Informasjonsskriv om Norsk intensivregister (NIR)
Dette rutineskrivet gjelder alle som er blitt behandlet ved en intensivenhet på norske sykehus.
Skrivet blir levert til pasienter/foresatte/pårørende under selve sykehusoppholdet, eller blir
tilsendt i ettertid. Man trenger ikke foreta seg noe med dette skrivet, med mindre man ønsker
innsyn i eller sletting av data (se under).
Pasientnavn:
______________________________________________
Behandlet ved sykehus/avdeling(navn):________________________________________
Norsk intensivregister (NIR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister opprettet på oppdrag fra
Helsedirektoratet. NIR inneholder et sett kjernedata om overlevelse, liggetider, sykelighetsskåre,
årsaker til innleggelse og de mest relevante diagnosekoder og intensivtiltak. Dette gir oversikt
over resultater og ressursbruk knyttet til de rundt 16 000 årlige intensivoppholdene ved norske
intensivenheter. NIRs årsrapport er basert på anonyme samledata og offisielt tilgjengelig på
www.intensivregister.no . Her vil det fremgå hvilke data som er registrert.
Registrerte data er koblet til personidentitet. I NIR-sammenheng er det altså avdelingene sine
samledata, og ikke enkeltpasientene, som er det interessante. