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1 Innledning og bakgrunn 
Sosial- og helsedirektoratet svarer med denne rapporten på Helsedepartementets 
oppdrag slik det framgår av foreløpig tildelingsbrev: 
”Det er et mål å etablere nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen alle viktige 
medisinske fagområder ved sykehusene. Sosial- og helsedirektoratet er gitt i oppdrag 
å utarbeide forslag til eierskap og drift av de medisinske kvalitetsregistrene før 15. 
april 2003. Helsedepartementet forventer at direktoratet legger fram et samlet forslag 
senest 1. april 2004.” 
Direktoratet har oppfattet oppdraget som et uttrykk for departementets vektlegging av 
de medisinske kvalitetsregistrenes betydning for kvalitetsarbeidet i norsk 
helsetjeneste, men også som en understreking av behovet for en revisjon av tidligere 
anbefalinger betinget av  en rekke nye forutsetninger, hvor ikrafttredelse  av 
Helseregisterloven1 og eierskapsreformen i spesialisthelsetjenesten er de viktigste. 
Vårt forslag til eierskap og drift av de medisinske kvalitetsregistrene er utarbeidet 
med utgangspunkt i, og analyse av: 

• Rapporten Nasjonale medisinske kvalitetsregistre – Rammeverk og retningslinjer 
for etablering og drift, som i mars 2001 ble levert til Sosial- og helsedepartementet fra 
Statens helsetilsyn – vedlegg 1.  

• Høringsuttalelser i forhold til rapporten over. 

• Helseregisterloven som trådte i kraft 1. januar 2002. 

• Eierskapsreformen i spesialisthelsetjenesten fra 1. januar 2002. 

• Direktoratets kunnskap om de etablerte medisinske kvalitetsregistrene. 

• Føringer i ny nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten,    
… og bedre skal det bli! 
Mange registre har hittil ikke hatt tilstrekkelig forankring hos sykehusledelsen og hos 
sykehuseierne, og har heller ikke hatt tilstrekkelige ressurser for å bli det verktøyet de 
er tenkt å være. En del av registrene er i tillegg ikke etablert i overensstemmelse med 
gjeldende regelverk. Det er derfor et overordnet mål å styrke de medisinske registre 
ved blant annet å avklare eierskap og rammer for registrene. 
Basert på rapporten av mars 2001, benyttes følgende definisjoner og begreper: 

• 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. 

• Med nasjonale medisinske kvalitetsregistre forstås registre 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. 

                                            
1 Lov 18. mai 2001 nr.24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger(helseregisterloven - hlsregl) 
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2 Oppsummering og anbefaling 
Medisinske kvalitetsregistre er et viktig og nødvendig verktøy i kvalitetsarbeidet i 
norsk helsetjeneste. De fleste registre er opprettet av fagmiljøene, ofte med 
utgangspunkt i spesialforeninger under Den Norske Lægeforening. Registrene har 
varierende dekningsgrad og kvalitet. Registerdata har stort sett blitt brukt innad i 
fagmiljøet, men vi ser at deler av registeropplysningene er av interesse for 
beslutningstakere på ulike nivåer i helsetjenesten. Direktoratet forvalter en 
tilskuddsordning til de medisinske kvalitetsregistrene og mottok i 2003 søknad fra ca 
60 medisinske registre. 
Sosial- og helsedirektoratet har følgende forslag til fremtidig eierskap, regulering, 
finansiering og faglig koordinering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre: 
Eierskap/databehandlingsansvar 
Eierskap/databehandlingsansvar anbefales som en hovedregel lagt  til de regionale 
helseforetakene. Databehandlingsansvaret kan delegeres. 
Eierskap/databehandlingsansvar kan vurderes lagt til annen instans når særskilte 
forhold tilsier det. Det bør tas sikte på at de 60 registrene direktoratet er kjent med 
skal ha  avklart de formelle forhold i løpet av 2005. 
Regulering i lov og forskrift 
Permanente medisinske kvalitetsregistre må forskriftsfestes. Registre med 
personidentifiserbare opplysninger, der opplysninger  registres uten samtykke må 
etableres ved lovendring. Midlertidige, begrensede registre, for eksempel knyttet til 
forskningsprosjekter kan opprettes ved konsesjon. Forskriften skal blant annet angi 
formålet med registret, hvilke opplysninger som skal behandles og 
databehandlingsansvarlig (eier). Det bør tas sikte på at eksisterende medisinske 
kvalitetsregistre, som skal videreføres, er regulert ved forskrift til helseregisterloven 
innen 2007. For de registre der det er behov for lovendring vil dette kunne ta noe 
lengre tid. 
Formål med registrene  
Registrenes primære mål er kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av de medisinske 
tjenester som ytes. Dette forutsetter at man vektlegger tilbakemelding av 
registeropplysninger til fagmiljøene med sikte på kvalitetssikring og kvalitetforbedring 
av de medisinske tjenester som ytes. Formålet med registret skal reguleres i forskrift.   
Finansiering 
Drift og utvikling av eksisterende og nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 
avhengig av at det etableres stabile og forutsigbare finansieringsordninger. 
Etableringskostnadene for et middels stort landsdekkende register kan anslås til opp 
mot 1 mill kroner, og årlige driftsutgifter til ca. 500.000,- kroner. Midler til etablering 
og drift av de medisinske kvalitetsregistrene foreslås dels avsatt i rammen til de 
regionale helseforetak, eventuelt til annen eier/databehandlingsansvarlig, i 
kombinasjon med en tilskuddsordning forvaltet i Sosial- og helsedirektoratet.  
Faglig koordinering og rådgivning 
Sosial- og helsedirektoratet er en koordinerende og rådgivende instans for dagens 
medisinske kvalitetsregistre og forvalter en tilskuddsordning til enkelte registre. 
Direktoratet anbefaler at denne rådgivnings- og koordineringsfunksjonen, og 
tilskuddsordningen styrkes for å kunne bistå i den nødvendige omstruktureringen av 
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registerarbeidet og fremtidig drift og videreutvikling av registrene. Det er blant annet 
behov for en gjennomgang av de eksisterende 60 registre for avklaring av blant 
annet eierskap, regulering i lov og forskrift, finansiering osv. For 2005 foreslås avsatt 
2 mill kroner til dette omstruktureringsarbeidet.  

