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På 1980-tallet laget Helge Grendahl og 
Jørn Bathen et register på plattformen 
Dataflex. Hovedhensikten var å holde 
orden på kontrollene. Eivind Platou kom 
med etter hvert, datakyndig som han 
var. Han sier dette første registeret var 
mangelfullt. Ikke så rart, i en tid da PC var 
et primitivt, dyrt verktøy for de interesserte. 
Noen som husker MS-DOS, med kryptiske 
kommandoer og 256 K arbeidsminne? 
Dataflex ville heller ikke klare årtusenskiftet.

Norpace
I 1997 startet Eivind arbeidet med et nytt 
register på plattformen FoxPro. Det ble søkt 
om konsesjon hos Datatilsynet. Registeret 
skulle eies av Norsk cardiologisk selskap 
(NCS) og finansieres av leverandørene ved 
avgift per implantat. Det var den gang en 
tokammer-pacemaker med ledninger kostet 
som en rimelig bruktbil og en ICD som en 
stor, ny motorsykkel. Navnet ble «Norpace». 
Det viste seg å være et registrert varemerke 
for antiarytmikumet disopyramid, men har 
bestått siden. Norpace kom i drift i 1999. 
Eivind har æren for at vi i det hele tatt har 
(hatt) et pacemakerregister.
        Det juridiske var, sett med dagens 
øyne, uklart. I Datatilsynets konsesjon 
(figur 1) het det bl.a. at registeret skulle 
«sikre kvalitet på oppfølging og analyse 
av data om pacemakerinnleggelser o.l., 
fungere som sikkerhetsdatabase for alle 
pacemakerpasienter og statistikk.» Slik 
jeg leser det, var det dermed både et 
kvalitets- og et behandlingsregister. Et 
«behandlingsregister» skal understøtte 
behandlingen av den enkelte pasient, dvs. 
journalfunksjon. Et «kvalitetsregister» 
skal gi oversikt over omfang og kvalitet 
på helsetjenester, men kan ikke brukes 
i oppfølging av enkeltpasienter, altså et 
forskningsverktøy. Pacemakerregisteret 

burde være begge deler. Slik oppfatter jeg 
også Datatilsynets første konsesjon. Det var 
krav om skriftlig pasientsamtykke, og man 
måtte ha én instans på hvert helseforetak. 
Det var meningen å eksportere opplysninger 
om årets implantasjoner på diskett til en 
sentral instans, altså i praksis et nasjonalt 
register. Om man nå ville sagt at det var lov, 
er jeg usikker på.

I 2002 søkte Eivind om fornyet konsesjon. 
I 2003 ga Datatilsynet ny konsesjon, men 
påpekte at data skulle slettes når pasienter 
døde. Det ble også gitt en rekke andre 
begrensninger. Formuleringene trakk mer 
i retning av kvalitetsregister og pekte ikke 
mot det sentrale registeret alle ønsket seg.
Enkelte store sykehus ville ikke sende 
inn persondata til Eivinds sentrale 
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register, som dermed ble ufullstendig. 
Opplysninger om pasienter som byttet 
helseforetak ble registrert i flere instanser 
av Norpace, per diskett eller ved at man la 
inn etter tilgjengelige (ofte ufullstendige) 
opplysninger. Dette skulle siden føre til mye 
«rot» ved overgang til sentralt register. 
NCS eide Norpace, som gikk med 
overskudd.

