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Høringssvar: Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Vi viser til mottatt høring om ovennevnte. Vi har følgende innspill til høringen;
Kvalitetsregistrene vil inneholde detaljerte opplysninger og sensitive data, og det er viktig at befolkningen kan føle •

seg trygge på at disse opplysningene forvaltes slik de er ment å gjøre. NSF støtter derfor vurderingen om at 
det er behov for en forskrift om kvalitetsregistre for å presisere og utfylle de generelle reglene i EUs 
personvernforordning. Det vil gi tydelige og oversiktlige krav som gjør det enklere både for 
databehandleransvarlige og de som er registrert. 

NSF mener at tittelen på forskriften må endres. Det stemmer at dagens kvalitetsregistre i hovedsak er knyttet til •
medisinske forhold. Imidlertid er dette et område i utvikling der det både er ønskelig og vil være behov for å 
etablere flere kvalitetsregistre.  Det fremgår også av høringen at forskriften har kvalitetsforbedring av helse- 
og omsorgstjenester som hovedformål. I tillegg skal registrene benyttes til planlegging, styring og beredskap, 
og det er fremsatt behov for at det skal etableres flere kvalitetsregistre i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
slik at kommunen kan kvalitetsforbedre sine tjenester. Dette favner langt bredere enn medisinske formål. Det 
foreslås derfor at tittelen på forskriften endres fra «forskrift om medisinske kvalitetsregistre» til «Forskrift om 
kvalitetsregistre i helsetjenesten».

NSF er opptatt av kravene til informert samtykke er tydelige og støtter at dette er presisert i forskriften.•
NSF er enig i vurderingen av det skal være mulig med et begrenset eller differensiert samtykke dersom det er •

hensiktsmessig og gjennomførbart.
NSF er enige i at kvalitetsregistrene kan behandle helseopplysninger uten samtykke dersom krav om samtykke •

medfører at enkelte pasientgrupper ikke blir godt nok representert til at kvalitetsregisteret kan oppnå sitt 
formål. Med forbehold om at en reell reservasjonsrett er gjeldende mener også NSF at kvaliteten på 
opplysningene og registerets dekningsgrad er gode argumenter for å kunne registrere og behandle 
helseopplysninger uten den registrertes samtykke. Det er avgjørende at befolkningen har tillit til 
helsetjenesten. Det er derfor viktig at oppleves enkelt å reservere seg i etterkant, og at dette må kunne gjøres 
både manuelt og elektronisk. For at reell reservasjonsrett skal være det gjeldende, mener NSF at det må 
utarbeides mulighet for å reservere seg også utenfor en elektronisk plattform. NSF er enig i at det å sikre en 
reell reservasjonsrett også innebærer en rett til at opplysningene kan slettes dersom den registrerte ber om 
det.

Det etterspørres særskilt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om bruk av etterfølgende samtykke som •
alternativ til reservasjonsrett. NSF støtter det syn som kommer til uttrykk i høringsnotatet om at retten til å 
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motsette seg behandling av data i ettertid vil gi et godt nok personvern. De øvrige vurderinger om 
reservasjonsrett som kommer til uttrykk i høringsnotatet støttes også.  

NSF støtter utsagnet i høringsnotatet om at det gjennom bruk av fellesløsninger og utvikling av standardiserte •
pasientjournaler kan bli enklere og ressurssparende å få tilgang til data gjennom automatisk uttrekk fra 
pasientjournal fremfor ved at helsepersonell må registrere i flere systemer. NSF støtter også oppfatningen av 
at dette vil ha positiv effekt på kvalitetsregisterets datakvalitet ved å hindre manuelle feil og unøyaktigheter i 
registeringen, samt at mindre dobbeltregistrering bedrer personvernet til de registrerte.

Det bes om høringsinstansens syn på om opplysningene som der er listet opp er dekkende for at •
kvalitetsregistrene skal kunne oppnå sitt formål om kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenesten, 
eventuelt om noen opplysninger er overflødige eller overlappende. Under § 2-1 opplysningstyper som kan 
registreres pkt. d) helse- og omsorgsfaglige opplysninger står det listet opp blant annet helsetilstand. Det er 
mulig at dette også dekker fysisk og kognitiv funksjon / funksjonssvikt, og at det der det står 
rehabiliteringstiltak mv. under behandlingsprosedyrer og behandlingstiltak også er tenkt på sykepleietiltak som 
er en vesentlig del av helsehjelp. Dette må tydeliggjøres. 

Viktigheten av at kvalitetsregisteret rapporterer resultater om pasientrapporterte data tilbake til innrapporterende •
virksomheter, slik at dataen kan brukes til kvalitetsforbedring av helsehjelpen, kan ikke framheves nok. 
Særdeles viktig er det også med krav om at kvalitetsregistrene skal legge til rette for bruk av standardiserte 
variabler, slik at sammenstilling med opplysninger fra andre registre er mulig. 

Det er i tillegg behov for enkel og sikker mulighet for at pasienter/brukere skal kunne registrere egne data •
(PROMS og PREMS) elektronisk. Dette må også omtales i forskriften.

NSF mener at det bør etableres et fagråd innenfor fagområder kvalitetsregistrene skal dekke. Det kan bidra til god •
samordning dersom det er flere registre innenfor fagområdet, bedre kjennskap til de ulike registrene, bredere 
faglige og etiske vurderinger, samt nyttevurderinger og økt kvalitet på registrene. Det vil gi større mulighet for 
en bredere og mer helhetlig sammenstilling av data og dermed mulighet til å redusere antall registre. Det er 
også nødvendig å involvere pasient- og brukerrepresentanter slik at undersøkelsene er relevante både med 
hensyn til formål, variabler og problemstillinger og spørsmål som bør analyseres. Fagrådet bør bestå av 
representanter fra de aktører registrene berører; som forskere, helsepersonell, ledere og pasienter og 
brukere.

NSF støtter også de vurderinger som dreier seg om meldeplikt, og ikke minst at det arbeides for å få til størst •
mulig grad av automatisk uttrekk fra journal for å hindre dobbeltregistrering og merarbeid knyttet til 
innrapportering til registre (i tillegg til dokumentasjon i pasientjournalen av de samme opplysninger). 
Manglende innrapportering av data kan erfaringsmessig ofte knyttes til opplevelsen av merarbeid, dvs. at ikke 
helsepersonellet selv ser noen nytte av dette i sitt kliniske arbeid.

NSF mener at en bedre modell for organisering og finansering av kvalitetsregistrene vil være til stor hjelp for •
forutsigbar drift og dermed bedre kvalitet på arbeidet som gjøres. Slik det er i dag kan finansieringen av 
registrene fort bli en salderingspost for helseforetakene, og denne usikkerheten kan gå ut over kvaliteten og 
dermed nytten av de enkelte registrene. NSF støtter derfor utprøvingen av ISF-refusjon for registrerte 
pasienter i utvalgte nasjonale kvalitetsregistre. Ordningen bør også vurderes om skal utvides til flere registre. I 
tillegg bør det vurderes incentivordninger for kommunal helse- og omsorgstjeneste dersom flere registre for 
denne delen av helsetjenesten skal etableres. 

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge

Forbundsleder Fagsjef

Kopi: [Kopi her] 
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