3 Målsetting og målgrupper for medisinske kvalitetsregistre 
Den overordnede målsettingen med kvalitetsarbeidet i sykehus er god kvalitet på 
tjenestetilbudet til pasientene, og i denne sammenheng med særlig vekt på at 
tjenestene er trygge og virkningsfulle.  
Målsetningen med nasjonale medisinske kvalitetsregistre harmonerer godt med dette 
og er blant annet: 

• å medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring i utredning og behandling av 
pasienter 

• å sikre et godt faktagrunnlag for fagmiljøene, og for styringsformål på ulike nivåer i 
helsetjenesten 

• å få et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater og 
grunnlag for sammenligning med andre 

• erfaringsoverføring til helsetjenesten 

• danne grunnlag for utvikling av faglige retningslinjer 

• å gi grunnlag i arbeidet med å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer 

• forskning  

• nasjonale statistikker, kunnskapsformidling, veiledning og informasjonsspredning til 
befolkningen og media. 

• medvirke til å utjevne forskjellene i tilbudet om helsetjenester 
Kvalitetsregistrene inneholder individbundne data om diagnoser, tiltak og resultater. 
Etter direktoratets vurdering bør ikke registrene etableres med tanke på tilsynsarbeid 
eller rangering. 

3.1 Målgrupper 
Bruk av medisinske kvalitetsregistre må ses i forhold til det behovet de enkelte 
målgrupper og interessenter har.  
Det følger av det ovenstående at den sentrale målgruppen er de medisinske 
fagmiljøene.  
Viktige interessenter er dessuten:  

• virksomhetene (sykehusene) 

• eierne 

• sentrale helsemyndigheter  

• pasientene 

• offentligheten og media 
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Som tidligere nevnt er det Sosial- og helsedirektoratets vurdering at registrene 
primært skal være medisinskfaglige redskaper i forhold til kvalitetssikring, 
kvalitetsforbedring og utvikling av god medisinsk praksis. Men deler av 
registeropplysningene kan også benyttes som styringsinformasjon både lokalt, 
regionalt og sentralt.  
Vi må videre gå ut fra at pasienter, offentligheten og media er interessert i 
opplysninger som fremkommer i slike registre. Bruk av resultater og data drøftes 
nærmere i kapittel 7. 

4 Sammendrag av rapporten Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre – mars 2001 

Rapporten vektlegger blant annet at: 

• Registrene er å oppfatte som medisinskfaglige redskaper. Dette forutsetter at 
etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre skjer i et nært samarbeide med de 
aktuelle medisinske fagmiljøer. 

• Staten eller den som er delegert myndighet peker ut hvilke registre som skal gis 
status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

• Alle medisinske registre skal ha formell juridisk person som eier.  
o Eierskap til et register innebærer blant annet ansvaret for at registeret drives 

i samsvar med gjeldende lover og regler. 
o Driftsansvaret kan delegeres (for eksempel til sykehus, avdeling i sykehus). 
o 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. 

• Det skal stilles formelle krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette gjelder 
blant annet: 

o Grunnlagsmaterialet skal være basert på individ-data 
o Data må være pålitelige (reliable), valide, entydige og med høy sensitivitet 
o Opplysningene skal standardiseres ved bruk av felles kodeverk og 

klassifikasjonssystemer 
o Registrene skal være landsdekkende, eller ha en dekningsgrad og et slikt 

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

Det vises forøvrig til rapportens kapittel 6, Veileder og retningslinjer ved søknad om 
midler, herunder faglig metodisk godkjenning for tildeling av tilskudd.  

5 Det juridiske grunnlaget for medisinske kvalitetsregistre 
Helseregisterloven trådte i kraft 1. januar 2002 og regulerer behandling av 
personopplysninger i helseregistre, herunder medisinske kvalitetsregistre. 
Hovedformålet med loven er å bidra til å gi helsetjenesten og forvaltningen 
informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en 
forsvarlig og effektiv måte. 
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5.1 Helseregisterlovens virkeområde og definisjoner 
Helseregisterloven gjelder for behandling av helseopplysninger som skjer helt eller 
delvis med elektroniske hjelpemidler, samt annen behandling av opplysninger når de 
inngår i et helseregister. Loven gjelder både privat og offentlig virksomhet. 
Helseregister er etter loven definert som ”registre, fortegnelser, m.v., der 
helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan 
finnes igjen”.2 Helseopplysninger er definert som ”taushetsbelagte opplysninger i 
henhold til helsepersonelloven3 § 21 og andre opplysninger og vurderinger om 
helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en 
enkeltperson”.4 

5.2 Ulike typer av helseregistre 
Et medisinsk kvalitetsregister vil inneholde en strukturert samling av medisinske 
opplysninger om utredning og behandling av pasienter, og vil med dette i 
utgangspunktet være å anse som et helseregister. Dersom opplysningene i registeret 
er anonyme, vil imidlertid helseregisterloven ikke komme til anvendelse. 