Norpace skal erstattes av 
svensk løsning – på vei mot 
nasjonalt kvalitetsregister
I 2008 så Eivind at FoxPro var på vei til 
å bli utdatert. Vi trengte en moderne 
løsning. Sentrale helsemyndigheter ønsket 
på denne tiden å etablere nasjonale 
kvalitetsregistre. De så nok for seg 
både kvalitetssikring og innsparing på 
kostbar, «dårlig» praksis enkelte steder? 
I november 2008 var jeg på møte med 
Kunnskapssenteret med tanke på at 
Pacemakerregisteret skulle bli ett av de nye, 
nasjonale registrene. Eivind hadde startet 
samarbeid med Svensk Pacemakerregister 
med sikte på å etablere en «svensk» 
løsning i Norge, og han ba i februar 
2009 Personvernombudet (PVO) om 
samarbeid. I oktober 2010 avslo imidlertid 
Datatilsynet Eivinds søknad om å utvide 
formålet til et virksomhetsovergripende 
behandlingsregister. Eivind ga seg ikke 
og hadde møter og epostutveksling med 
PVO, som trinnvis påpekte alt som var 
umulig. Arbeidet ble tidkrevende og 
kostbart. Jeg så det fra sidelinjen og fra 
epost-kopier. I ettertid tror jeg at det ville 
vært bedre om vi i starten hadde fått klar 
beskjed om hva som kunne tillates og ikke. 
«Svenskeregisteret», i den form det hadde 
i Sverige, kunne ikke aksepteres i Norge. En 
trinnvis tilpasning til norske regler ble dyrt 
og krevende. Det var da, tror jeg, anledning 
til å søke departementet om sentralt eller 
interregionalt behandlingsregister. Hadde 
vi visst det, kunne mye tid og penger vært 
spart. Eivind arbeidet seg iherdig fra hinder 
til hinder, bare for å støte på nye. Forholdet 
til PVO ble anstrengt.
        De nasjonale kvalitetsregistrene var 
jo sentrale, og jeg håpet å komme i mål 
den veien. Ved forskriftsfesting ville vi 
slippe konsesjon og samhandling med 

PVO. I september 2011 møtte Eivind og 
jeg registerdirektør Marta Ebbing fra 
Folkehelseinstituttet (FHI) om dette, og vi 
fikk positive signaler. I 2012 overtok Oslo 
universitetssykehus (OUS) eierskapet til 
registeret og kostnadene til utviklingen av 
«Svenskeregisteret». NCS pustet lettet ut, 
etter å ha brukt omtrent en million. Ultimo 
2012 ble det hevdet at «Svenskeregisteret» 
var klart til bruk.

«Svenskeregisteret» skrotes 
og eReg påbegynnes
I januar 2013 overtok jeg, som nyansatt 
seksjonsleder, ansvaret for registeret, siden 
det nå var eiet av OUS. Eivind og jeg ble 
innkalt til møte med Stab IKT OUS og PVO. 
Vi fikk beskjed om at «Svenskeregisteret» 
ikke kunne «driftes» av OUS sin IT-leveran-
dør. Fire års arbeid og minst en million 
kroner var bortkastet. Stab IKT ville i 
stedet etablere registeret på en av de tre 
godkjente kvalitetsregisterplattformene: 
eReg. Det ble sagt at eReg var «hyllevare». 
Det skulle ikke ta mer enn tre måneder 
å få vårt register opp og gå. FHI var 
fornøyd. Pacemakerregisteret ble i mars 
2013 godkjent som ett av 12 sentrale, 
forskriftsfestede kvalitetsregistre. Med det 
fulgte penger til drift og videreutvikling. Vi 
forstod fortsatt ikke fullt ut begrensningene 
som lå i det juridiske skillet mellom 
kvalitetsregister og behandlingsregister. 
Strukturen ble lokale behandlingsregistre 
som skulle sende data til det nasjonale 
kvalitetsregisteret, som skulle være identisk 
(se figur 2). Jeg oppfattet dette som i 
praksis et sentralt register. For å omgå 
forbudet mot at et sentralt kvalitetsregister 
kunne sende data til andre helseforetak 
eller tilbake til pasientens eget helseforetak 
skulle det etableres en «postboksfunksjon», 
så data kunne flyttes med pasienten mellom 
helseforetakene. Dette viste løsningsvilje 
fra PVO og Stab IKT, men modellen ble 
komplisert, slik figur 2 viser.

