebære enten at det er et register som gir 
informasjon og støtte til helsetjenesten i hele landet, eller et register som 
omfatter (henter) data fra hele landet. I denne sammenhengen legger vi til 
grunn at en med betegnelsen nasjonalt kvalitetsregister forstår et register 
som er omfattende nok til å kunne fortelle om status i landet innen det 
aktuelle fagområdet. Data som rapporteres til registeret, behøver ikke av den 
grunn være landsomfattende, såfremt datamengden er tilstrekkelig stor til å 
gi valide vurderinger om situasjonen på landsbasis. 
 
Med  nasjonale medisinske kvalitetsregistre forstår arbeidsgruppen:  

Medisinske kvalitetsregistre som er landsdekkende, eller har en slik 
dekningsgrad og et slikt omfang, at det gir et godt bilde av den 
nasjonale situasjonen innen det enkelte fagområde. 
Det begrenses til de registre som har vært vurdert av myndighetene, 
og som gjennom disse vurderingene er gitt status som nasjonale 
kvalitetsregistre. 

 
Betegnelsen nasjonalt medisinsk kvalitetsregister brukt på denne måten 
innebære at registeret er det offisielle norske registeret innen det aktuelle 
medisinske fagområdet. Denne betegnelsen skal samtidig innebære et 
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kvalitetsstempel i seg selv; registeret er vurdert og funnet tilfredsstillende 
både hva gjelder de formelle (juridiske) forholdene, omfanget (størrelsen) og 
det faglige opplegget for registeret. 
 
 
1.5 Medisinske kvalitetsregistre og generelle 

kvalitetsindikatorer – forhold til andre deler av 
helsetjenesten 

I arbeidet med kvalitetsregistrering i sykehusene har Sosial- og 
helsedepartementet i samråd med Kommunenes sentralforbund og Statens 
helsetilsyn lagt opp til en parallell satsning på både medisinske 
kvalitetsregistre og generelle kvalitetsindikatorer for somatiske sykehus. Det 
vil si at en både etablerer et nasjonalt system for kvalitetsindikatorer med 
sykehus som enhet, samtidig som Statens helsetilsyn har fått hovedansvaret 
for å etablere en struktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som har 
det enkelte behandlingsforløp innen et avgrenset fagområde som enhet.  
 
Medisinske kvalitetsregistre skal i første rekke sikre kvaliteten på den 
kliniske behandlingen innen de enkelte fagområder på tvers av sykehus og 
forvaltningsnivåer. Et medisinsk kvalitetsregister skal med andre ord bidra 
til å dokumentere effekten av behandlingsmetoder og 
behandlingsprosedyrer, slik at alle pasienter innen det fagområde eller 
sykdomsgruppe registeret gjelder for, skal få en behandling som er effektiv 
og i samsvar med god praksis.  
 
De generelle kvalitetsindikatorene skal i første rekke gi informasjon om 
kvaliteten ved sykehuset som organisasjon.  Det er derfor nødvendig med 
indikatorer som belyser de generelle forholdene ved sykehusene, som for 
eksempel indikatorer for pasienterfaringer, tilgjengelighet og pasientflyt og 
behandlingsresultater samt arbeidsmiljø. Disse indikatorene vil ikke gi et 
fullstendig og detaljert bilde av virkeligheten, men det bildet indikatorene gir 
må være godt nok til forvaltning og styring av sykehus, samtidig som de 
også etter hvert bør gi grunnlag bl.a. for fritt sykehusvalg. Indikatorene vil 
kunne tjene som utgangspunkt for forbedringsarbeid i det enkelte sykehus. 
Dette vil ofte kreve at sykehusene selv foretar en grundigere og mer 
utfyllende registrering og analyse enn det som er nødvendig for å få frem 
data med sykehus som minste enhet. 
Generelle kvalitetsindikatorer vil kunne gi sykehuseiere og pasienter et 
utgangspunkt for å vurdere kvaliteten sykehus i mellom på mer overordnet 
nivå.  
 
Det er dog neppe verken mulig eller ønskelig å skille skarpt mellom innhold 
og funksjon i medisinske kvalitetsregistre og generelle kvalitetsindikatorer 
for sykehus.  
 
Vi har her avgrenset arbeidet til å gjelde somatiske sykehus. Prinsipielt bør 
det også kunne etableres kvalitetsindikatorer for psykiatrien og  
helsetjenester utenfor sykehus bl.a. for privatpraktiserende spesialister og 
allmennleger. Her er det imidlertid flere utfordringer. Dette gjelder bl.a. 
tilgang til data og kvaliteten på datagrunnlaget. I helsetjenesten utenfor 
institusjonene, hvor miljøet er mindre, må det tas hensyn både til 
helsepersonellets og pasientenes personlige integritet da mulighet for 
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personidentifikasjonen er større enn ved de store institusjonene. Disse 
forholdene taler for at en i første omgang bør konsentrere innsatsen om de 
somatiske sykehusene, og at dette må ses på som et første skritt i en større 
prosess. 
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2 Status medisinske kvalitetsregistre 

2.1 Status i Norge  

Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn fant ved en kartlegging 
i 1997 i alt 142 helserelaterte registre i Norge.2 Dette innbefatter sentrale 
epidemiologiske helseregistre, administrative registre og kvalitetsregistre.   
Ved gjennomgangen ble det blant annet spurt etter administrative forhold, 
konsesjon m.v. Det fremkom at det var en rekke uklarheter med hensyn til 
hvilke regler som faktisk finnes og hvordan disse skal følges i praksis. 
Samarbeidet og samhandlingen med de som rapporterte data til registrene 
var også til dels uklare.  
 
Flertallet av de helserelaterte registrene gjelder andre forhold enn kvalitet, 
selv om enkelte sentrale helserelaterte registre inneholder elementer som er 
relevante for behandlingskvalitet f. eks. Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret 
og Medisinsk fødselsregister. Disse registrene er primært epidemiologiske 
registre og mangler kvalitetsdimensjonen per i dag, dvs. de gir ikke mulighet 
for systematisk evaluering av behandlingsmetoder og tiltak. Et alternativ 
kunne være å utvide de nevnte registrene til også å omfatte dette aspektet. 
 
Det finnes ingen oppdatert samlet oversikt over medisinske kvalitetsregistre i 
Norge. De medisinske registre som finnes i dag er knyttet til fagmiljøene ved 
sykehusene, og er i hovedsak knyttet til fagmiljøenes spesialforeninger i 
Legeforeningen. Registrene har varierende kvalitet og dekningsgrad. Ikke 
alle registrene har en nasjonal dekningsgrad. Økonomisk støtte og 
finansiering har vært varierende og kommet fra flere kilder. 
Kvalitetssikringsfondene som er opprettet av Staten og Den norske 
Lægeforening, har gitt forskjellige bidrag til etablering og vedlikehold av 
slike registre. Støtten fra Kvalitetssikringsfondene har imidlertid avtatt den 
senere tiden da fondene har mindre midler til disposisjon. Sikring av 
finansiering av drift for dagens registre, samt etablering og drift av nye 
registre, forutsetter derfor andre og mer stabile finansieringskilder. 
 
Nedenfor gis en oversikt over et utvalg av medisinske kvalitetsregistre som 
er etablert og drives av fagmiljøene i Norge i dag. Ikke alle disse registrene 
tilfredsstiller i dag de krav som stilles til nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Oversiktene viser en spredning over ulike fagområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 NOU 1997:26 Tilgang til helseregistre, kapittel 3 (spesielt avsnitt 3.4), samt vedlegg 3 
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Medisinske kvalitetsregistre i Norge i år 2000 

 
 Nasjonalt register for leddproteser (hofter, kne og andre ledd)  
 Sentralregisteret for hjertekirurgi 
 Pacemakerregisteret 
 Norsk karkirurgisk register (NORKAR) 
 Nasjonalt hjerteinfarktregister 
 Norsk kvinnelig inkontinensregister 
 Sentralregister for lungekirurgi i Norge 
 Nasjonalt register ortopedisk kirurgi 
 Regional komplikasjonsregistering i gastrointestinal kirurgi 
 Register for colo-rectal cancer behandling 
 Intensivregisteret  
 Norsk Diabetesregisteret (NDR) 
 Det norske nyrebiopsiregisteret 
 Norsk nefrologiregister 
 Nasjonalt pasientregister for sarkomer 
 Nasjonalt nyfødtmedisinsk register 

 
 
NB! Listen er ikke fullstendig 
 
 
2.2 Status i andre land 

Vi har tidligere nevnt at det pågår et betydelig internasjonalt arbeid med 
utvikling av kvalitetsindikatorer for sykehus. Vi vil i denne sammenheng 
konsentrere oss om status i våre naboland, særlig Sverige, som har kommet 
langt på området, og som det er naturlig å sammenligne oss med. 
Danmark har nettopp revidert sin lovgivning i forhold til bruk av 
personopplysninger. I både Sverige og Danmark er lovverket slik at 
registrene, dersom det er ønskelig eller behov for det, kan baseres på 
personidentifiserbare opplysninger. 
 