5.2.1 Lokale, regionale og sentrale helseregistre 
Lokale helseregistre etter helseregisterloven refererer til helseregistre den enkelte 
kommune etablerer for å ivareta oppgaver kommunen skal sørge for.5 Regionale 
helseregistre refererer til registre de regionale helseforetakene etablerer for å ivareta 
oppgaver foretakene skal sørge for6 7. Lokale eller regionale registre vil kunne 
inneholde opplysninger om personer som ikke har tilknytning til regionen/kommunen 
– det sentrale er hvilken instans som initierer og er databehandlingsansvarlig for 
registeret.8 Av forarbeidende til helseregisterloven9 fremgår det også at et regionalt 
epidemiologisk register, sykdomsregister eller kvalitetsregister kan ha ulik geografisk 
utbredelse: ”Avgjørende for den geografiske utbredelsen av et regionalt helseregister 
vil blant annet være sykehusets eller helseinstitusjonens geografiske ansvarsområde 
og hvilke oppgaver som skal utføres. Dette betyr at sykdoms- og kvalitetsregistre for 
visse sykdomsgrupper kanskje kan få hele landet som geografisk nedslagsfelt”. Det 
understrekes likevel at formålet med et slikt regionalt register må ligge innenfor de 
virksomhetsoppgaver det regionale helseforetaket har innen helseforvaltningen og 
helsetjenesten. 
Sentrale helseregistre refererer til helseregistre den sentrale helseforvaltningen 
etablerer for å ivareta landsomfattende oppgaver/landsfunksjoner.10 Det avgjørende 

                                            
2 Hlsregl § 2 nr. 6 
3 Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven – hlspl) 
4 Hlsregl § 2 nr. 1 
5 Jf. lov 19. oktober 1982 nr. 66 (kommunehelsetjenesteloven) §§ 1-1 til 1-3. 
6 Jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven) §§ 1-1 og 2-1a. 
7 Jf. merknadene til hlsregl § 7 (I – 1063 B) 
8 Jf. kommentarutgave til helseregisterloven (Engelschiøn m.fl) s. 74 flg. 
9 Jf. Ot.prp nr. 5 1999-2000 s. 94. 
10 Jf. forarbeidene til hlsregl § 8 (Ot.prp nr 5 1999-2000 s. 188 flg), samt merknad til helseregisterloven § 8 
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er om det er en sentral aktør som initierer og eventuelt er databehandlingsansvarlig 
for registeret.11 
Om de medisinske kvalitetsregistrene skal defineres som lokale, regionale eller 
sentrale, beror etter dette på hvem som etablerer registeret og hvem som anses som 
databehandlingsansvarlig for registeret.  

5.2.2 Alternative løsninger i henhold til helseregisterloven  
Helseregisterloven oppstiller ulike mulige alternativer for opprettelse av helseregistre: 

• Registre basert på informert samtykke 

• Avidentifiserte registre uten samtykke 

• Pseudonyme registre uten samtykke 

• Personidentifiserte registre uten samtykke  
Hovedregelen etter loven er at helseregistre skal etableres ved at de registrerte avgir 
et informert samtykke til at de godtar behandling av helseopplysninger om seg selv. 
Samtykket skal være frivillig, uttrykkelig og informert, noe som innebærer at den 
registrerte skal vite hvilke opplysninger som samles inn og formålet med 
behandlingen. 
Avidentifiserte opplysninger er etter helseregisterloven helseopplysninger der navn, 
fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene 
ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson. Pseudonyme opplysninger er 
helseopplysinger der identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel 
individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person gjennom helsesystemet 
uten at identiteten røpes. 
Helseregistre som baseres på de tre første alternativene kan etableres av Kongen i 
Statsråd gjennom forskrift. Det fjerde alternativet gjelder sentrale registre og kan kun 
etableres ved vedtak i Stortinget gjennom en lovendring. Forskriftene som regulerer 
helseregistrene skal angi formålet med behandlingen av opplysningene, hvilke 
opplysninger som skal behandles og eventuelt nærmere regler for pseudonymisering. 
I tillegg skal forskriftene angi hvem som er databehandlingsansvarlig for registrene. 
Helseregisterloven åpner videre for etablering av registre basert på samtykke eller 
annet gyldig rettsgrunnlag etter personopplysningsloven12 og konsesjon fra 
Datatilsynet.13 Det må vurderes konkret om et register kommer inn under 
bestemmelsene i helseregisterloven som forutsetter at registrene etableres ved 
forskrift eller lovendring 14 , eller om det er tilstrekkelig å basere registeret på 
konsesjon. Utgangspunktet er likevel at et konsesjonsbasert register først og fremst 
vil være aktuelt for midlertidige, begrensede registre som tidsavgrensede 
forskningsprosjekter. 15 Det er Sosial- og helsedirektoratets vurdering at opprettelsen 

                                            
11 Presisert i Kommentarutgaven s. 80 
12 Lov 14. april 2000 nr 31 om behandling av personopplysninger (pol)  
13 Hlsregl § 5, jf. personopplysningsloven §§ 8,9 og 33. 
14 Jf. hlsregl §§ 7 og 8 
15 Sosial- og helsedirektoratet kan med hjemmel i hlspl § 29 og forvaltningsloven  

§ 13 d bestemme at opplysninger kan utleveres uten den enkeltes samtykke. Det kreves i tillegg at det foreligger et gyldig 
rettsgrunnlag for å behandle (registrere, sammenstille, lagre, utlevere m.v.) helseopplysningene. 
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av permanente eller tilnærmede permanente sentrale, regionale eller lokale registre 
med et overordnet formål om kvalitetssikring av helsetjenester, krever regulering i lov 
eller forskrift. Slike registre vil derfor etter vårt syn ikke kunne opprettes basert på 
konsesjon fra Datatilsynet. 