Ny registerplattform eReg
En referansegruppe med fagpersoner 
fra hver region laget en variabelliste. Vi 
skulle registrere implantert hardware, 
sentrale data om inngrepene, ekstraksjoner, 
komplikasjoner, programmering og kliniske 
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endepunkter. Hadde vi fått det til, ville vi 
hatt verdens beste pacemakerregister, både 
for behandlings- og kvalitetsformål. Stab 
IKT aksepterte variabellisten og omfanget. 
Men vi hadde nok ikke en god nok felles 
forståelse av funksjonene. Jeg tror man i 
ettertid kan si at IT-folkene bygget uten 
gode «tegninger» og med for lite kontakt 
med «byggherren». Mye parkett ble lagt før 
bærebjelkene og kunne siden ikke flyttes.
Med penger og løfte om å bli ferdig på 
tre måneder ansatte vi i september 2013 
en «prosjektleder» som skulle bidra til 
etableringen på alle helseforetakene. Vi 
var blitt en del av Hjerte-karregisteret, som 
forventet oversendelse av data nokså snart. 
Men eReg viste seg å være et system under 
utvikling av OUS, ikke «ferdig hyllevare». 
Det skulle brukes til flere registre, og 
funksjonene vi trengte, passet ikke uten 
videre inn. Det ble en årelang prosess, der 
vi testet uferdige, dysfungerende versjoner 
igjen og igjen. Rettelser førte til nye feil. 
Ofte flere. Først i 2017 var det mulig å 
registrere et vanlig pasientforløp. Og 
«kompliserte ting» som bytte av ledninger 
eller generator, fungerte ikke. Jeg tror vi 

hadde overvurdert IT-folkenes evne til å 
lage det ganske komplekse registeret vi 
hadde skissert. Utviklingskostnadene og 
frustrasjonen over dysfungerende, uferdig 
produkt steg, både hos meg og IT-ledelsen. 
Vi var jo et forskriftsfestet kvalitetsregister, 
så også FHI begynte å stille krav om 
funksjon og «snart ferdig». I desember 
2015 hadde FHI og Datatilsynet slått fast 
at Norpace ikke var i tråd med lovgivningen 
og måtte skrotes. Det sentrale Norpace ble 
slettet. Vi fikk utsettelse med sletting av de 
lokale dataene, siden eReg-versjonen snart 
skulle være klar. Så nå hadde vi dårlig tid.

Kvalitetsregistermiljøet
Det var imponerende å se hvordan FHI 
bygget opp de nasjonale kvalitetsregistrene. 
Jeg var på utallige samlinger og konferanser 
fra 2013 til 2018. De andre registrene 
slet med tilslutningsgrad (andel sykehus 
som rapporterer) og dekningsgrad 
(andel prosedyrer, hendelser eller 
pasienter som registreres) og med at 
dataløsningene neppe kan sies å ha vært 
helt «polerte» fra starten. Likevel var de 
i stand til å levere rapporter. Og det var 
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jo målet. Pacemakerregisteret hadde 
100 % tilslutningsgrad og nær 100 % 
dekningsgrad, men det hjalp lite. Siden 
de lokale pacemakerregistrene også 
var behandlingsregistre, med betydning 
for pasientsikkerheten, kunne jeg ikke 
akseptere et uferdig produkt, selv om det 
kunne generert tall til FHI. FHI støttet meg 
i det.
        Det vokste frem et betydelig 
«støtteapparat» over kvalitetsregistrene, 
nasjonalt, regionalt, interregionalt og på 
helseforetakene. De skulle ha rapporter i 
ulike formater til ulike tider. Ulike personer 
evaluerte og ga råd eller pålegg. Jeg 
opplevde dette som ressurskrevende. Og 
ingen av dem kunne hjelpe oss med vårt 
problem: Å få dataløsningen til å fungere.
        Men vi fikk vedtekter og fagråd med 
pasientrepresentant. Som kvalitetsregister 
skulle vi også etablere «PROM» og «PREM», 
«Patient Reported Outcome og Effect 
Measures». Dette var politisk korrekt og 
velment. Men ikke umiddelbart innenfor det 
man forbinder med et pacemakerregister. 
Dessuten hadde registerstøttemiljøet ikke 
ferdig IT-løsning for PROM og PREM. Det 
lå an til spørreskjema på papir. Jeg så med 
bekymring på å komplisere vårt lokale 
IT-arbeid ytterligere med disse modulene. 
FHI var enig, og vi utsatte «PROM & 
PREM».