I England har det pågått et omfattende arbeid for utvikling av metoder for 
bedre dokumentasjon av behandlingsresultater. Dette har bl.a. vært en følge 
av flere tilfelle med uheldig og ikke tilfredsstillende praksis som har gitt 
uakseptable behandlingsresultater. Enkelte av disse tilfelle har vakt betydelig 
offentlig oppmerksomhet.  
 
Erfaringer fra disse landene kan ha verdi for vurdering av videre tilnærming 
i Norge. 
 
 
2.2.1 Sverige 
I Sverige finnes det mer enn 40 ulike medisinske kvalitetsregistre. De 
betegnes som kliniske kvalitetsregistre og har regionalt eller nasjonalt 
omfang. Det svenske Landstingsförbundet (som tilsvarer Kommunenes 
Sentralforbund) og Socialstyrelsen har utarbeidet en oversikt3 over hvilke 
opplysninger som må inngå ved søknad om offentlige midler til driften av 
                                                 
3  Nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården 1999. Stockholm 2000.  
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registrene, samt ved den årlige rapporteringen som skal skje fra alle 
kvalitetsregistrene som mottar offentlig støtte. Det stilles krav om 
opplysninger på i alt 18 punkter og innebærer krav om ensartede rapporter 
fra registrene. Dette bidrar til en nasjonal oversikt over hvilke registre som er 
aktive og resultatene fra disse, og at de konkrete resultatene blir kjent slik at 
de kan ha nytteeffekt også ut over de miljøene som bidrar direkte, dvs. en 
nasjonal nytte. 
 
Resultatene fra de svenske kvalitetsregistrene gjøres delvis kjent gjennom 
egne rapporter, dels gjennom faktadatabasen MARS.4 Formålet med 
faktadatabasen MARS er gjengitt nedenfor: 

 
" Den medicinska faktadatabasen MARS syftar till god medicinsk praxis inom 
hälso- och sjukvården. MARS är Socialstyrelsens medel att föra ut medicinsk 
kunskap och kvalitet, jämförelsetal och resultatredovisning.  
Målet är att kunskaperna skall ge stöd till kliniker och basenheter samt utgöra 
underlag för patientinformation.  
Informationens kvalitet garanteras genom medverkan av Socialstyrelsens 
medicinska expertgrupper, vetenskapliga råd, kvalitetsregisteransvariga och 
Svenska Läkaresällskapets sektioner / föreningar."  

 
Hvert år avholdes et seminar der man får presentere ulike kvalitetsregistre 
samt resultater fra registrene.5 Ut fra den informasjonen som fremkommer 
gjennom de kliniske kvalitetsregistrene utarbeides nasjonale retningslinjer 
for behandling av ulike sykdommer og grupper av pasienter. Det foreligger 
nå svenske nasjonale retningslinjer innen ulike deler av fagområdene 
generell indremedisin, kardiologi, generell kirurgi, urologi, gynekologi, 
fødselshjelp og for barn og unge. Eksempler er behandling av diabetes 
mellitus (sukkersyke), koronar hjertesykdom og hjerneslag.  
 
De svenske kvalitetsregistrene en ekspertgruppe med syv medlemmer som 
vurderer metodiske forhold og bistår med vurdering av søknader, samt en 
beslutningsgruppe med 13 medlemmer som tar standpunkt til hvordan støtte 
skal utformes samt beslutning om tildeling av midler. Ettersom både staten 
og Landstingsförbandet setter av midler til kvalitetsregistrene, inngår 
representanter for Socialstyrelsen, Landstingsförbandet og Svenska 
Läkarsellskapet i beslutningsgruppen. 
 
 
2.2.2 Danmark 
I Danmark ble det høsten 1999 etablert et eget evalueringssenter for 
sykehus.6 Dette er et uavhengig senter der det overordnede målet er å 
fremme kvalitetsutviklingen og en mer effektiv ressursbruk i sykehusene. 
Oppgavene skal som utgangspunkt omfatte alle deler av sykehusenes 
virksomhet. Dette senteret er opprettet ved lovvedtak, lovendring i 1999 
i den danske sykehusloven av 1995, og som trådte i kraft i 1999. 
 
I denne sammenheng forutsettes det opprettet medisinske kvalitetsregistre 
innen viktige fagområder. Registrene betegnes som kliniske databaser. I en 
rapport fra Sundhedsstyrelsen foreslås det  etablering av registre og bruk av 
kvalitetsindikatorer for 11 utvalgte sykdommer/behandlinger. 
                                                 
4 Se: http://www.sos.se/mars/index.htm  
5 Se: http://www.sos.se/sos/kalend/konf/201005.htm, om årets konferanse (oktober 2000) 
6 Se: http://www.ecs.dk  
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2.2.3 England 
 
NICE – (The National Institute for Clinical Excellence) ble etablert i 
England og  Wales i 1999. NICE er en del av National Health Service 
(NHS). En viktig rolle er å formidle kunnskap om dokumentert praksis og 
godkjente retningslinjer og gi veiledning om “best practice” til pasienter, 
helsepersonell og offentligheten. Instituttet gir ut  retningslinjer  
bl.a. om diagnostikk og behandling av ulike sykdommer og tilstander.  
NICE baserer sin kunnskap på ulike kilder samt ekspertgrupper. 
 
I år 2000 har NHS startet opp et system med ”performance indicators” for 
sykehus. I første omgang omfatter dette indikatorer for mottak av pasienter 
(øyeblikkelig hjelp og elektive pasienter) samt indikatorer for diverse 
kirurgiske prosedyrer og rater (hyppighet) av ulike kirurgiske inngrep. 
Dessuten finnes det enkelte kvalitetsregistre knyttet til fagmiljøene bl.a. 
hjerteventil-implantasjons register. 
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3 Rettslig regulering av medisinske 
kvalitetsregistre     

Etablering av medisinske kvalitetsregistre innebærer at opplysninger som 
opprinnelig er nedtegnet i pasientjournaler sammenstilles i et register, her 
kalt medisinsk kvalitetsregister. Hensikten med sammenstillingen er ikke 
primært oppfølging av enkeltpasienter, men kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i helsetjenesten.  
 
Avhengig av i hvilken grad det anses nødvendig å registrere opplysninger på 
personnivå, kan kvalitetsregistrene tenkes organisert på i hovedsak to måter. 
 

1. Fullt ut personidentifiserbare registre. 
2. Avidentifiserte registre, for eksempel ved at registreringen er basert 

på bruk av pseudonymer eller ved at bruk av kjennetegn som navn, 
adresse, fødselsdata m.v. er fjernet.  

 
Bruk av anonyme data antas i denne sammenheng ikke å være egnet, da 
oppfølging av pasienter og resultatene av diagnostikk og behandling over tid, 
for bl.a. å påvise komplikasjoner og senfølger, ikke vil være mulig. Det vil 
da heller ikke være mulig å benytte registrene i det langsiktige 
kvalitetsarbeidet i helsetjenesten. 
 
I det følgende vil vi redegjøre for de krav regelverket oppstiller til 
innhenting og registrering av pasientopplysninger.   
 
 
3.1 Hovedprinsipper i regelverket 

Ved å gi bestemmelser om håndtering av personopplysninger har lovgiver 
ønsket å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom bl.a. 
innsamling, registrering, sammenstilling og utlevering av 
personopplysninger. Aktuelle lovbestemmelser finnes dels i 
helsepersonellovens (lov av 2. juli 1999 nr. 64) bestemmelser om 
taushetsplikt og journal, og dels i personopplysningsloven (lov av 14. april 
2000 nr. 31). Stortinget vil etter planen behandle Ot. prp. nr. 5 (1999-2000) 
Om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger i mars 2001. 
Loven, hvis den blir vedtatt, vil i en viss utstrekning innebære en 
særregulering av registervirksomheten på helseområdet.  
 
Også forpliktelser som følger av internasjonale avtaler vil ha betydning.7  
 
Norsk lovgivning legger til grunn at personopplysninger bare skal benyttes i 
registersammenheng i den utstrekning det er absolutt påkrevd for å sikre 
entydig databehandling.  
 
Etablering av personregistre, herunder nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre, forutsetter følgende: 

                                                 
7 Direktiv 95/46/EF, om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 
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1. At det foreligger hjemmel for informasjonsinnhentingen 
 
Den informasjon som ønskes registrert vil som regel være taushetsbelagt, jf. 
helsepersonelloven § 21. Innsamling av informasjonen kan bare skje dersom  
 
a) personidentifiserbare kjennetegn er utelatt, dvs. at opplysningene er 

anonymisert, eller 
b) pasientens samtykke er innhentet, eller  
c) det fremgår av lov at opplysninger skal utleveres, og det klart er forutsatt 

at taushetsplikten ikke skal gjelde. 
 
I denne sammenheng er det primært pkt. b) og c) som er av interesse. 
 
2. At det er adgang til å opprette register med de innhentede 

opplysningene  
 
Med mindre registreringen skjer anonymt krever registrering av 
helseopplysninger konsesjon fra Datatilsynet, jf. personopplysningsloven § 
33. Den helt klare hovedregel er derfor at opprettelse av kvalitetsregistre 
forutsetter konsesjon fra Datatilsynet.  
 
Anonyme registre omfattes ikke av personopplysningsloven, og krever 
derfor verken konsesjon eller melding til Datatilsynet. 
 
Med utgangspunkt i ovennevnte vil det nedenfor bli gitt en nærmere 
redegjørelse for de regelverkskrav som gjelder for henholdsvis 
personidentifiserbare og avidentifiserte registre.  
 
 
3.2 Personidentifiserbare registre   

Sentrale regelverkskrav for etablering av kvalitetsregistre finnes i  
personopplysningsloven §§ 8, 9 og 33. Disse bestemmelsene gjengis i sin 
helhet nedenfor.     
 

§ 8  Vilkår for å behandle personopplysninger  
 
Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte 
har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, 
eller behandlingen er nødvendig for  
a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den 
registrertes ønske før en slik avtale inngås,  
b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,  
c) å vareta den registrertes vitale interesser,  
d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,  
e) å utøve offentlig myndighet, eller  
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene 
utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes 
personvern ikke overstiger denne interessen.  
 
§ 9  Behandling av sensitive personopplysninger  
 
Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom 
behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8 og  
a) den registrerte samtykker i behandlingen,  
b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling,  
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c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og 
den registrerte ikke er i stand til å samtykke,  
d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har 
gjort alminnelig kjent,  
e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et 
rettskrav,  
f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan 
gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter,  
g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, 
medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av 
helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med 
taushetsplikt, eller  
h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige 
formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger 
ulempene den kan medføre for den enkelte.  
 
Ideelle sammenslutninger og stiftelser kan behandle sensitive 
personopplysninger innenfor rammen av sin virksomhet selv om behandlingen 
ikke oppfyller et av vilkårene i første ledd bokstav a - h. Behandlingen kan 
bare omfatte opplysninger om medlemmer eller personer som på grunn av 
sammenslutningens eller stiftelsens formål frivillig er i regelmessig kontakt 
med den, og bare opplysninger som innsamles gjennom denne kontakten. 
Personopplysningene kan ikke utleveres uten at den registrerte samtykker.  
 
Datatilsynet kan bestemme at sensitive personopplysninger kan behandles 
også i andre tilfeller dersom viktige samfunnsinteresser tilsier det og det settes 
i verk tiltak for å sikre den registrertes interesser.  
 
§ 33. Konsesjonsplikt  

 
Det kreves konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive 
personopplysninger. Dette gjelder likevel ikke for behandling av sensitive 
personopplysninger som er avgitt uoppfordret.  
 
Datatilsynet kan bestemme at også behandling av annet enn sensitive 
personopplysninger krever konsesjon, dersom behandlingen ellers åpenbart 
vil krenke tungtveiende personverninteresser. I vurderingen av om konsesjon 
er nødvendig, skal Datatilsynet bl.a. ta hensyn til personopplysningenes art, 
mengde og formålet med behandlingen.  
 
Den behandlingsansvarlige kan kreve at Datatilsynet avgjør om en behandling 
vil kreve konsesjon.  
 
Konsesjonsplikt etter første og annet ledd gjelder ikke for behandling av 
personopplysninger i organ for stat eller kommune når behandlingen har 
hjemmel i egen lov.  
 
Kongen kan gi forskrift om at visse behandlingsmåter ikke trenger konsesjon 
etter første ledd. For behandlingsmåter som unntas fra konsesjon kan det gis 
forskrift for å begrense ulemper som behandlingen ellers kan medføre for den 
registrerte.  

 
Merk! I forslaget til helseregisterloven (§ 2, nr 7) , som enda ikke er vedtatt, 
omtales bestemmelser knyttet til driftsansvar av registre. Dette ansvaret 
tilligger den databehandlingsansvarlig.8. 

Med Databehandlingsansvarlig forstås: ”Den som bestemmer formålet med 
behandlingen av helseopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes, 
hvis ikke databehandlingsansvaret er særskilt angitt i loven eller i forskrift i 
medhold av loven.”   

                                                 
8 Databehandlingsansvarlig tilsvarer "behandlingsansvarlig" i personopplysningsloven 
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Databehandlingsansvarlig tilsvarer således ”behandlingsansvarlig” som er 
angitt i personopplysningsloven. Databehandlingsansvarlig er brukt senere , 
kap. 5, under omtale av rammer og retningslinjer for medisinske 
kvalitetsregistre. Vi antar at dette begrepet vil bli allminnelig brukt når 
helseregisterloven er vedtatt og trådt i funksjon. 
 
Av ovennevnte bestemmelser fremgår det at personregistre som inneholder 
helseopplysninger (sensitive personopplysninger) i prinsippet kan opprettes 
både med og uten de registrertes samtykke, avhengig av registerets formål.  
 
Den klare hovedregel når det gjelder etablering av medisinske 
kvalitetsregistre vil imidlertid være at den registrerte må samtykke 
både til innhenting av opplysningene og til registrering av disse (i 
personopplysningsloven omtalt som behandling av personopplysninger).    
Med samtykke menes en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den 
registrerte om at vedkommende godtar den behandling av opplysningene 
som vil finne sted. 
 
Videre vil kvalitetsregistre som hovedregel kreve konsesjon fra 
Datatilsynet. 
 
Konsesjon vil imidlertid ikke være nødvendig dersom hjemmel for registeret 
følger av lov. Som nevnt ovenfor foreligger det nå et forslag til lov om 
helseregistre og behandling av helseopplysninger (Ot. prp. nr. 5 (1999-
2000)). Dersom loven blir vedtatt vil registre opprettet med hjemmel i denne 
ikke være konsesjonspliktige (lovforslagets § 5). Med mindre Kongen i 
Statsråd bestemmer noe annet skal imidlertid samtykke fra den registrerte 
foreligge (lovforslagets §§ 5 og 9). Det kan også nevnes at det følger av 
helsepersonelloven § 37 at Kongen kan opprette og godkjenne helseregistre i 
den grad dette er nødvendig for en forsvarlig styring og utvikling av 
helsetjenesten. Denne adgangen vil neppe bli benyttet før en mer grundig 
vurdering av registerproblematikken er foretatt i forbindelse med arbeidet 
med lovforslaget om helseregistre og behandling av helseopplysninger. 
 
 
3.3 Avidentifiserte registre 

Avidentifiserte registre vil som hovedregel være underlagt den samme 
rettslige regulering som personidentifiserbare registre, jf. hva som er sagt 
ovenfor. 
 
Personopplysningsloven åpner imidlertid for at sensitive personopplysninger 
i særlige tilfeller skal kunne utleveres uten den registrertes samtykke, jf. § 9 
pkt. g) og h) samt siste ledd. Et sentralt vurderingstema i denne sammenheng 
vil være hvilken ulempe registrering av denne type opplysninger vil 
innebære for den registrerte. Det kan hevdes at registrering av avidentifiserte 
opplysninger vil medføre ubetydelig, om ingen, ulempe for den registrerte, 
og at nevnte bestemmelser derfor bør komme til anvendelse. Det er 
imidlertid opp til Datatilsynet gjennom sin forvaltningspraksis å bestemme 
nærmere hvordan disse unntaksbestemmelsene skal forstås og praktiseres.   
 
