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Høringssvar: Høring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister
Vi viser til mottatt høring om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Norsk Sykepleierforbund (NSF) er positiv til at 
det etableres et register for pasient- og brukerdata i kommunene på lik linje med pasientregisteret for 
spesialisthelsetjenesten. Vi viser også til vårt tidligere innsendte høringssvar om kommunalt pasient- og brukerregister 
datert 9. september 2015. Vi har følgende merknader til forskriften:

NSF er enig i formålet med KPR som er å fremskaffe data for planlegging, styring, finansiering og evaluering av de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene, inkludert virksomheter som yter tannhelsetjenester. I dette ligger at det må 
være mulig å ha tilgjengelig et datasett til å kunne vite hva som faktisk skjer i tjenestene. Skal det gi mening for 
helsepersonell å registrere dataene må de også kunne benyttes på et pasient- og brukernært nivå til å øke 
pasientsikkerhet, og til å drive kvalitetsforbedring og kunnskapsutvikling i tjenestene. Det må videre være data 
tilgjengelig til å sikre en forsvarlig ressursbruk og riktig kompetansesammensetning i tjenestene. 

Per i dag finnes det ikke gode kommunale og regionale oversikter på disse områdene selv om både IPLOS og KUHR 
gir en viss oversikt. Imidlertid har disse registrene store begrensninger. I høringsnotatet står det at innholdet skal styres 
av kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og for planlegging, styring, finansiering og evaluering. I dette ligger at 
det må fremskaffes oversikt over hvilke behov pasienter og brukere har, hvilke tiltak som iverksettes og hvilke resultater 
som oppnås. Dette må gjelde ikke bare medisinske diagnoser og behandling, men også andre fagområder som 
sykepleie og omsorg. Sykepleie og omsorg, helsestasjon-, skole- og ungdomshelsetjeneste utgjør en stor og 
ressurskrevende tjeneste i kommunene som det bør være interesse av å få mer kunnskap om, nettopp for å oppfylle 
formålet med forskriften. Slik forskriftens krav til innhold i KPR nå er formulert, gir de etter NSFs syn ikke tilstrekkelige 
føringer til å ivareta et godt nok grunnlag til å oppnå formålene. Som en følge av dette vil det heller ikke bli sikret at 
opplysninger som gjelder aktivitet i store deler av helsetjenesten som pleie- og omsorgstjenesten og helsestasjon-, 
skole-, og ungdomshelsetjenesten, og tjenester innenfor psykisk helse og rus blir en del av registeret. I forskriftens § 2-1 
d) legges det opp til at helsetilstand, diagnose, funksjonsevne, risikofaktorer for sykdom og funksjonssvikt, 
kategorisering av/type tjenestebehov og type helsehjelp eller tjeneste skal registreres. Her mangler det variabler knyttet 
til både pasientenes behov for sykepleie, omsorg og helsefremmende og forebyggende tiltak, gjennomførte tiltak og 
resultater av dette. Konkrete eksempler på slike data kan være risiko for underernæring, trykksår, fall, mv., hvilke tiltak 
som er iverksatt og resultater av dette. Andre eksempler kan være aktivitet innenfor helsestasjon- og 
ungdomshelsetjenesten som motorisk utvikling blant barn, psykososiale forhold mv., samt registreringer av behov, tiltak 
og resultater innen tjenester for psykisk helse og rus.  Slike data vil gi kunnskap om aktiviteten i tjenestene, ressurs- og 
kompetansebehov, og dermed muligheter til bedre planlegging av dem. Dataene vil også kunne understøtte andre 
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initiativer som Pasientsikkerhetsprogrammet og arbeid med kvalitetsindikatorer. I tillegg vil dataene være et viktig 
grunnlag for kvalitetsforbedring, forskning og innovasjon i tjenestene. NSF mener på bakgrunn av dette at forskriften må 
inneholde tydeligere føringer for hvilket innhold KPR skal ha.