5.2.3 Personvern versus kvalitet i registre 
Hensynet til personvernet må ivaretas når sensitive personopplysninger skal samles 
inn, behandles og lagres. Et viktig hensyn når det gjelder helseopplysninger, er 
fortrolighet og tillit mellom pasient og behandler. Tillit til at sensitiv informasjon 
behandles konfidensielt og til det formål pasienten er kjent med, er avgjørende for at 
pasienten gir fra seg opplysninger om sykdom, livsførsel og livssituasjon som er 
nødvendige for pasientbehandlingen. 
Helseregisterlovens hovedregel er derfor at helseregistre skal opprettes basert på 
pasientens samtykke. Videre er det et krav om presis formålsangivelse, som igjen vil 
være nært knyttet til hvilke opplysninger som registreres, og hvilken grad av 
kvalitetssikring og forskning man kan utøve med bakgrunn i de aktuelle 
opplysningene.  
I forarbeidende til helseregisterloven (Inst. O nr. 62 2000-2001) uttaler komiteen at 
”det må være et mål å finne registerløsninger som i rimelig grad tilgodeser hensynet 
til folkehelsen uten å krenke personvernet. Helseregistre med avidentifiserte eller 
pseudonymiserte helseopplysninger kan ivareta disse hensyn og bør etter komiteens 
syn benyttes der dette er hensiktsmessig. I den grad det er nødvendig ut fra 
hensynet til pasienten å benytte helseregistre med personidentifiserbare 
opplysninger, bør dette etter komiteens syn gjøres etter vedtak av Stortinget eller 
etter samtykke fra den registrerte. Ved å kreve stortingsbehandling før slike registre 
etableres sikres en demokratisk prosess som kan bidra til at nødvendige avveininger 
mellom hensynet til behovet for registre og hensynet til personvern foretas før vedtak 
treffes”. 
Dette innebærer at Stortinget ved vedtakelsen av helseregisterloven ga klare signaler 
om at det skal mye til for at man kan godta opprettelsen av sentrale, 
personidentifiserbare registre uten de registrertes samtykke. Samtidig er det en 
kjensgjerning at registre basert på samtykke, ikke alltid vil gi et tilstrekkelig komplett 
utvalg til å oppfylle registerets formål. Dette må tas med i avveiningen når man skal 
avgjøre om et kvalitetsregister skal opprettes som avidentifisert, personentydig 
(pseudonymt) eller personidentifiserbart. Et avidentifisert register har den ulempen at 
det ikke er mulig å følge enkeltpersoner over tid, og det vil heller ikke være mulig å 
koble med opplysninger om samme person i andre registre. Et pseudonymt register 
gir mulighet både til å følge enkeltpersoner og til å koble mot andre registre. Derimot 
forutsetter kravet til pseudonymisering at prosessen skal være irreversibel (forbud 
mot dekryptering), og et pseudonymt kvalitetsregister vil derfor ikke kunne benyttes til 
å overføre informasjon om enkeltpersoner til andre enn behandlende/meldende 
enhet. Dette vil kunne få konsekvenser for muligheten til å benytte kvalitetsregisteret 
til kvalitetssikring av opplysninger i andre registre. 

5.3 Databehandlingsansvarlig 
Begrepet databehandlingsansvarlig kom inn med helseregisterloven, og er et nytt 
juridisk begrep. Databehandlingsansvarlig tilsvarer i hovedsak de tidligere brukte 
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begrepene registereier og registeransvarlig, slik de ble anvendt i 
personregisterloven.16 
Databehandlingsansvarlig er definert i helseregisterloven som ”den som bestemmer 
formålet med behandlingen av helseopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal 
brukes”.17 Databehandlingsansvarlig kan være en fysisk eller juridisk person. Når 
databehandlingsansvaret er tillagt en juridisk person, vil ansvaret for å gjennomføre 
den databehandlingsansvarliges oppgaver ligge hos virksomheten som sådan, 
representert ved ledelsen. 
Det følger av helseregisterloven at regionale helseforetak er 
databehandlingsansvarlig for regionale helseregistre og at kommunen er 
databehandlingsansvarlig for lokale helseregistre, dersom annet ikke er bestemt i 
forskrift.18 Loven gir ingen direkte føringer for hvem som skal være 
databehandlingsansvarlig for sentrale helseregistre, men fastslår at dette skal 
reguleres særskilt i forskrift. Databehandlingsansvaret kan delegeres. 

5.4 Oppsummering  
Gjennomgangen ovenfor har vist at helseregisterloven skisserer ulike muligheter for 
etablering av lokale, regionale og sentrale medisinske kvalitetsregistre. Hovedregelen 
etter lovverket er at slike registre skal baseres på informert samtykke fra de 
registrerte, og at registrene skal reguleres nærmere i forskrift. Loven åpner likevel for 
at avidentifiserte eller pseudonyme registre kan opprettes uten de registrertes 
samtykke, dersom dette fastslås i forskrift. Opprettelse av helseregistre med direkte 
personidentifiserbare opplysninger krever derimot vedtak i Stortinget om endring av 
helseregisterloven, dersom samtykke fra de registrerte ikke foreligger. Hensynet til 
personvernet må ivaretas når sensitive personopplysninger skal samles inn, 
behandles og lagres. 
Lokale og regionale helseregistre vil kunne ha et geografisk nedslagsfelt som går ut 
over de personer som har bosted i kommunen eller regionen, dersom formålet med 
registeret ligger innenfor de virksomhetsoppgaver den databehandlingsansvarlige 
har innen helseforvaltningen og helsetjenesten.  
Medisinske kvalitetsregistre med et begrenset nedslagsfelt, og som skal eksistere i 
en tidsbegrenset periode, vil etter en konkret vurdering kunne baseres på konsesjon 
fra Datatilsynet. Dette forutsatt at de registrerte samtykker eller det følger av 
personopplysningsloven at man lovlig kan behandle helseopplysningene i registeret. 
Alle helseregistre skal ha en klart definert databehandlingsansvarlig, som har 
ansvaret for at registeret opprettes og drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
Dersom registeret er regulert ved forskrift, skal forskriften fastslå hvem som er 
databehandlingsansvarlig. 