Slutt som nasjonalt 
kvalitetsregister
I 2016 var tålmodigheten tynnslitt, både 
hos FHI og Stab IKT og i fagmiljøet. Det ble 
etablert en «styringsgruppe», som antakelig 
hadde som oppgave å si «ferdig», uansett 
hva jeg mente. Men det ble ikke mer ferdig 
av det. Som kvalitetsregister kunne vi nok 
levert noen tall, på linje med de andre 
registrene. Men som behandlingsregister 
måtte vi vite at pasienter ikke ble «mistet» 
og at all hardware kunne registreres korrekt. 
Vi hadde harde trefninger i styringsgruppa, 
men jeg opplevde god støtte av klinikkleder. 
Stab IKT ga meg skylda for at det ikke 
virket. FHI presset på, men støttet 
mine synspunkter. Saken «eskalerte» i 
beslutningsnivåene, og vi var til slutt på 
møte hos OUS-direktør Erikstein. Jeg foreslo 
å kjøpe ferdig løsning fra utlandet. Men 

etter så mye tid og penger ville OUS ikke 
det. Stab IKT ble lovet midler for å gjøre det 
ferdig.
        I oktober 2017 gjorde PVO det klart at 
selv om vi fikk registeret til å virke, kunne 
vi ikke bruke den sentrale versjonen til 
pasientoppsporing. Et kvalitetsregister kan 
ikke brukes i oppfølging av enkeltpasienter. 
Da var jo halve hensikten borte. Jeg 
opplevde også nå god støtte fra FHI, som 
var enige med meg i at det manglet for mye 
til at registeret kunne settes i drift. IT-sjefen 
skrev da at det vi hadde bygget så langt, 
kun var det lokale behandlingsregisteret, 
ikke det sentrale kvalitetsregisteret som FHI 
hadde myndighet over. FHI ble dermed satt 
på sidelinjen i «striden» om eReg var ferdig 
eller ikke.
        Jeg trakk meg i januar 2018 og 
redegjorde for prosess og vurdering 
i et notat til ledelsen. Jeg skrev bl.a.: 
«Det gjenstår antakelig ikke så mye før 
registerløsningen i eReg kan fungere som 
lokalt kvalitetsregister på Ullevål. Løsningen 
er imidlertid komplisert, med mange 
«fallgruber» som gjør korrekt bruk krevende. 
Lett tilgjengelige søke- og rapportfunksjoner er 
hittil ikke demonstrert. Å drive og vedlikeholde 
denne løsningen på alle helseforetak, blir 
krevende og kostbart. Det stiller store krav 
til kompetanse, kapasitet og kontinuitet på 
IT-siden. Min erfaring de siste fem år tilsier 
dessverre at dette ikke foreligger.»
        I desember 2018 anbefalte 
«Interregional styringsgruppe» at 
Pacemakerregisteret skulle miste 
status som nasjonalt kvalitetsregister: 
«Ved vurdering av årsrapport for 2016 
for Norsk pacemaker og ICD-register fant 
ekspertgruppen at registret har manglende 
utvikling mot, eller opprettholdelse av god 
kvalitet og funksjon. Følgende forhold (er) 
nødvendig å forbedre:

-  ny registerløsning må komme på plass
-  beskrive PROM og PREM som skal fremstilles 
    med data fra ny registerløsning 
-  beskrive pasientinvolveringen for å få 
    pasientrapporterte data 
-  beskrive mulighetsrommet som ny 
   registerløsning gir
-  presentere en årlig grafisk fremstilling av 
   resultater fra nåværende registerløsning.» 
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Hovedproblemet var altså mangel på ny 
registerløsning. Mangel på «årlig grafisk 
fremstilling...» viste seg å skyldes at 
«ekspertgruppen» ikke hadde klikket på 
linken til årsrapportene i Hjerteforum. Vi 
skulle nok klippet alle grafene og tabellene 
inn i den formelle årsrapporten. Det at 
vi hadde den beste tilslutningsgraden og 
dekningsgraden var visst uvesentlig. De 
andre anførslene fremstod for meg som 
«svada». Og nedprioritering av PROM og 
PREM var gjort i samråd med FHI. Min 
respekt for «kvalitetsregisterbyråkratiet» 
fikk seg en knekk. I 2019 opphevet 
Helsedirektoratet godkjennelsen som 
nasjonalt kvalitetsregister, og FHI sa opp 
databehandleravtalen med OUS. Vi var 
tilbake til start.