Et eventuelt spørsmål om unntak fra kravet om samtykke fra den registrerte 
bør derfor tas opp med Datatilsynet som en del av konsesjonssøknaden. 
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3.4 Krav til behandling av registeropplysninger 

Registeropplysningene skal behandles i samsvar med bestemmelsene i 
personopplysningsloven og eventuelle vilkår som følger av Datatilsynets 
konsesjon. Dersom registeret er opprettet med hjemmel i egen lov skal 
opplysningene behandles i samsvar med bestemmelser i denne, eventuelt i 
forskrift hjemlet i aktuelle lov. Med mindre annet er bestemt kommer 
personopplysningeslovens bestemmelser også til anvendelse i forhold til 
registre som ikke er konsesjonspliktige.    
 
Registeransvarlig bes være særlig oppmerksom på den registrertes rettigheter 
etter personopplysningsloven, jf. bl.a. §§ 18 og 19 om den registrertes rett til 
innsyn og rett til informasjon. 
 
 
3.5 Oppsummering 

Som den helt klare hovedregel forutsetter etablering og drift av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre følgende:  
 
• Konsesjon fra Datatilsynet 
• Samtykke fra den registrerte 
  
Videre nevnes at den registrerte har klare rettigheter mht. innsyn, 
informasjon osv. 
 
 
3.6 Forholdet til tilsynsmyndighetene 

Datatilsynet vil gjennom personopplysningsloven ha en klar rolle i forhold 
til de medisinske kvalitetsregistrene. Datatilsynet skal gi konsesjon for 
registre som omfatter mer enn én institusjon og stiller gjennom dette også 
krav om at informasjonssikkerheten er adekvat ivaretatt. 
 
Helsetilsynet og fylkeslegene har for øvrig en todelt oppgave overfor 
helsetjenesten, både tilsyn og rådgivning. Dette er slått fast i tilsynsloven9  
(§ 2). Det er i dagens lovverk ikke nevnt spesifikt noe om medisinske 
kvalitetsregistre. Dermed har heller ikke Helsetilsynet og fylkeslegene noen 
spesifikk lovdefinert oppgave i forhold til disse. Resultatene fra de 
medisinske kvalitetsregistrene vil ikke primært ha som formål tilsyn eller 
være å betrakte som et verktøy i tilsynsfunksjoner. Internkontrollkravet 
(tilsynsloven § 3, se nedenfor) innebærer dog at sykehus skal dokumentere 
egne resultater, og at helsepersonellet skal være faglig oppdatert. I tilsyns-
sammenheng kan sykehus bli spurt om slik dokumentasjon faktisk skjer, om 
man sammenlikner egne resultater med andres, og hva man eventuelt gjør 
for å forbedre egne resultater. I fremtiden vil det neppe være akseptabelt å si 
at man ikke kjenner virksomhetens egne resultater.  
 
 
 
 

                                                 
9 Lov av 30. mars 1984 nr. 15, om statlig tilsyn med helsetjenesten 
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Plikten til å gjennomføre internkontroll lyder:10 
 
Enhver som yter helsetjeneste skal etablere internkontrollsystem for 
virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav 
fastsatt i medhold av lov eller forskrift. 
 

Dette innebærer at både sykehuseier, sykehusledelse og avdelingsledelse må 
sikre at sykehuset driver faglig forsvarlig, og at de gjennom oppnådde 
resultater kan dokumentere egen praksis og eventuelt egen praksis i forhold 
til god praksis på området. Deltagelse i medisinske kvalitetsregistre kan være 
en måte å vise dette på – i alle fall hva gjelder de kliniske resultatene. 

                                                 
10 Lov av 30.mars 1984 nr 15, om statlig tilsyn med helsetjenestene, § 3 



 

 22

4 Administrative forhold og anbefalinger 

Når det gjelder nasjonale prioriteringer, juridiske forhold og lovverket mht. 
til personopplysninger vises til kapitel 1 og 3. Vi vil her nærmere omtale 
krav til medisinske kvalitetsregistre, eierskap og drift, finansiering og 
overbyggende strukturer i forhold til nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
 
 
4.1 Krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

Viktige forutsetninger for at et register skal ha verdi er at datakvaliteten er 
tilfredsstillende, at dokumentasjonen er god, at det foretas kompetent analyse 
av data og at det gis tilbakemeldinger. Det må derfor stilles noen generelle 
krav til slike registre. 
 
Generelle krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

•    Grunnlagsmaterialet skal være basert på individ-data. 
 
• Alle opplysninger skal være korrekte og fullstendige.  
 
• Opplysningene skal være dokumenterte. Ved bruk av felles kodeverk 

og klassifikasjonssystemer skal opplysingene standardiseres.  
 

• Registrene skal bruke variabler som kan muliggjøre analyser mht. til 
kjønnsperspektivet der det er ønskelig eller relevant. 

 
•    Registrene skal være landsdekkende, eller data skal ha en slik 

dekningsgrad og et slikt omfang, at det gir et representativt bilde av 
den nasjonale situasjonen innen det aktuelle fagområde. 

 
• Det bør være muligheter for oppfølgings- og forløpstudier. 

 
• Det skal gis tilbakemelding, minst en gang per år, til deltakende 

sykehus, om egne resultater.  
 

• Det skal utarbeides årlige rapporter fra registrene. 
  
Kvalitetsregistre må bygges opp, drives og kvalitetssikres av fagmiljøene.  
Medisinske kvalitetsregistre har primært dokumentasjon av egne resultater 
og kvalitetssikring og kvalitetsutvikling som formål. Dette gjør at registrene 
ikke primært kan defineres som databaser til bruk i forskning, selv om de 
også vil ha betydning for forskningsformål.  
 
I tillegg bør det stilles krav til indikatorer som benyttes og at de bygger på 
omforente (internasjonale) standarddefinisjoner. Det må foretas definering 
og avgrensing. Hva vil en måle? Hva er det en måler uttrykk for? Vi vil 
foreslå at følgende krav til kvalitetsindikatorer benyttes. 
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Krav til indikatorer 
 

 indikatorer må ha relevans til målsettingen  
 innholdsmessig stabile over tid 
 pålitelige (reliabilitet) 
 valide (uttrykke det de forutsettes å uttrykke) 
 entydige (høy spesifisitet) 
 god diskrimineringsevne (høy sensitivitet) 
 klassifiserbare 
 praktisk anvendbare / lett tilgjengelige / lett å registrere 
 aksepterbare (av alle parter - også de som undersøkes). 

 
 
4.2 Eierskap og drift 

Eierskap 
Eierskap til et register innebærer eieransvar i forhold til registeret, dvs. det 
juridiske ansvaret for at registeret drives i samsvar med gjeldende lover og 
regler, og at nødvendige konsesjoner og tillatelser er innhentet. Eieren vil ha 
ansvar for håndteringen av data i registeret når dette ikke lenger er aktivt. 
 
Initiativet til og mobiliseringen av data til det enkelte register vil i de fleste 
tilfellene bli tatt av enkeltpersoner eller enkeltmiljøer. Registrene må ha en 
sikker forankring i fagmiljøene. Uten dette kan ikke registrene fungere. Av 
hensyn både til søknad om konsesjon og til sikring av data, inklusive 
sikkerhet for at vedlikehold og driften ikke står og faller på enkeltpersoner, 
må derfor eierskapet være plassert hos en formell eier eller institusjon. 
 
Av formelle og juridiske grunner må eierskapet være knyttet til en juridisk 
person. ”Med juridisk person forstås rettssubjekt som ikke er en fysisk 
person (menneske), men som allikevel rettslig sett opptrer utad som en enhet 
og erverver rettigheter og plikter (for eksempel stat, kommune, aksjeselskap 
etc)”, (Juridisk leksikon, Kunnskapsforlaget 1987). 
 
En rekke av de registrene som eksisterer, har utgangspunkt i kvalitetsarbeid 
som er skjedd i regi av Legeforeningen, og da særlig spesialforeningene i 
denne. Det er tvilsomt om spesialforeningene i Legeforeningen kan stå som 
juridisk person og eier av registre. Dersom eierskapet for registrene legges til 
Legeforeningen, er det imidlertid en fare for at de kan mangle forankring i 
ledelsen i sykehuset, i alle fall ut over avdelingsnivå. Et register som ikke er 
forankret i sykehusledelsen og hos sykehuseier, vil være helt avhengig av at 
enkeltpersoner vedlikeholder og utvikler systemet – og det vil være 
tilsvarende sårbart ved endringer i den enkelte avdeling. 
 