6 Eierskap og drift - databehandlingsansvar 
Det er en målsetting at forankring av eierskap, organisering, styring, drift og 
finansiering av de medisinske kvalitetsregistrene sikres tilfredsstillende. Det er i dag 

                                            
16 Jf. Engleschiøn m.fl. s 52 flg. 
17 Hlsregl § 2 nr. 8 
18 Hlsregl § 7 
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etablert flere 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. En del av registrene er 
heller ikke etablert i samsvar med gjeldende lovverk. Det har ikke vært helhetlige 
eller stabile finansieringsordninger for 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.  
Etter helseregisterloven er ansvar for drift av helseregistre og overholdelse av 
gjeldende lover, forskrifter og eventuell konsesjon, lagt til såkalt 
databehandlingsansvarlig. Som redegjort for i kapittel 3, erstatter dette begrepet det 
som i tidligere lovverk ble omtalt som registereier eller registeransvarlig. Den 
databehandlingsansvarlige har blant annet ansvar for informasjonssikkerheten i 
registeret19, for å etablere internkontroll20 og å sikre at de registrerte får ivaretatt sine 
rettigheter om innsyn, informasjon, retting og sletting av opplysninger21. 
Dette innebærer også at den databehandlingsansvarlige for et medisinsk 
kvalitetsregister må sørge for at rammer for drift av det enkelte register er til stede, 
herunder teknisk utstyr, kompetent personell, finansiering og økonomiske ressurser. 
Videre er det et krav etter lovverket at formålet med behandlingen av opplysninger i 
et slikt kvalitetsregister skal være klart definert, og at dette formålet er saklig 
begrunnet i den databehandlingsansvarliges virksomhet.22 
Det er Sosial- og helsedirektoratets vurdering at nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre er å anse som sentrale eller regionale helseregistre, og dermed må 
opprettes av Kongen i statsråd ved forskrift eller eventuelt endring av 
helseregisterloven i Stortinget. Det må i begge tilfeller defineres i forskrift hva som er 
formålet med behandlingen av opplysningene og hvilke opplysninger som skal 
behandles.  
Selv om det eksisterer hjemmel i lov eller forskrift til å innhente opplysninger og 
opprette et medisinsk kvalitetsregister, kreves det et særskilt hjemmelsgrunnlag for å 
sammenstille og utlevere opplysningene fra registeret. Det følger av 
helseregisterloven at helseopplysninger som er innmeldt i helseregistre kan 
sammenstilles med opplysninger i andre regionale, sentrale eller lokale registre når 
dette er fastsatt i forskrift. 23 Det må være beskrevet i forskriften til de aktuelle 
helseregistrene i hvilken grad slik sammenstilling kan skje og til hvilket formål. 
Formålet med sammenstillingen må være forenlig med registrenes formål. Det er 
presisert i forarbeidene at det ikke bør finne sted sammenstilling av opplysninger der 
det genereres omfattende helseprofiler.24  
Sosial- og helsedirektoratet mener det er svært viktig at de medisinske 
kvalitetsregistrene har en sikker forankring i de medisinske fagmiljøene, og at 
                                            
19 Hlsregl § 16 
20 Hlsregl § 17 
21 Hlsregl kapittel 4 
22 Hlsregl § 11 
23 Hlsregl § 14, jf. §§ 12 og 9. Sammenstilling og utlevering av helseopplysninger ut over dette, kan bare skje når det er tillatt 
etter pol §§ 9 (vilkår for å behandle opplysninger) og 33 (konsesjon fra Datatilsynet). 
24 Jf. Ot.prp. nr 5 1999-2000 s 192  
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bearbeiding og sammenstilling av datamaterialet skjer av personell med forsknings- 
og statistikk-kompetanse og relevant medisinskfaglig kompetanse. Dette må derfor 
tas med i betraktning når man skal ta stilling til hvem som skal være 
databehandlingsansvarlig for registrene. Direktoratet mener også det er viktig at man 
sikrer at kvalitetsregistrene gir tilbakemelding til deltagende virksomheter/fagmiljøer 
om egne data/resultater. Derfor bør målgrupper for bruk av data i registeret også 
være klart definert i forskriften, og eventuelt plikt til å gjøre data tilgjengelig for at 
registerets formål skal nås. I tillegg bør det utarbeides klare retningslinjer for 
eventuell publisering av data/resultater i forskingsmessig sammenheng eller annen 
offentlig publisering. 
Det følger av helseregisterloven at databehandlingsansvarlig kan delegere det 
daglige ansvaret for behandlingen av opplysningene. En slik delegasjon forutsetter at 
den databehandlingsansvarlige har instruksjonsmyndighet overfor den ansvaret 
delegeres til, og det juridiske ansvaret vil fortsatt tilligge den 
databehandlingsansvarlige selv.  
Dersom et regionalt helseforetak står som databehandlingsansvarlig for et sentralt 
eller regionalt register, vil delegasjon kunne skje til et helseforetak/sykehus eller 
avdeling ved sykehus. Siden de medisinske kvalitetsregistrene er å oppfatte som 
medisinskfaglige redskaper, er det Sosial- og helsedirektoratets vurdering at de bør 
forankres i de aktuelle medisinske fagmiljøene. En sentral føring ved bruk av 
resultater og data er tilbakemelding til dem som leverer data som skal gi grunnlag for 
oppfølging av egne resultater, vurdering av egen status sammenlignet med nasjonalt 
nivå og institusjoner det er aktuelt å sammenligne seg med. Dette skal gi grunnlag for 
kvalitetsforbedring av egen virksomhet. Videre kan fagmiljøene på bakgrunn av data 
og resultater utarbeide faglige retningslinjer på området dersom det er aktuelt. 

6.1 Alternativer for eierskap/databehandlingsansvar 
Når det gjelder hvem som kan, eller skal, inneha det formelle eierskapet/ 
databehandlingsansvaret for de medisinske registrene er det flere muligheter. 
Direktoratet vil i denne omgang peke på fire alternativer:  

• Den norske lægeforening. 

• Staten v/Sosial- og helsedirektoratet eller annen sentral statlig instans. 

• Regionale helseforetak.  

• Helseforetak 
Slik direktoratet ser det, er det fordeler og ulemper ved alle disse eieralternativene. 
De vil i korthet bli gjennomgått og vurdert med utgangspunkt i de forutsetningene 
som er listet opp i kapittel 1. 

