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Høyringsbrev – Krav til betre datakvalitet
Helse Vest RHF viser til høringsbrev fra Helsedirektoratet datert 30.04.2020, som gjelder forslag til krav i 2020 i
forbindelse med innføring av strenger praksis ved rapportering til Norsk pasientregister.
Helse Vest RHF svarte i forhold til høringen som ble gjennomført våren 2019 at helseregionen stilte seg bak tiltakene
for øke datakvaliteten i Norsk pasientregister, og at en strengere praktisering av kravene til rapportering ville kunne
være ett tiltak. Denne vurderingen står Helse Vest RHF fortsatt inne for.
I høringssvaret mai 2019 skrev Helse Vest RHF, basert på innspill fra helseforetakene, at det er viktig at
helseforetakene gis mulighet til å gjenskape de tilbakemeldingene som kommer fra Norsk pasientregister.
Helseforetakene sier de bruker mye tid på å fremstille samme datagrunnlag som det tester og øvrige publikasjoner er
basert på. Dette kan løses ved bedre ved å gjører seleksjonskriteriene tilgjengelige. Et likelydende innspill kom fra
helseforetakene i forbindelse med dette høringssvaret.
Det er også viktig at større systemendringer som må utføres av leverandører av pasientadministrative system (DIPS),
blir varslet i god tid.
Krav til validering av kommunikasjon, format og struktur.
I Helse Vest har det blitt jobbet godt og intensivt med å innfri disse kravene i 2020 helt fram til Covid-19 epidemien
inntraff. Helse Vest er rimelig sikre på at helseforetakene i regionen vil innfri disse kravene innen fristen for
rapportering av aktivitetsdata per 2. tertial 2020
Krav til validering av innhold i rapporteringsformatet XPR melding 2021 med konsekvenser for statistikk og
ISF.
I utgangspunktet er den kodingen som Helsedirektoratet ønsker å fokusere på i 2021, det vil si tilstandskoder og
prosedyrer, samt identifisering av organisatoriske enheter, innenfor de kravene som Helse Vest RHF forventet at ville
komme.
For Helse Vest RHF er det viktig at koder og prosedyrer som var gyldige på det tidspunktet en episode ble kodet, ikke
blir avvist selv om koden ikke er gyldig ved rapporteringstidspunktet. Helseforetakene har rapportert til Helse Vest
RHF at dette har skjedd tidligere, men vi forventer av dette vil bli tatt høyde for når kravene til innholdsvalidering blir
innført.
Helsedirektoratets valideringstjeneste
Helse Vest RHF har en forventning om at valideringstjenesten som Helsedirektoratet har satt opp fungerer som den
skal, og at den er dimensjonert til å takle trafikken som blir generert. Samtidig bør Helsedirektoratet ha kompetanse i
bakhånd til å rakt kunne rette opp i eventuelle utfordringer knyttet til denne valideringstjenesten.
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Daglig oppdaterte data
På sammen måte som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har også de regionale helseforetakene fått erfaring med
daglig innrapportering i forbindelse med pandemien. Generellt er det stadig et økende trykk på mer oppdaterte
aktivitetsdata som kan benyttes blant annet til virksomhetsrapportering og prognosemodeller og framskrivning. Helse
Vest RHF støtter derfor at det skal arbeides med å legge til rette for daglig innrapportering til Helsedirektoratet.
Siden man i helseregionene (RHF og HF) som sagt også har et sterkt behov for oppdaterte data, så er det ønskelig at det
fra Helsedirektoratet sin side blir arbeidet med å gjøre disse dataene lettere tilgjengelig for sektoren.
Avslutningsvis vil Helse Vest RHF understreke at Covid-19 pandemien fortsatt ikke er avklart, og at helseregionene
arbeider på spreng med å vurdere kapasitetsbehovet basert på Folkehelseinstituttets ulike scenarier basert på ulike
reproduksjonstall. I verste fall vil kunne få en ny bølge med Covid-19 tilfeller i befolkningen samtidig med
influensasesongen. Det er knyttet stor usikkerhet til når og hvor kraftig eventuelle nye smittebølger vil kunne inntreffe.
Dersom dette skulle oppstå en ny bølge med smitte i befolkningen, så vil det medføre at beredskapsnivået i sektoren vil
endres, og prioriteringer vil bli endret. Dette kan resultere i at arbeidet med validering og skjerpet rapportering blir
nedprioritert. Vi forventer at Helsedirektorat vil ta hensyn til dette, hvis det så skulle skje.
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