Sosial- og helsedepartementet har i forslaget til helseregisterlov gått inn for 
at det er institusjonen, eventuelt sykehuseier, som har eieransvaret for de 
helserelaterte registrene, inklusive de medisinske kvalitetsregistrene. 
 
Dette ansvaret kan imidlertid delegeres til en institusjon, organisasjon eller 
den driftsansvarlige for registeret.  
 
Arbeidsgruppen med unntak av representanten for de eksisterende 
medisinske kvalitetsregistre og Den norske lægeforening (se nedenfor), 
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mener at eierskap og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i praksis 
må være knyttet til sykehus, og at det kan være ulike sykehus som står som 
eier av de ulike registrene. Om sykehuset skal være formell eier av registrene 
eller ikke vil være avhengig av hvem som eier sykehusene. 
 
Det er i dag trolig ikke aktuelt å etablere et nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister uten at flere regionsykehus leverer data. Regionsykehusene 
har tilgang til den forsknings- og statistikkompetanse som er påkrevd for å 
sikre adekvat tolking og bruk av data. Men det kan også være aktuelt at 
registre, eierskap og drift er lagt til sentralsykehus eller andre typer sykehus. 
Eierskap og tilknytningsform bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Lokal 
interesse, kompetanse og vilje til å påta seg ansvaret for registeret må 
tillegges vekt. 
 
Ved at sykehuset er eier av registeret, vil det i seg selv legitimere at 
medarbeidere bruker tid til disse kvalitetsoppgavene. Det vil i tillegg bidra til 
å synliggjøre at kvalitetsarbeidet er forankret i ledelsen, ikke bare i den 
enkelte avdeling. 
 
Drift 
Driftsansvar innebærer ansvar for at registeret fungerer i henhold til lov og 
forskrifter og de tekniske og faglige standarder som er satt (pkt. 4.1). I 
forslaget til helseregisterlov er dette betegnet som 
databehandlingsansvarlig.11 Videre skal driften skje i hht. krav til registre 
som er nevnt under pkt. 4.1. 
 
Som tidligere nevnt er de medisinske kvalitetsregistrene å oppfatte som 
medisinskfaglige redskaper, og de må derfor forankres i de aktuelle 
fagmiljøene. Det bør derfor forutsettes at driften av registrene legges til, og 
delegeres til, de aktuelle fagmiljøene. 
 
I praksis vil det innebære at driften av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene er lagt til en avdeling ved eiersykehuset. Daglig drift vil 
bli ivaretatt av den databehandlinsgansvarlige fra det aktuelle fagmiljøet. I 
praksis vil dette være ansvarlig lege der det nasjonale registeret er lokalisert. 
Driften må skje i samarbeid med og etter faglige retningslinjer fra 
representanter for fagmiljøet ved deltagende sykehus, alternativt kan dette 
skje etter retningslinjer fra aktuell spesialforening. 
 
Dissensene i forhold til dette kapittelet hitsettes: 
”Representanten for de eksisterende medisinske kvalitetsregistre, Jan L. 
Svennevig, foreslår at Legeforeningen fortsatt kan stå som eier av de 
registrene som allerede er etablert i Legeforeningens regi.” 
 
Den norske lægeforening: 
”Det understrekes flere steder i rapporten at medisinske kvalitetsregistre er 
helt avhengige av sikker forankring i fagmiljøene. Registerarbeidet må 
drives i nær tilknytning til kvalitetsforbedringsarbeidet i Legeforeningens 
spesialforeninger, slik at foreningene kan identifisere seg med registrene og 
klinikerne føle medansvar for datakvalitet og registerutvikling. Det betyr at 

                                                 
11 Databehandlingsansvarlig tilsvarer "behandlingsansvarlig" i personopplysningsloven 
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spesialforeningene må ha vesentlig innflytelse på utforming og innretning av 
registrene. 
Rapporten hevder at det er tvilsomt at spesialforeninger i Den norske 
lægeforening kan være eier av medisinske kvalitetsregistre, men godtgjør 
ikke at dette virkelig er tilfellet, jfr. omtalen av begrepet ”juridisk person” 
(kap. 4.2). Organisasjonsledd i Den norske lægeforening bør derfor 
foreløpig ikke utelukkes som mulige eiere av medisinske kvalitetsregistre, og 
spørsmålet bør utredes nærmere. 
Rapporten understreker (kap. 4.2) at det bør ”forutsettes at driften av 
registrene legges til, og delegeres til, de aktuelle fagmiljøene”. Dette betyr i 
praksis at driften legges til relevant avdeling ved det sykehus hvor registeret 
er lokalisert, samt at driften må skje etter retningslinjer fra aktuell 
spesialforening og i samarbeid med representanter for fagmiljøet ved 
deltagende sykehus.” 
 
4.3 Finansiering av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre 

Som tidligere nevnt har det ikke vært noe stabilt finansieringssystem for  
etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre. Finansiering har kommet 
fra ulike kilder. Vi er og kjent med at legemiddelindustrien kan være 
interessert i delfinansiering av medisinske registre. Slik finansiering kan 
etter vår oppfatning være uheldig på grunn av uønskede bindinger eller 
føringer.  
 
Det er derfor viktig at etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre får 
en uhildet, stabil og forutsigbar situasjon mht. finansiering.  
 
Ved å stille økonomiske midler til rådighet for etablering og drift av de 
nasjonale kvalitetsregistrene, kan statlige myndigheter gi det nødvendige 
incitament til videre utvikling av kvalitetsarbeidet lokalt. Midlene kan også 
bidra til å stimulere til innsats på områder der dokumentasjon av kvalitet er 
viktig.  
 
Etter arbeidsgruppens oppfatning bør det være offentlig finansiering av 
medisinske kvalitetsregistre i offentlige institusjoner. Videre bør 
finansieringsordningen knyttes til eierene av registerene. Det må være en 
forutsetning at kostnader ved etablering og drift av det enkelte register 
dekkes for dem som innehar eier og driftsansvaret for registeret. Det bør 
vurderes å utvikle økonomiske incitamenter for å påta seg ansvar for drift av 
det enkelte nasjonale registeret og for de institusjonene som leverer data til  
registeret.  
Midlene til drift kan inngå i de ordinære budsjettene, ”innenfor ramme”, 
alternativ kan det gis ”øremerkede” statlige tilskudd.  
Etter vår vurdering bør det satses på direkte tilskudd (øremerkede midler) til 
etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre. Dette er viktig for å sikre 
stabilitet og forutsigbarhet i forhold til finansiering. 
 
 
4.4 Rapportering av data – offentliggjøring av data 
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4.4.1 Innrapportering av data - tilbakerapportering 
Innrapportering 
Det finnes i dag ikke noen direkte hjemmel for å pålegge innrapportering til 
medisinske kvalitetsregistre. Bestemmelsen om internkontroll i tilsynsloven  
kan neppe tolkes til mer enn en oppfordring. Til de nasjonale registrene som 
er lovbestemte (dvs. som drives med hjemmel i lov), påligger det en formell 
meldeplikt.  
 
I utgangspunktet bør deltagelse og rapportering til de sentrale medisinske 
kvalitetsregistrene være frivillig. Men det forventes at registrene får 
oppslutning fra flertallet av sykehusene, helst alle, og får nasjonal 
dekningsgrad. Skal registrene fungere må et bredt miljø stå bak og data som 
rapporteres må være komplette og korrekte. En må imidlertid kunne starte i 
det små og ha en naturlig progresjon hvor flere og flere leverer data. 
 
Tilbakerapportering 
Det må videre være en forutsetning at det enkelte lokale register, ved det 
enkelte sykehus, rapporterer tilbake til eier (fylket eller staten) og der 
institusjonens status i forhold til landsgjennomsnittet fremgår. Det vil være 
naturlig at egne resultater tolkes og kommenteres. I et regional samarbeid vil 
det og være naturlig at regionen får rapporter fra institusjonene i eget 
område. 
   
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre bør regelmessig utgi faglige 
rapporter med konkrete tilbakemeldinger til hvert av de miljøene som bidrar 
med data. Medarbeidere i de deltakende institusjonene bør i tillegg inviteres 
til å delta med publisering av resultatene.  
 