6.1.1 Den norske lægeforening 
En rekke av de registrene som eksisterer, har utgangspunkt i kvalitetsarbeid som har 
skjedd i regi av Legeforeningen, og da særlig i spesialforeningene i denne.  
Rapporten Nasjonale medisinske kvalitetsregistre – mars 2001 anfører: ”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 
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avhengig av at enkeltpersoner vedlikeholder og utvikler systemet – og det vil være 
tilsvarende sårbart ved endringer i den enkelte avdeling.” 
Rapporten uttrykker også tvil om spesialforeningene i Legeforeningen kan stå som 
juridisk person og eier av registre.  
Mange høringsinstanser påpeker at forankring av drift i fagmiljøene er av uvurderlig 
betydning. Den norske lægeforening skriver bl.a. at: ”For å oppnå tilstrekkelig kvalitet 
på innrapporterte data må fagmiljøene oppleve et faglig eierskap”. Videre skriver de 
at, ”Med hensyn til eierskapet til registrene anser Legeforeningen at det er naturlig at 
registerarbeidet drives med nær kontakt med fagmiljøene. Legeforeningen er uenig i 
at en spesialforening i Legeforeningens organisasjon ikke skal kunne fortsette som 
eier av et register.”  
I forhold til Helseregisterloven kan Legeforeningen prinsipielt være 
databehandlingsansvarlig for opplysningene. I forarbeidene til helseregisterloven 
fremgår det imidlertid at ansvaret for behandlingen av opplysningene bør ligge hos 
den samme virksomheten som har ansvaret for oppgaven som skal utføres eller nås 
ved hjelp av behandlingen av helseopplysningene. Etter det direktoratet kjenner til er 
enkelte av Legeforeningens spesialforeninger en juridisk person. Prinsipielt kan disse 
foreningene være databehandlingsansvarlig. 

6.1.2 Staten v/direktoratet eller annen sentral statlig instans 
Å legge eierskapet til staten ved direktoratet eller andre sentrale statlige instanser, 
kan være aktuelt. Vi viser i den sammenheng til andre sentrale helserelaterte 
registre, f.eks Kreftregistret, Dødsårsaksregisteret og Medisinsk fødselsregister. 
Disse registrene, som ikke kan betegnes som medisinske kvalitetsregistre slik vi 
kjenner dem i dag, er eiet, drevet og finansiert av en statlig instans.  
I rapporten fra Statens helsetilsyn ble statlig eierskap ikke drøftet som en alternativ 
løsning. Vi kan anta at dette har sammenheng med at nærhet til fagmiljø ble tillagt 
avgjørende betydning og regnet som uforenlig med at en sentral statlig instans skulle 
eie og drive registrene.  
Enkelte høringsuttalelser påpeker at et statlig eierskap bør vurderes; det vises i den 
sammenheng til andre helserelaterte registre som drives av statlige instanser. 
Sosial- og helsedirektoratet vil prinsipielt kunne være databehandlingsansvarlig for et 
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister etter helseregisterloven. Det er likevel gitt 
føringer i forarbeidene til loven om at databehandlingsansvaret bør legges til den 
samme virksomhet som har oppgaven som skal utføres eller nås ved hjelp av 
behandlingen av helseopplysingene.25 I merknadene til loven uttales at det gjerne vil 
være naturlig å plassere ansvaret der man har den daglige og mest omfattende 
befatningen med helseopplysningene.26 
Ved et tenkt statlig eierskap peker Sosial- og helsedirektoratet seg ut som aktuell 
instans. Direktorat kan dessuten, der det er naturlig og relevant, kunne benytte andre 
statlige samarbeidspartnere i dette arbeidet, blant andre Folkehelseinstituttet og 
Nasjonalt kunnskapssenter. Særlig vil et nært samarbeid med Kunnskapssenter peke 
seg ut da senteret har relevant kompetanse på ulike områder i forhold til medisinske 

                                            
25 Jf. Ot.prp nr 5 1999-2000 s. 93. 
26 Jf. Helseregisterloven med departementets merknader (I – 1063 B) 
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kvalitetsregistre. Dette gjelder både i forhold til fremskaffing av faktagrunnlag fra 
Norge og andre land, metodiske forhold knyttet til datahåndtering samt analyse av 
data og resultater. Dette kan skje i samarbeid med aktuelle fagmiljøer ute i 
tjenestene. En innvending er at det vil kunne hevdes at slik organisering vil øke 
avstanden til fagmiljøene. Registrene vil kunne oppfattes som verktøy for 
myndighetene og det kunne i sin tur redusere noe av engasjementet og initiativet til 
drift, utvikling og videreutvikling som ligger i fagmiljøene. Dette vil kunne svekke den 
nytte og verdi de medisinske registrene forutsettes å skulle ha for fagmiljøene og 
virksomhetene  

6.1.3 Regionale helseforetak 
Etter sykehusreformen som trådte i kraft fra 1. januar 2002 er det de regionale 
helseforetakene som har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten innen 
sin region. Dette ansvaret omfatter både eierrollen og ”sørge for” ansvaret for 
helsetjenester i egen region, samt ansvar for flerregionale- eller landsfunksjoner der 
dette er angitt. Det innebærer også et overordnet ansvar for kvaliteten på tjenestene 
som ytes.  
I Statens helsetilsyns rapport fra mars 2001, ble det anbefalt at registrene burde eies 
av sykehus, men at det formelle eierskap vil være avhengig av hvem som eier 
sykehusene. Flertallet av høringsinstansene har støttet dette forslaget. 
Sosial- og helsedepartementet gikk tidligere i forslaget til Helseregisterloven inn for at 
det er institusjonen, eventuelt sykehuseier, som bør ha eieransvaret for de 
helserelaterte registrene, inklusive de medisinske kvalitetsregistrene.  
De regionale helseforetakene vil kunne være databehandlingsansvarlig både for 
regionale og sentrale helseregistre. Regionale helseregistre etter helseregisterloven 
referer til registre de regionale helseforetakene etablerer for å ivareta oppgaver 
foretakene skal sørge for27 28. Slike regionale helseregistre vil kunne inneholde 
opplysninger om personer som ikke har tilknytning til regionen slik det framgår av 
avsnitt 5.2.1. Det følger at hlsregl § 7 at regionale helseforetak er 
databehandlingsansvarlig for regionale helseregistre, dersom annet ikke er bestemt. 
Sentrale helseregistre refererer til helseregistre den sentrale helseforvaltningen 
etablerer for å ivareta landsomfattende oppgaver/landsfunksjoner.29 Det avgjørende 
er om det er en sentral aktør som initierer og er databehandlingsansvarlig for 
registeret.30 Som tidligere gjennomgått følger det imidlertid av helseregisterloven at 
det skal fastsettes i forskrift hvem som er databehandlingsansvarlig for det sentrale 
registeret. 31  

6.1.4 Helseforetak 
Det er flere eksempler på at sykehus/behandlingsenheter i lang tid har tatt deler av 
eieransvaret for enkelte landsdekkende medisinske kvalitetsregistre.  