I høringsnotatet er Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon (KUHR) referert til som et tjenesteregister eller 
aktivitetsregister. Det er viktig å erkjenne at et register med utgangspunkt i takster alltid vil si mer om takstpraksis enn 
om selve oppfølgingen og behandlingen i tjenesten. Undersøkelser som gjort på allmennlegers takstbruk viser at det i 
veldig stor grad brukes tidstakster på det aller meste og at det er lite bruk av takster knyttet til enkeltprosedyrer eller 
insentiver for ønsket aktivitet. Grunnen til dette er nok at tidsbrukstakstene gir best inntjening til ordningen. NSF mener 
derfor at hvis man skal realisere visjonene for KPR, så må det utvikles også alternative register/ rapporteringsdata, som 
kan gi et bedre bilde på aktiviteten og kvaliteten på tjenestene.

NSF er enig i at det må innhentes data om pasientopplevde erfaringer og resultater i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. Dette vil være en viktig faktor for evaluering av tjenestene. Forutsetningen er at det er mulig å sikre at 
dataene er så representative som mulig. Imidlertid vil det neppe være mulig å innhente slike data fra alle 
pasienter/brukere. Datagrunnlaget vil dermed ikke være komplette. I tillegg vil det øke rapporteringsbyrden på 
helsepersonell som må innhente dataene. Slik sett bør det vurderes nøye om slike data skal være en del av KPR, eller 
om det skal gjennomføres egne årlige undersøkelser med et representativt utvalg på samme måte som Pasopp-
undersøkelsene i spesialisthelsetjenesten i regi av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Det legges opp til at Helsedirektoratet skal være dataansvarlig og beslutte hvilke konkrete variabler som skal inngå i 
registeret. Det legges også opp til at det skal etableres et fagråd for registeret der det settes et minstekrav til hvilke 
aktører som skal delta. NSF er positiv til dette, men mener at i tillegg til de nevnte aktører også må stilles krav til at 
profesjonsforeninger som representanter for utøvere av helsetjenestene skal delta. Dette vil sikre at nødvendig innhold i 
registeret blir ivaretatt, bidra til større legitimitet, og at det sikres at helsepersonells behov for å arbeide med 
kvalitetsforbedring av egen utøvelse av helsehjelp kan ivaretas. Det vil også motivere til økt oppslutning om registeret, 
og dermed til bedre datakvalitet.

Dataene vil i stor grad bli hentet fra elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) og andre fagsystemer. Disse systemene 
er i dag preget av mye ustrukturerte data, og dermed med manglende muligheter for automatisk datafangst. 
Dokumentasjonen er dessuten ofte upresis og unøyaktig, og kode- og klassifikasjonssystemer benyttes i liten grad. 
Dette fører til mye merarbeid for helsepersonell når data skal registreres og innrapporteres. Krav til mer strukturerte 
data kan bidra til effektivisering av dokumentasjonsprosesser, samt forenkle datafangst ved at dataene registreres én 
gang, og på et pasientnært nivå der og når de oppstår. Dette vil igjen gi mer gyldige og pålitelige data, og redusere 
rapporteringsbyrden for helsepersonell. NSF er kjent med at dette er innenfor Regjeringens ambisjoner knyttet til «Én 
innbygger – én journal», men målbildet er for langt frem i tid (2040), slik at arbeidet bør forseres. For å sikre mulighet til 
å registrere strukturert data bør det også stilles krav til innføring av klassifikasjonssystemer og kodeverk i hele 
helsetjenesten. 

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser opplyses det at det vil bli mindre endringskostnader. 
Dersom det ikke skjer fortgang i utviklingen av «Én innbygger – én journal» samt finansiering til dette, vil det ta lang tid 
før KPR kan virkeliggjøres slik det er tenkt. Leverandørene av fagsystemene som benyttes i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste vil neppe gjøre endringer i systemene uten at det foreligger finansiering. Eksempelvis har 
fagsystemene for både pleie- og omsorg og helsestasjon/skolehelsetjeneste en lang vei å gå før det er mulig å få 
uttrekk av data som vil gi gode rapporter og statistikker. Skal man lykkes med etableringen av gode helseregistre i 
Norge, må det derfor sikres tilstrekkelig finansiering til utviklingen av den grunnleggende infrastrukturen som 
fagsystemene er en del av. 
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Høringsinstansene bes om å ta stilling til om data bør kunne slettes. NSF støtter departementets syn på at 
opplysningene bør kunne bevares i ubegrenset tid slik kunnskap om kommunal helse- og omsorgstjeneste kan sees i et 
langsiktig utviklingsperspektiv.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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