 
4.4.2 Offentliggjøring av data 
I hvilken grad, og på hvilken måte, data fra det enkelte sykehus skal være 
offentlig tilgjengelige må avklares nærmere. Dette bør skje i samarbeid med 
fagmiljøene og både form og innhold i slik offentliggjøring må avklares. 
Pasientenes krav på informasjon om behandlingsresultater bl.a. som 
grunnlag for valg av behandling og behandlingsmetode, og som grunnlag for 
fritt sykehusvalg, taler for at relevante data og opplysninger er offentlig 
tilgjengelige.  
På den annen side kan offentliggjøring av data fra enkeltsykehus medføre at 
fagmiljøet vil vegre seg for å delta og rapportere, særlig gjelder dette dersom 
opplysningene kan oppfattes som negative for det enkelte sykehus, eller ikke 
gir et korrekt bilde av den faktiske situasjonen og tar hensyn til 
pasientsammensetningen og andre faktorer som kan påvirke resultatet. En 
slik situasjon vil kunne hemme kvalitetsutviklingsarbeidet og hindre at en 
oppnår målsettingen med de medisinske kvalitetsregistrene.  
 
I Sverige er det lagt opp til størst mulig åpenhet omkring resultater fra de 
kliniske kvalitetsregistrene, men informasjonen er avhengig av 
aggregeringsnivå som kan være en klinikk, regionen eller nasjonalt. 
I den danske rapporten fra Sundhedsstyrelsen om etablering av kliniske 
databaser går man inn for offentlig tilgjengelige data. 
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Arbeidsgruppen er av den oppfatning at data på sikt bør være offentlig 
tilgjengelige. Det stilles imidlertid store krav til datagrunnlaget og tolkning 
av data som legges til grunn for sammenligning mellom sykehus. 
Begrensninger ved tolkning og bruk av data må påpekes. Det er dessuten et 
moment at alle data om den  enkelte institusjon vanligvis vil være historiske 
og dermed ikke nødvendigvis gir uttrykk for dagens status. Det må være et 
krav at den enkelte institusjon fremstilles i et mest mulig korrekt lys i de 
sammenstillinger og sammenligninger som foretas. Fagmiljøene vil derfor ha 
en sentral rolle når det gjelder kvalitetssikring og tolkning av data. 
 
Av hensyn til kompleksiteten i datagrunnlaget og at det er ulike målgrupper 
og interessenter kan det derfor være aktuelt å lage ulike rapporter når det 
gjelde innhold, form og aggregasjonsnivå, for internt bruk i fagmiljøet og 
hos eierne, og for rapporter som er rettet mot offentligheten. 
 
 
4.5 Overbyggende struktur for de nasjonale 

kvalitetsregistrene 

Av hensyn til avklaring av roller, oppgaver og ansvarsforhold er det 
nødvendig med en overbyggende struktur for de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene. Forslag til overbyggende struktur for de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene er vist i oversiktsfiguren nedenfor. 
 
 
 
 
 
 

Overbyggende struktur for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 

 
  
 STATLIG SEKRETARIAT     ⇐   Felles nasjonal 
                                                            referansegruppe                 
   
             ⇓ 
 
 KVALITETSREGISTER         ⇐   Rådgivingsgruppe 
 
           ⇑  ⇓ 
 
      Datarapportører 
         (sykehus) 
 
 
 
Skjematisk oversikt over oppgaver og funksjoner for de ulike aktører og 
grupper er vist i oversikten på neste side. 
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Etat/gruppe 
 

Oppgaver 

 
Statlige sekretariat 

(Helsetilsynet) 

Overordnet ansvar, forvaltning i hht. rammeverk 
og retningslinjer, godkjenning som nasjonalt 
register, tildeling av midler. Arrangere årlige 
konferanser. 

 
Felles referansegruppe 

Rådgiving mht. prioritering av fagområder og  
registre som etableres samt tildeling av midler. 
Vurdering av medisinske kvalitetsregistre i en 
større sammenheng mht. nytte, oppfølgende 
tiltak, videreutvikling med mer.   

 
Rådgivingsgruppe 

(for det enkelte register) 

Vurdere metodiske forhold, datakvalitet, statistisk 
behandling, innhenting av data mv. Gi råd om 
finansiering og søknad om midler. Vurdering ved  
utarbeiding av årsrapport og ved publisering av 
resultater. Gi forslag om retningslinjer eller 
faglige standarder innen fagområdet. 

 
 
4.5.1 Statlig sekretariat  
Sentrale oppgaver vil være å forvalte retningslinjer for etablering og drift av 
registrene innenfor det rammeverket som er lagt til grunn. Dette gjelder bl.a. 
godkjenning som nasjonalt medisinsk register, vurdering av søknader om 
oppretting og drift av medisinske kvalitetsregistre og tildeling av 
økonomiske midler. Dette gjelder også dersom finansieringen av de 
nasjonale registrene består av flere finansieringskilder.  
 
Siden nasjonale medisinske kvalitetsregistre vil bli basert på offentlig 
finansiering og med statlige midler er det naturlig at en statlig 
forvaltningsinstans har et overordnet ansvar i forhold til registrene. 
Arbeidsgruppen mener at i dagens situasjon vil det være naturlig at Statens 
helsetilsyn ivaretar denne rollen, men det kan også være aktuelt å vurdere 
andre institusjoner i denne sammenheng. 
 
Det bør dessuten tas initiativ til kontakt og samarbeid med aktuelle 
kompetansemiljøer mht. til utvikling av informasjonsutveksling, overføring 
av data (elektronisk via Internett) og bruk av databaser og standardisering av 
rapporteringssystemene. Aktuelle kompetansemiljøer er bl.a. 
Kompetanseinstitutt for informasjonsteknologi i helsesektoren (KITH), 
Norsk pasientregister (NPR) og Midt-Norsk helsenett (MNH).  
Etablering og koordinering av samarbeidet på dette området bør ivaretas av 
det statlige sekretariatet eller den dette eventuelt delegeres til. 
 
 
4.5.2 Felles referansegruppe 
Den felles referansegruppen skal uttale seg om og bidra til å foreta nasjonale 
prioriteringer av fagområder hvor en ønsker at det skal etableres nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. Videre skal referansegruppen foreta prioritering 
mellom registre, oppfølging og eventuelt videreutvikling av kriterier for 
vurdering av søknader samt delta i vurderingen av søknader og komme med 
forslag til tildeling av midler for de ulike registrene. Referansegruppe bør 
også ta initiativ og foreslå oppretting av nye medisinske kvalitetsregistre, 
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både ut fra egne erfaringer og ut fra internasjonale trender og rapporter fra 
andre land. 
 
Medisinske kvalitetsregistre kan åpne for systematisk forbedringsarbeid 
innen medisin. Det kan også gi grunnlag for tidlig erkjennelse ikke bare av 
muligheter, men også av problemområder. Det vil være en viktig oppgave å 
se resultatene fra de ulike kvalitetsregistrene i sammenheng.  
 
Som et alternativ til en egen referansegruppe kan denne funksjonen også 
tenkes lagt til et eksisterende miljø. Det finnes i dag to miljøer i Norge som 
delvis har liknende funksjoner. Det ene er referansegruppen for Senter for 
medisinsk metodevurdering.12 Det andre er Helsetilsynets Fagråd for 
høyspesialisert medisin,13 som gir råd om organisering av en rekke fagfelt 
innenfor regionsykehusenes ansvarsområder. Fagrådet ser det som en sentral 
oppgave også å gi "early warning", dvs. tidlig å gi melding om utviklings-
trekk som de nasjonale myndighetene bør være oppmerksomme på.  
 
Vi vil anbefale at det opprettes en egen referansegruppen for de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene. Det foreslås at gruppen settes sammen av 
representanter fra fagmiljøene og legeforeningen, forskningsmiljøene, 
sykehuseierne, Kommunenes sentralforbund (KS), staten (Sosial- og 
helsedepartementet) og Helsetilsynet. Representant for brukerne 
(pasientorganisasjoner eller pasientombudene) bør vurderes. 
 
4.5.3 Rådgivingsgruppe for det enkelte register 
Ethvert register skal ha en faglig rådgivingsgruppe. Rådgivingsgruppen skal 
vurdere spørsmål knyttet til datakvalitet, validering av data, rekruttering av 
pasienter, innhenting av data, valg av statistiske metoder og policy for 
publisering av resultater. Gruppen bør dessuten gi råd om finansiering og 
økonomiske forhold og søknad om tildeling av midler.  
 