                                            
27 Jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven) §§ 1-1 og 2-1a. 
28 Jf. merknadene til hlsregl § 7 (I – 1063 B) 
29 Jf. forarbeidene til hlsregl § 8 (Ot.prp nr 5 1999-2000 s. 188 flg), samt merknad til helseregisterloven § 8 
30 Presisert i Kommentarutgaven 
31 Jf. hlsregl § 8 
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Som anført ovenfor ble det i Statens helsetilsyns rapport fra mars 2001anbefalt at 
registrene burde eies av sykehus, og videre at flertallet av høringsinstansene støttet 
dette forslaget. Det pekes på at ved at sykehuset er eier av registeret, vil det i seg 
selv legitimere at medarbeidere bruker tid til disse kvalitetsoppgavene. 
Helseforetakene har ansvar for den utøvende virksomheten i underliggende 
behandlingsenheter. Dette betinger blant annet nærhet til de medisinske fagmiljøene 
og den kliniske virksomheten, og dermed til eventuelle kvalitetsregistre. På den andre 
siden er avstanden større til overordnet ressursfordeling og til registersamarbeidet 
mellom de regionale helseforetakene.  
Det følger av helseforetaksloven32 at både regionalt helseforetak og helseforetak er å 
anse som selvstendige rettssubjekter med partsstilling overfor domstolene, og 
databehandlingsansvaret kan dermed legges på både RHF og HF. Det viktige er at 
dette presiseres i forskriften. 

6.2 Direktoratets vurdering  
Gjennomgangen over synliggjør at alle de nevnte instanser kan ta på seg 
eierskap/databehandlingsansvar. Det framgår av det foregående at en rekke faktorer 
må vurderes opp mot hverandre når det skal anbefales tilknytningsform for det 
enkelte register, eksempelvis: 

• dreier det seg om et register for en spesiell og sjelden tilstand, eller et for en utbredt 
tilstand? 

• er registeret i utgangspunktet regionalt eller sentralt? 

• skal registreringen skje på grunnlag av samtykke, pseudonymitet eller 
personidentifikasjon? 
På grunnlag av det ovenstående foreslår direktoratet at 
eierskap/databehandlingsansvar for de fleste landsdekkende eller nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre legges til de regionale helseforetak, og at det bare 
unntaksvis diskuteres andre løsninger.  
Det vil være naturlig og i samsvar med sykehusreformen at de regionale 
helseforetakene ivaretar databehandlingsansvaret for de medisinske 
kvalitetsregistrene og at de eventuelt delegerer til de helseforetak som har interesse 
av, og kompetanse til, å drive enkelte registre. Ved at de regionale helseforetakene 
er eier av registrene, vil det i seg selv legitimere at helseforetakene og fagmiljøene 
bruker tid og ressurser til disse kvalitetsoppgavene. Det vil i tillegg bidra til å 
synliggjøre at kvalitetsarbeidet er forankret på overordnet nivå og ikke bare i det 
enkelte sykehus eller i den enkelte avdeling. 
I styringsdokumentene for de regionale helseforetakene for 2004 har 
Helsedepartementet pålagt de fem regionale helseforetakene å etablere ett nytt 
medisinsk kvalitetsregister hver. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at det innen 
2006 er avklart hvem som skal være databehandlingsansvarlig/eier for alle 
medisinske kvalitetsregistre.  

                                            
32 Jf. lov 15. juni 2001 nr 93 om helseforetak (helseforetaksloven) § 6. 
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7 Bruk av data og registerresultater 
Målsettingen med registrene er kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring av de 
medisinskfaglige tjenestene som ytes, særlig gjelder dette resultater av ulike 
behandlinger og tiltak. Et sentralt virkemiddel i denne sammenheng er tilbakemelding 
til de deltakende sykehus/institusjoner om egne resultater og sett i forhold til 
landsgjennomsnitt og institusjoner det er naturlig å sammenligne seg med. Praksis 
hittil både i Norge og for tilsvarende registre i Sverige har vært anonymisering, dvs. 
det gis tilbakemelding om egne resultater, mens identiteten på de andre avdelingene 
som er med i framstillingene er ukjent. Etter direktoratets vurdering bør dette 
prinsippet fortsatt ligge til grunn særlig når det gjelder ømfintlige opplysninger og i 
alle fall i en oppstartfase. Resultatene bør imidlertid i tillegg til å være tilgjengelig for 
fagmiljøene lokalt, også være tilgjengelig for ledelsen lokalt, slik at man i fellesskap 
kan vurdere egne resultater og iverksette nødvendige forbedringstiltak. 
Etter direktoratets vurdering bør data og resultater ikke benyttes til rangering av 
sykehus eller nasjonal styring og kontroll uten at dette skjer i et nært samarbeide 
med de aktuelle fagmiljøene. Det er en klar oppfatning innenfor disse miljøene at 
opplysningene er vanskelig tolkbare og er potensielt følsomme både for pasientene 
og fagmiljøet selv. 
Imidlertid kan det for enkelte data og resultater være aktuelt med offentliggjøring. Slik 
bruk av data forutsetter faglig innsikt og profesjonell tolkning, der data er tilstrekklig 
kvalitetssikret, eventuelt korrigert for pasientsammensetning og andre forhold som 
kan påvirke resultatene. Det er viktig ved offentliggjøring av registeropplysninger at 
det gis et mest mulig korrekt og rettferdig bilde av den enkelte institusjon. 

