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Nasjonal helseplan  (2007-2010 ) - status, sentrale utfordringer og
strategier

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitt høringsnotat av mai d.å.
vedrørende status og utfordringer som vil være viktige for den Nasjonale helseplanen for perioden 2007-
2010.

SSB har behandlet høringsnotatet på bakgrunn av egne oppgaver og ansvarsområder. I statistikkloven er
dette definert som å samordne innsamling av data, utarbeide statistikk og analyser, og på den måten gi bi-
drag til det kunnskapsgrunnlaget som forvaltningen og samfunnet ellers trenger (jf statistikklovens § 3-1).

SSB registrerer at departementet tar utgangspunkt i at både helsetjenester og supplerende tjenester (i
betydningen av forebygging, utdanning, forskning og pleie- og omsorgstjenester) påvirker befolkningens
helsetilstand. Som produsent av offisiell statistikk på begge disse områdene støtter SSB en slik
tilnærming.

SSB registrerer videre departementets vurdering av status, sentrale utfordringer og strategier på områdene
som er omtalt i høringsnotatet. SSB har en viktig rolle når det gjelder produksjon av offisiell statistikk i
tilknytning til den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten. Data innrapporteres til
og publiseres av SSB på henholdsvis kommune- og institusjonsnivå. I tillegg gjennomfører SSB blant
annet en temaroterende levekårsundersøkelse årlig (survey-data på individnivå). Undersøkelsen blir
gjennomført i samarbeid med ledende forsknings- og forvaltningsinstitusjoner og tar sikte på å dekke den
norske befolkningens viktigste levekårsområder, herunder helsetilstanden.

SSB registrerer også at departementet drøfter rammevilkårene for forskning på helse og tiltak som skal
gjøre data tilgjengelig og styrke forskningen i helsetjenesten. Etablering av et personidentifiserbart
Nasjonalt pasientregister (NPR) er ett tiltak som blir nevnt spesielt. SSB tar til etterretning at drøftingen
av forskningsvilkår og -tiltak blir gjort uten at rammene for produksjon av offisiell statistikk på helse-
området blir vurdert. Muligheten til å bruke opplysninger i sentrale helseregistre til statistikkproduksjon
er svært begrenset som følge av lovgivningen på området.

SSB viser i den forbindelse til vår uttalelse av 19. desember 2005 om etablering av Norsk pasientregister
som et personidentifiserbart register, der vi avsluttet med følgende: "SSB er gjennom statistikklovens
§ 3-1 gitt oppgaven som "det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk". SSB er
bekymret over utviklingen hvor stadig nye helseregistre opprettes, og hvor ett av formålene med
registrene er å utarbeide statistikk, men hvor SSB likevel ikke er tiltenkt en aktiv rolle eller på annen
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måte er involvert i arbeidet med denne statistikken. SSB mener det er nødvendig at vår rolle som sentralt
statistikkorgan avklares i forhold til helseforvaltningen, og kommer til å ta et initiativ for å drøfte dette
nærmere".

Med vennlig hilsen
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