eReg på Ullevål – Norpace 
andre steder
Overlege Torger Skretteberg ble satt til 
å lede etableringen på Ullevål, på den 
nye, etter hvert fungerende plattformen. 
Stab IKT hadde til slutt fått til mye. eReg 
kom i bruk på Ullevål høsten 2018. Andre 
sykehus hadde fortsatt Norpace. Den 
komplekse strukturen i figur 2 var ikke 
engang påbegynt. Etter fem års erfaring 
med utviklingstempo og -kompetanse 
kunne jeg heller ikke se at den kunne la seg 

realisere. eReg fungerte imidlertid ganske 
godt i daglig drift hos oss, når man hadde 
lært å unngå «fallgrubene». En stor 
fordel var at registeret kunne generere 
journalnotater fra kontroller rett inn i 
journalsystemet. Ekstraksjoner ble registrert 
på en måte som ville eliminert behovet 
for separat ekstraksjonsregister. Et minus 
var at statistikkfunksjoner, opptellinger 
og pasientsøk var komplisert. Data måtte 
eksporteres til monstrøse Excel-ark og så 
bearbeides. Vi «håndtellet» når vi skulle 
bidra til den årlige, nasjonale statistikken. 
For meg var det åpenbart at dette ikke 
kunne spres til alle sykehusene i den form 
det hadde. Men det var «ferdig». Stab IKT 
ville ikke utvikle det videre. Vi hadde altså 
fortsatt en desentralisert løsning, men nå på 
to systemer, og uten nasjonal godkjenning.

Offentlighetens lys
Høsten 2018 kjørte Aftenposten serien 
«Implantert»: Myndighetene mangler 
oversikt over hvilke pasienter som har 
hvilke implantater, slik at de ikke finnes 
ved problemer. Figur 3 viser noen av 
oppslagene. Jeg forklarte Aftenpostens 
journalister problemet og hvorfor vi ikke 
hadde et nasjonalt register, slik de f.eks. 
har i Danmark. Fokus kom på særnorsk 
«personvern»-lovgivning. 
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Kronikken «Dødelig personvern» (figur 4) startet en debatt om «personvern» versus 
pasientvern, både i forskning og pasientbehandling. 

Tema kom opp på møter i ulike fora, der forskere og klinikere diskuterte med bl.a. Datatilsynet 
og Helsedirektoratet. Særnorsk «personvern» hindrer både forskning og pasientbehandling. 
Aftenposten dekket dette godt og konfronterte helseministeren, som uttalte at «personvern 
skal ikke stå i veien» (figur 5). 
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Resultatet ble noen endringer i personvern-
lovgivningen og helsevesenets praktisering 
av den, med betydning ut over vårt register. 
Avisen fortsatte å argumentere sterkt 
for et nasjonalt pacemakerregister, bl.a. i 
lederartikkel julaften 2018, og plasserte 
ansvaret på ministeren. Uten Aftenpostens 
oppslag og kommentarartikler hadde vi 
neppe hatt et nasjonalt pacemakerregister 
i dag.
        En gruppe pacemakerleger med 
Harald Kjekshus i spissen laget et opprop 
til støtte for et sentralt register. Etter litt 
avisdebatt med en statssekretær fra Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD), som 
trodde vi kunne søke i pasientjournalene 
ved recalls, ble vi invitert til møte sommeren 
2019. HOD hadde forstått problemet og 
mente det var raskest å etablere et sentralt 
register med hjemmel i pasientjournalloven 
§ 9, som gir flere helseforetak anledning til å 
samarbeide om et behandlingsregister. Den 
11.09.19 møtte vi helseminister Bent Høie, 
en flokk fra HOD og fagdirektør Jan Frich 
fra Helse Sør-Øst (HSØ). Ministeren ba oss 
etablere et sentralt register med hjemmel 
i § 9, som behandlingsregister. Men han 
sa at «ingen blir sure om dere får gode 
kvalitetsdata ut av et behandlingsregister». 
Mandat ble gitt av «AD-møtet» 19.11.19: 
Registeret skulle være i drift 01.06.20.