8 Finansiering 
Som tidligere nevnt har det ikke vært noe stabilt finansieringssystem for etablering og 
drift av medisinske kvalitetsregistre. Finansiering har kommet fra ulike kilder. En 
viktig kilde har vært Legeforeningens kvalitetssikringsfond, men disse fondene har 
begrensede midler og dekker på langt nær behovet for etablering av nye registre eller 
drift av de etablerte registrene. Fra 2000 har Helsetilsynet og senere Sosial- og 
helsedirektoratet etter en årlig tilskuddsbevilgning fra Helsedepartementet, gitt 
økonomisk støtte til etablering og drift av et utvalg av medisinske registre. I 2003 var 
de samlede tilskuddsmidler 1,8 mill kroner. Dette ble fordelt med kr. 50.000 til 36 
registre. Disse tilskuddsmidlene må anses som marginale i forhold til den faktiske 
kostnad ved drift av reistrene. 
Vi er kjent med at legemiddelindustrien kan være interessert i delfinansiering av 
medisinske registre. Slik finansiering kunne eventuelt organiseres i et nøytralt fond 
administrert av direktoratet. 
Sosial og helsedirektoratet vil påpeke at det må være en forutsetning at det etableres 
stabile og forutsigbare finansieringsordninger for de medisinske kvalitetsregistrene. 
Finansieringsbehovet for det enkelte register vil variere betydelig, avhengig blant 
annet av størrelse og aktivitet, men også hvilke ressurser som stilles til rådighet i 
organisasjonen. Etableringskostnader for et middels stort landsdekkende register kan 
anslås til 1 million kroner, og årlige driftsutgifter til kr. 500 000.  
Sosial- og helsedirektoratet foreslår at dagens tilskuddsordning videreføres og 
styrkes, samt at det åpnes for oppretting av fond. 
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9 Etablering av nye registre og drift av etablerte registre 
Det finnes ingen oppdatert samlet oversikt over medisinske kvalitetsregistre i Norge. I 
2003 innkom det til Sosial- og helsedirektoratet søknader om økonomisk støtte fra 
knapt 60 medisinske registre, sml. vedlegg 2. Registrene har varierende kvalitet og 
dekningsgrad. Ikke alle registrene har en nasjonal dekningsgrad. Enkelte 
eksisterende registre har imidlertid høy kvalitet og stor dekningsgrad. 
I tillegg til ansvar for etablering av nye medisinske kvalitetsregistre vil direktoratet 
påpeke at det er viktig å sikre drift og videre utvikling av eksisterende registre. Det vil 
i denne sammenheng være aktuelt å gjennomgå og vurdere hvert enkelt register mht. 
krav og kvalitet på registrene samt å foreta en vurdering av om registrene er etablert 
og drives i samsvar med retningslinjene i Helseregisterloven. I denne 
gjennomgangen bør det også inngå en vurdering av hvilke registre det er aktuelt å 
videreføre som nasjonale registre, og hvilke dette ikke er aktuelt for. Fra 2000 har det 
vært et uttalt sentralt helsepolitisk mål at det skal etableres nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre innen alle viktige medisinske fagområder ved sykehusene. Dette 
gjentas i årets tildelingsbrev til direktoratet. 
Med begrepet viktige medisinske fagområder forstår direktoratet både vanlige, hyppig 
forekommende sykdommer eller prosedyrer, men også spesielle og sjeldent 
forekommende tilstander hvor behovet for epidemiologisk oversikt og 
behandlingsoppfølging er spesielt viktig. 
Det framgår av vedlegg 2 at enkelte fagområder tilsynelatende er godt dekket med 
registre, forutsatt at de enkelte er vel fungerende og rimelig landsdekkende. Dette 
gjelder først og fremst fagområdet Hjerte- karsykdommer og intensivmedisin. 
Oversikten viser imidlertid også at det innen en rekke fagområder er behov for 
etablering av nye registre, og at en rekke viktige fagområder i det hele tatt ikke er 
representert. Eksempler på dette er luftveissykdommer unntatt kreft, øre, nese og 
hals sykdommer, øyesykdommer, hudsykdommer og ikke minst psykiatri. 
Sosial- og helsedirektoratet er tillagt en faglig koordinerende rolle i forhold til de 
medisinske kvalitetsregistre. Direktoratet anbefaler at dette videreføres og at 
oppgavene bør være:  

• utvikle og vedlikeholde sentralt regelverk 

• utvikle nye forskrifter, i takt med etablering av nye registre 

• være rådgivende instans ved etablering av nye og videreføring av etablerte 
registre 

• forvalte en omfattende tilskuddsordning med tildeling etter faglige kriterier 

• utvikle og stimulere til bruk av koordinerte ”tekniske” løsninger (for eksempel 
for IT - i samarbeid med KITH33). 

• rådgiverrolle i forhold til epidemiologi og statistikk 

• utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer på grunnlag av registerdata 

• utarbeide rapporter og informasjonsgrunnlag på nasjonalt nivå for, 
o sentrale helsemyndigheter 

                                            
33 KITH-rapport 38/03; Koordinerte løsninger for kvalitetsregistre 
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o pasienter og pårørende 
o publikum og media 

• stimulere til oppretting av register på prioriterte områder 

• bruke data fra registrene i faglig rådgivning og som grunnlag for faglige 
retningslinjer. 

I de kommende årene vil det være behov for å styrke denne funksjonen med sikte på 
å bistå de eksisterende medisinske kvalitetsregistrene i avklaring av de nevnte 
forhold. Det anbefales at minimum 2 mill kroner avsettes til dette formålet i perioden 
2005-2007. Behov for fremtidig koordinering og faglig rådgivning ut over denne 
perioden må avklares innen 2007. 
 
 