Lederen for rådgivingsgruppen bør være en sentral medarbeider (fagperson) 
i det aktuelle fagmiljøet eller knyttet til den institusjonen som eier og driver 
registret. Det vil være naturlig at fagmiljøet er representert med 
representanter for deltagende sykehus, eventuelt med representanter fra de 
aktuelle spesialistforeningene i legeforeningen. Øvrige miljøer som er 
viktige for datarapportering bør delta i gruppen.  
 
Ettersom faglige nasjonale retningslinjer er en mulig konsekvens av arbeidet 
i de nasjonale kvalitetsregistrene bør rådgivingsgruppen også se det som sin 
oppgave å komme med forslag til slike retningslinjer. Det vil si at det 
utarbeides, eller foreslås å utarbeide, veiledende retningslinjer eller 
standarder for diagnostikk og behandling innen det enkelte fagområdet. 
Dette skal gi grunnlag for ”state of art” og  god praksis og sikre at 
behandlingstilbudene til pasientene til enhver tid er oppdaterte og optimale. 
 
 

                                                 
12 Se http://www.oslo.sintef.no/smm/index.htm  
13 Se http://www.helsetilsynet.no (fagrådet blir også kalt Rasmussen-utvalget, etter lederen, 

professor Knut Rasmussen, Tromsø) 
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4.5.4 Årlige konferanser 
For å synliggjøre resultatene, utveksle erfaringer og for å stimulere arbeidet 
med medisinske kvalitetsregistre og kvalitetsutvikling bør det gjennomføres 
årlige konferanser for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 
 
Vi foreslår at det skal holdes årlige fagseminar etter modell fra de svenske 
Kvalitetsregisterdagarne.14 Under seminarene bør i tillegg til fagrapporter 
også andre erfaringer trekkes frem og diskuteres. Dette vil gjøre seminarene 
til en viktig arena for de som arbeider med de nasjonale kvalitetsregistrene.  
Fagseminarene bør kunne ha ulike funksjoner bl.a. erfaringsoverføring, ideer 
til nye registre, og opplegg eller forslag til nasjonale faglige retningslinjer.  
 
Det statlige sekretariatet (Helsetilsynet) bør ha ansvaret for de årlige 
konferansene. Arbeidet bør skje i samarbeid med den felles 
referansegruppen, fagmiljøene og sykehuseierne. 
 
4.5.5 Basis for nasjonale faglige retningslinjer? 
I Sverige benyttes erfaringene bl.a. i Socialstyrelsenes faktadatabase MARS 
og fra de nasjonale kvalitetsregistrene til å utvikle faglige retningslinjer. Vi 
har ikke tilsvarende organ i Norge. Å foreslå prioriterte områder for 
utarbeiding av faglige retningslinjer kan som nevnt være en naturlig oppgave 
både for det enkelte fagmiljøet og for den felles referansegruppen. 
Det kan også være aktuelt at Helsetilsynet eller andre institusjoner får en 
sentral rolle i denne sammenheng 
 
4.5.6 Evaluering 
Evaluering og gjennomgang av de nasjonale kvalitetsregistrene bør 
gjennomføres, for eksempel hvert femte år. Det kan være aktuelt å benytte 
eksterne aktører. Til dette bør en vurdere å trekke inn utenlandske 
fageksperter, eventuelt norske miljøer som ikke har vært involvert i arbeidet 
i det aktuelle registeret, heller ikke med datarapportering. Den eksterne 
gjennomgangen bør særlig fokusere på hvilke konkrete resultater som er 
oppnådd, i form av endret praksis eller utarbeidelsen av nasjonale faglige 
retningslinjer. 
 

                                                 
14 For de svenske kvalitetsregisterdager, se: http://www.sos.se/mars/kvaflik.htm  
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5 Oppsummering 

5.1 Rammer og retningslinjer for etablering og drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

Et viktig formål med rammeverk og retningslinjer er å sikre at 
opplysningene i registrene håndteres slik at den enkelte er beskyttet mot at 
personvernet blir krenket, og at helseopplysninger blir behandlet i samsvar 
med grunnleggende personvernhensyn og at det er tilstrekkelig kvalitet på 
opplysninger og data. 
Målgruppen for retningslinjene er registereiere, driftsansvarlige og de som 
vil opprette medisinske kvalitetsregistre.  
 
Nedenfor følger oppsummering av rammeverk og veiledende retningslinjer 
for etablering, organisering og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre.  
 
1. Formell status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
Staten eller den som er delegert myndighet peker ut hvilke registre som skal 
gis status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 
2. Eierskap og driftsansvar  
Alle medisinske registre skal ha formell juridisk person som eier (for 
eksempel fylke, kommune eller staten). 
Driftsansvaret kan delegeres (for eksempel til sykehus, avdeling i sykehus). 
 
3. Felles nasjonal referansegruppe  
Etter forslag fra Kommunenes sentralforbund og Staten, forskningsmiljøene, 
regionsykehusene og Den norske Lægeforening peker det statlige 
sekretariatet ut medlemmer til en rådgivende felles nasjonal referansegruppe 
for de nasjonale kvalitetsregistrene. Oppgaver for den felles nasjonale 
referansegruppen fremgår av pkt. 4.5.2 
 
4. Rådgivingsgruppe for hvert kvalitetsregister 
Alle registrene skal ha en rådgivingsgruppe, satt sammen på faglig grunnlag. 
Representanter fra de miljøer som rapporterer data til registeret, bør inngå i 
rådgivingsgruppen, eventuelt supplert med annen kompetanse der dette er 
aktuelt. Oppgaver for rådgivingsgruppen fremgår av pkt. 4.5.3.  
 
5. Krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre mht. data og 

datakvalitet m.m. 
Sentrale forutsetninger er at opplysningene er basert på individdata og at 
data er fullstendige, korrekte, pålitelige og valide. Det vises for øvrig til pkt. 
4.1. 
 
6.  Behandling av helseopplysninger, konsesjonsplikt m.m. – Forholdet 

til Datatilsynet  
 
Eier av registeret er ansvarlig for søknad til Datatilsynet om konsesjon jf. 
personopplysningsloven, og for at konsesjon foreligger før registeret 
opprettes.  
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Samtykke skal foreligge fra den registrerte før helseopplysninger innhentes 
for behandling i sentrale, regionale og lokale helseregistre.  
 
Helseopplysninger kan bare behandles elektronisk når dette er tillatt etter 
personopplysningsloven §§ 9 og 33, og behandlingen ikke er forbudt ved lov 
eller annet særskilt rettsgrunnlag.  
 
7.  Rett til informasjon om oppføring i helseregistre, rett til innsyn, 

informasjonsplikt, samt  rett til sletting av opplysninger 
Den registrerte (pasienten) har rett til informasjon om oppføring i 
helseregistre, rett til innsyn, samt rett til sletting av opplysninger i denne 
sammenheng. Helsepersonellet har informasjonsplikt overfor den som 
registreres. Jf. bestemmelsene i pasientrettighetsloven og 
helsepersonelloven. 
 
8. Tilgang til helseopplysninger  
Bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som arbeider 
under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjons-
myndighet, kan gis tilgang til helseopplysninger. Tilgang kan bare gis i den 
grad dette er nødvendig for vedkommendes arbeid og i samsvar med 
taushetspliktsbestemmelsene. 
 
9. Utlevering av helseopplysninger 
Helseopplysninger kan bare utleveres eller overføres når utlevering eller 
overføring har hjemmel i eller i medhold av lov, og den som mottar 
opplysningene har adgang til å behandle dem etter personopplysningsloven. 
 
10. Sikring av konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet 
Den databehandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte 
og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med 
hensyn til konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet ved 
behandling av helseopplysninger. 
 
For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den 
databehandlingsansvarlige og databehandleren dokumentere informasjons-
systemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for 
medarbeiderne hos den databehandlingsansvarlige og hos databehandleren 
og for tilsynsmyndighetene. 
 
En databehandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til helseopplysninger, 
for eksempel en databehandler eller andre som utfører oppdrag i tilknytning 
til informasjonssystemet, skal påse at disse oppfyller kravene mht. 
informasjonssikkerhet og konfidensialitet. 
 
11. Taushetsplikt 
Enhver som behandler helseopplysninger har taushetsplikt etter forvaltnings-
loven § 13. Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, 
personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. 
 
Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven kan bare 
gis når det er nødvendig for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig 
skade for noens helse. 
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12. Databehandlers råderett over helseopplysninger 
En databehandler kan ikke behandle helseopplysninger på annen måte enn 
det som er skriftlig avtalt med den databehandlingsansvarlige. Slike 
opplysninger kan heller ikke uten slik avtale overlates til noen andre for 
lagring eller bearbeidelse. I avtalen med den databehandlingsansvarlige skal 
det også gå frem at databehandleren plikter å gjennomføre slike 
sikringstiltak. 
 
