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Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske
kvalitetsregistre – Høring
Det vises til høringsbrev av 21.12.2009. Norsk Manuellterapeutforening takker for invitasjonen
og avgir følgende uttalelse:
Sammendrag
- NMF forutsetter at en i det viderearbeidet ivaretar personvernhensynet fullt ut.
- Innrapportering bør skje elektronisk på en standardisert måte fortrinnsvis via
behandlernes EPJ innenfor helsenettet.
- Pålitelig kunnskap om forekomst, diagnostisering og behandling av muskel- og
skjelettsykdommer og -skader er et viktig område når det gjelder innsamling av data fra
primærhelsetjenesten.
Generelt
Norsk Manuellterapeutforening støtter målene om sikkerhet, kvalitet, samhandling,
likeverdighet, analyse og tilgjengelighet i helseregistrene. En modernisering og bruk av registrene
på tvers vil gi kunnskap egnet til å gi befolkningen bedre helse og helsetjenester. Dersom de
sentrale helseregistrene skal samles hos en virksomhet, vil imidlertid sentrale personvernhensyn
bli utfordret. Manuellterapeuter er del av primærhelsetjenesten i kommunene med ansvar for
bl.a. diagnostisering og behandling. For å kunne gi et godt tilbud er vi avhengige av pasientenes
tillit til tjenesten. Vi forutsetter at man i det videre arbeidet legger avgjørende vekt på
personvernhensyn.
Ad innsatsområde 3. Felles teknologisk rammeverk og infrastruktur
For at registrene skal bli mest mulig komplett, bør innrapportering til helseregistrene skje på en
standardisert og enkel måte for behandlerne. Datafangst bør derfor fortrinnsvis skje elektronisk
via behandlernes EPJ-systemer. For å ivareta personvernhensyn og Norm for datasikkerhet i
helsesektoren bør det være et krav at sending av opplysninger skjer innenfor helsenettet. Det
synes uhensiktsmessig å bygge opp alternative systemer når helsenettet allerede er etablert.
Ad innsatsområde 8. Datagrunnlag fra primærhelsetjenesten
Tiltak 41. Utrede og foreslå modell for datagrunnlag fra primærhelsetjenesten.
En stor del av datainnsamlingen vil måtte skje i primærhelsetjenesten. Det er et stort behov for å
samle inn relevante data fra de ulike deler av denne tjenesten. Pålitelig kunnskap om forekomst,
diagnostisering og behandling av muskel- og skjelettsykdommer og -skader er et viktig område
når det gjelder innsamling av data fra primærhelsetjenesten. Muskel- og skjelettsykdommer er
svært utbredt i befolkningen. De største gruppene utgjøres av nakke- og rygglidelser,
degenerative og inflammatoriske leddsykdommer, osteoporose og skader. Muskel- og
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skjelettsykdommer er lite synlige i helseøkonomisk statistikk over dødelighet, men er ifølge
rapporten «Plager flest – koster mest»1 den hyppigste årsaken til legebesøk, korttids - og langtids
sykefravær, samt uføretrygd. Om lag 40 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjonene skyldes
muskel- og skjelettsykdommer. I tillegg viser rapporten at muskel- og skjelettsykdommer fører til
betydelige konsekvenser for den enkelte i form av smerter, problemer med å fungere i
dagliglivet, og redusert livskvalitet og selvfølelse.
Som følge av vedtak i Stortinget høsten 2005 kan pasienter siden 1.1.2006 gå direkte til
manuellterapeuter uten henvisning2. Folketrygden dekker likevel behandlingsutgifter etter
vanlige regler. Manuellterapeuter kan også rekvirere røntgenundersøkelser, henvise til
spesialisthelsetjeneste og fysioterapi, samt sykmelde. Manuellterapeuter fikk med dette en
lignende rolle som fastleger på muskel- og skjelettområdet, og vil ofte være den første som
møter muskel- og skjelettpasienten. Vi forutsetter at innrapportering, registrering og bruk av
data i primærhelsetjenesten også omfatter manuellterapitjenesten. Norsk
Manuellterapeutforening ønsker å bidra i utredningsarbeid vedrørende datagrunnlag fra
primærhelsetjenesten.
Ad innsatsområdet 9 Planlegge fellesregistre
Tiltak 46 Vurdere forprosjekt for å utrede fellesregister for skader og traumer
Norsk Manuellterapeutforening støtter forslaget om å utrede et fellesregister for skader og
traumer. Foreningen ønsker å bidra også i dette arbeidet, da muskel- og skjelettraumer vil være
en betydelig del av et slikt register.
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