Valg av løsning
Jeg ble frikjøpt 50 % for å lede en prosjekt-
gruppe med klinikere fra de fire regionene, 
administratorer, IT- og personvernfolk. Vi 
startet arbeidet 02.01.20 og skulle i praksis 
velge mellom en sentral versjon av eReg 
eller en kopi av Dansk Pacemakerregister. 
Begge løsninger ble grundig evaluert, 
datateknisk, juridisk og funksjonelt. Stab 
IKT OUS, som hadde laget eReg, sa rett ut 
at plattformen var uegnet for et sentralt 
behandlingsregister. (Det passet jo med 
mine erfaringer. eReg er siden besluttet 
skrotet, også for de andre registrene på 
OUS.) Dessuten var det fristende med 
ferdigutprøvd løsning. Så valget ble lett. 
Prosjektgruppen ga sin tilrådning før fristen 
01.04.20. Pga. covid-19 ble sentral, endelig 
beslutning først tatt etter sommeren.

Registeret tar formell form
Høsten 2020 startet arbeidet med å 
etablere registeret, som skulle driftes av 
Norsk Helsenett (NHN) og eies av HSØ, 
på vegne av de regionale helseforetakene. 
Prosjektdirektør Ole Tjomsland i HSØ 
ledet prosessen. Uten hans pågangsmot, 
kontakter og gjennomføringsevne hadde 
vi trolig holdt på fortsatt. Den «enkle» 
løsningen med samarbeidsavtale etter § 
9 var ikke så enkel likevel. Jusen var uklar 
og uprøvd. Tallrike personer og instanser 
bidro på ukentlige statusmøter, og Ole og 
jeg jobbet mellom dem. Det var mange 
hensyn å ta og varierende mulighet til å 
«skjære igjennom», juridisk og praktisk. 
Men kloke fagpersoner bidro etter hvert 
med konstruktive innspill som brakte 
oss fremover. Honnør! Vi måtte gjennom 
diverse risiko og sårbarhets (ROS)- og 
«data protection impact assessments» 
(DPIA)-analyser, både av bruk, struktur 
og for regional IT. Figur 6 viser det enkle 
avtalekartet vi omsider kom frem til. 
Sykehusinnkjøp HF hjalp oss med utlysning 
som «direkteanskaffelse». Ferdige avtaler 
ble sendt til helseforetak-direktørene i 
slutten av desember, med føring om ikke 
å gjenta prosessene lokalt. Ingen av de 18 
lokale PVO-ene la inn protester. Avtalene 
ble raskt signert.

Nytt register i bruk 2021: 
NPIR (Norsk Pacemaker- og 
ICD-Register)
På nyåret 2021 startet praktisk etablering. 
NHN har solide sikkerhetssystemer, 
som viste seg tyngre enn det vår danske 
IT-leverandør, JorgensenIT, var vant med. 
Dessuten var plattformen danskene brukte, 
på vei ut. Vi fikk ny plattform, som dermed 
ikke var så gjennomprøvd som det vi hadde 
forutsatt. I februar 2021 kom registeret i 
bruk på alle helseforetakene som opererer 
pacemakere! Jeg laget bruksanvisning i 
PowerPoint, og det var få henvendelser 
om brukerproblemer. Strekkodelesing av 
personnummer og implantater var en stor 
nyvinning.
        Migrering (flytting) av tidligere data 
fra de 24 instansene av Norpace var mer 
komplekst enn IT-leverandøren hadde 
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forutsett. Men IT-leverandøren fikk det til. 
På ettersommeren 2021 var alle tidligere 
inngrep migrert inn. Ganske mange mangler 
skyldtes ufullstendige eller feilaktige data 
i Norpace. Men det store problemet var at 
Norpace var desentralisert, slik at samme 
pasient og inngrep kunne være registrert 
flere ganger, flere steder, og ikke alltid helt 
samsvarende. Jeg oppfordret til at alle slår 
opp sine pasienter ved kontakt og «rydder». 
Det har vært gjort i varierende grad. Lokale 
administratorer fikk en ryddejobb da 
statistikken for 2021 skulle gjøres opp, og 
man kunne lage tabeller over åpenbare feil. 
Takk til alle som ryddet og fortsatt rydder! 
(Jeg bidrar gjerne om dere står fast.)