13. Rapporter fra de medisinske kvalitetsregistrene 
Det skal utarbeides årlige rapport fra det enkelte nasjonale medisinske 
kvalitetsregisteret. Rapporten skal legges frem for rådgivingsgruppen, før 
oversendelse til det statlige sekretariatet. Standard rapportmal skal benyttes. 
Det kan kreves elektronisk rapportering. I tillegg skal det foretas 
økonomirapportering for registre som har fått tildelt midler. 
 
Hver enhet som bidrar med data til registeret, skal få  tilbakemelding om 
egne resultater sammenhold med de øvrige deltakerne 
Alle registrene bør i tillegg til årsrapport utarbeide faglige rapporter og 
vitenskapelige publikasjoner der dette er relevant.  
 
14. Avslutning av registeret 
Ved søknad til Datatilsynet om konsesjon og søknad om offentlige midler 
skal databehandlingsansvarlig gjøre rede for hvordan registeret skal 
håndteres når data ikke lenger rapporteres og funksjonsperioden er over 
(sletting, avidentifisering, fortsatt forskningsrettet bruk). Databehandlings-
ansvarlig skal påse at registeret avsluttes i henhold til konsesjon. 
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6 Veileder og retningslinjer ved søknad 
om midler 

6.1 Hva bør søknaden inneholde? 

En søknad om økonomiske midler til etablering av nye og drift av 
eksisterende medisinske kvalitetsregistre bør inneholde følgende 
opplysninger: 
 
Navn Registerets offisielle navn 
Bakgrunn og formål Hvorfor etableres registeret? Hvilke nytte vil helse-

tjenesten ha av registeret? Hvilke spørsmål er det man 
primært søker å besvare? Evt. litteraturhenvisninger. 
• Hvor stort er problemet i Norge? 
• Hvordan vil resultatene bli omsatt til praktisk arbeid? 
• Hvilke gevinster ser man som mulige? 

Registereier Navn og adresse (juridisk person), sykehus/sykehuseier.  
Driftsansvarlig Navn og adresse. Sykehus, avdeling (fagmiljø) 
Kontaktperson 
 

Navn og adresse på databehandlingsansvarlig/ 
driftsansvarlig. E-post adr.  

Rådgivingsgruppe Sammensetning (navn, stilling og adresse). 
Deltakere Navn på de enheter (institusjon, klinikk og avdeling) som 

deltar (rapporterer data). 
Økonomisk støtte Hvilke andre mottas det støtte fra?  

Hvilke andre er det søkt om støtte fra? 
Aktuell bakgrunn  
 
 
 
(dette er og aktuelt 
ved fornyet eller 
gjentatt søknad)  

Hvordan fungerer arbeidet med kvalitetsregisteret hva 
gjelder følgende spørsmål: 
• Er registreringen fullstendig? Komplette data? 
• Hvor stor andel av diagnostiserte og av behandlede 

tilfeller inngår i registermaterialet? 
• Hvor stor andel av de aktuelle enhetene deltar? 
• Er det frafall blant deltakende enheter? Omfang? 
• Er det bias i utvelgelsen, slik at dette har betydning i 

forhold til hypoteser eller resultater? 
Hvordan vurderes fullstendighet i registreringen? Er det 
skjedd endringer i forhold til tidligere innsendte 
opplysninger? 

Persondata Hvilke data benyttes for personidentifisering?  
(f.eks. personnummer, navn og fødselsdato, egne 
registreringsnummer, komplett anonymisering) 

Samtykke Hvordan praktiseres samtykkerklæring fra den 
registrerte?. Skjema for samtykkeerklæring og 
pasientinformasjon legges ved. 

Søknad til 
Datatilsynet 

Legg ved kopi av søknad og evt. gitt konsesjon. Dersom 
det er stilt spesifikke krav fra Datatilsynet, må det legges 
ved kopi av svar i forhold til disse kravene. 

Informasjon til 
pasientene 

Kopi av skriftlig pasientinformasjon legges ved (uavhengig 
av om samtykke innhentes) 

Varighet Evt. planlagt varighet (tidsbegrensning) oppgis.  
Samkjøring med 
andre registre 

Er det planlagt samkjøring med andre registre? 
Er slik samkjøring gjennomført tidligere? 
Inngår registret i noen bredere sammenheng (nasjonalt 
eller internasjonalt)? 
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Variabler som 
registreres 

Legg ved kopi av de registreringsskjema som benyttes 
ved de ulike registreringstidspunkt, inklusive de som skal 
benyttes ved sluttpunkt (siste registreringspunkt) 

Informasjon til 
datarapportører 

Legg ved kopi av den skriftlige informasjonen som sendes 
til de som registrerer og sender inn data 

Rapporteringspunkter 
og måter 

Tidspunkt for registrering og innsending av data  
(f.eks. ved utskrivning og etter seks måneder), samt 
rapporteringsformat (skjema, diskett, online). 

Interne rapporter Hvilke rutiner er det lagt opp til for intern orientering om 
status, og system for påminnelse om rapportering 

Kontrollfunksjoner, 
validering og 
statistisk bearbeiding 

Kortfattet beskrivelse av  
• Hvilke rutiner som er etablert for validering av data 

(manuelt eller elektronisk) 
• Utføres validering rutinemessig eller som stikkprøver 
• De statistiske metoder som skal benyttes, i forhold til 

de problemstillingene som registeret tar sikte på å 
besvare? 

Faglig rapporter fra 
registeret. 
Datarapportørenes 
muligheter til selv 
å benytte data til egne 
arbeider 

Om faglig rapportering fra kvalitetsregisteret (utenom 
årsrapport): 
• Hvor ofte skal registeret avgi rapport? 
• Gis regelmessig tilbakemelding til de enhetene som 

rapporterer data? Hvor ofte? Hvordan? 
• Tilgang til data (spesielt hvordan samarbeidende 

enheter kan benytte data i registeret)?  
• Hvilke rapporter og publikasjoner er gitt ut (relevante 

vitenskapelige publikasjoner)? 
• Vedlegg siste års rapport 

Faglige retningslinjer Har kvalitetsregisteret forslag til å utrede eller ta i bruk 
faglige nasjonale retningslinjer, på grunnlag av data fra 
registeret (evt. vedlegges). 

 
 
6.2 Tilbakerapportering fra registre som har fått tildelt 

midler 

Ved den årlige rapporteringen til det statlige sekretariatet fra de medisinske 
kvalitetsregistrene bør tilsvarende inndeling kunne benyttes. Det vil bli 
utarbeidet retningslinjer / mal for slik rapportering. Faglige rapporter (eller 
vitenskapelige undersøkelser) fra registrene bør legges ved, om mulig i 
elektronisk form. 
 
Med økonomisk støtte fra staten over statsbudsjettet, forutsettes det at 
økonomirapporteringen gjennomføres etter statens økonomireglement. 
Veiledning vil bli utsendt sammen med svar på innvilget søknad om midler.  
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7 Vedlegg 

7.1 Begreper og definisjoner 

 
 Helseopplysninger: Taushetsbelagte opplysninger i henhold til 

helsepersonelloven § 21 og andre opplysninger og vurderinger om 
helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en 
enkeltperson. 

  
 Avidentifiserte helseopplysninger: Helseopplysninger der navn, 

fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at 
opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson, og hvor 
identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling med de samme 
opplysninger som tidligere ble fjernet.  

 
 Anonymiserte opplysninger: Opplysninger der navn, fødselsnummer og 

andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke 
lenger kan knyttes til en enkeltperson.  

 
 Behandling av helseopplysninger: Enhver formålsbestemt bruk av helse-

opplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, 
lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. 

 
 Databehandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med 

behandlingen av helseopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal 
brukes. Den som formelt sett er eier av et medisinske kvalitetsregister 
eller annet helseregister. 
Databehandlingsansvarlig tilsvarer ”behandlingsansvarlig” i 
personopplysningsloven. 

 
 Databehandler: Den som behandler helseopplysninger på vegne av den 

databehandlingsansvarlige.  
 
 Registrert: Den person som helseopplysninger kan knyttes til. 

 
 Samtykke: En frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den 

registrerte om at han eller hun godtar behandling av helseopplysninger 
om seg selv. 

 
 
  


