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Olav informerte fagrådet om den nye Forskriften for medisinske kvalitetsregistre
som erstatter konsesjonen ved Datatilsynet og fritaket for taushetsplikten ved
Helsedirektoratet. Endringen innebærer at NTR nå kan gjøre noe med
begrensningen registeret er underlagt fra Helsedirektoratet med konsekvensen at
data skal slettes 5 år etter ulykken. Vi søker PVO om å få oppbevare data i 110 år
etter fødselsdato, i tråd med det konsesjonen fra Datatilsynet ga oss adgang til. Vi
søker videre om å oppbevare data i 20 år etter skadetidspunkt på pasienter eldre
enn 90 år.
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I samme søknad vil det også bli søkt om tillatese til å tilbakeføre AIS koder fra
traumesenteret til lokalsykehuset i de tilfeller pasienten blir overført. Dette for å
sikre gode og riktige data for lokalsykehusene.
Det søkes også om at sykehus der prehospital tjeneste ikke ligger under samme
foretak som sykehuset som mottar pasienten, får tilgang til prehospitale data
(AMIS)
Utlevering av flere datapunkt til IPOT studiet.
Leiv Arne Rosseland informerte om bakgrunnen for behov for tilleggsutlevering av
flere datapunkt i studien, se vedlegg.
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Etter presentasjonen fra Leiv Arne Rosseland ble det diskurert i fagrådet om flere
datapunkt skal utleveres. Fagrådet kom ikke til enighet, og det ble bestemt at et nytt
møte skal holdes for endelig avgjørelse.
Sekretariatet vil legge fram et saksgrunnlag for neste behandling med spesielt fokus
på gjeldende vedtekter. Nytt møte vil bli avholdt etter påske. Ny dato kommer.
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