Status for nytt register 2022
NPIR fungerer etter min mening godt som 
behandlingsregister. Det er fantastisk å slå 
opp en pasient og se hva som er lagt inn og 
når. Strekkodelesing gjør at det kun tar et 
par minutter å registrere en implantasjon 
feilfritt. Driften er i regi av NHN. Under-
tegnede og pacemakersykepleier Cecilie 
Eriksson er sentrale administratorer. 
JorgensenIT (drevet av thoraxkirurg og 
IT-ingeniør Ole Dan Jørgensen fra Odense) 
fikser og videreutvikler. For første gang 
ble årsstatistikken for 2021 laget sentralt, 
fra én database, i stedet for fra innsendte, 
lokale samledata. Det åpner for analyser 

av operasjonstider, røntgentider og mye 
mer, avhengig av datakvaliteten. Det er 
ganske lett å søke opp pasienter som har 
et bestemt produkt. Det var hovedmålet for 
beslutningstakerne. Og det er nådd!
Klassifikasjon av inngrep er fortsatt 
noe mangelfull. Logikken skiller f.eks. 
ikke automatisk mellom generatorbytte 
og ledningsbytte. Og er et anlegg 
fjernet helt, kommer neste anlegg som 
førstegangsimplantasjon. Dette som 
eksempler på at det gjenstår noe arbeid før 
statistikkmodulen er «polert». Men dette er 
kvalitetsregisteraspekter, som ikke var det 
primære målet.
        I skrivende stund er det nettopp 
etablert kobling til Folkeregisteret. Bosted 
og «levende/død» kommer opp. Vi kan 
dermed lage helt nye statistikker, så som 
overlevelse, implantasjonsrater basert 
på bosted osv. Men denne koblingen 
avslørte også svært mange feil dratt med 
over fra det desentraliserte Norpace: Feil 
i inntastet personnummer, samme navn 
med ulike personnummer og omvendt. Det 
kommer til å bli enda en stor ryddejobb. 
Med det første får vi også automatisk 
markering av risikoprodukter i den enkelte 
pasient, med link til forklarende tekst, nye, 
forenklede implantasjonsindikasjoner og 
ledningsplassering for His- og «left bundle 
area»-pacing.
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Veien videre – 
kvalitetsregisterfunksjoner?
Rettelser og forbedringer i programmet 
pågår. Det gjenstår å etablere styrings-
gruppe, særlig dersom vi skal bruke 
registeret som kvalitetsregister, ved f.eks. å 
utlevere data til andre kvalitetsregistre eller 
studier. Da må det gjøres noen juridiske 
avklaringer som kommer til å ta tid og 
energi. Min lyst til igjen å bli underlagt 
«kvalitetsregisterbyråkratiet» er begrenset, 
jf. erfaringene nevnt ovenfor. Jeg har latt 
dette ligge, inntil vi har ryddet registeret 
godt nok til at data er pålitelige. Ikke minst 
må rotet med personnumrene fra Norpace 
elimineres. Og både IT-leverandøren og 
jeg må få «hodet over vannet». NPIR gir 
jo allerede mange gode kvalitetsmål, 
som f.eks. reoperasjoner, operasjonstider, 
røntgendoser osv. Lokale administratorer 

kan lett se sin avdelings resultater og bryte 
ned på operatørnivå. Hvem opererer hva, 
hvor fort, med hvor mye stråling og hvor 
mange komplikasjoner? Sykehusinnkjøp HF 
vil også be om data over devicer fra ulike 
produsenter, for å se om innkjøpsavtalen 
etterleves.
        Registeret blir ikke bedre enn det 
brukerne gjør det til. Jeg kan bare oppfordre 
til fortløpende rydding og retting og 
samvittighetsfull registrering av inngrep 
og komplikasjoner, med strekkodelesing. 
Da kan vi, som danskene, ikke bare 
ha full oversikt over våre pasienter og 
deres implantater, men også produsere 
kvalitetsforskning på et viktig og stort felt i 
kardiologien.
        Jeg takker alle gode krefter som har 
bidratt, og fortsatt bidrar, på den lange 
veien. Ikke minst Eivind Platou, som startet 
og drev registeret gjennom mange år.


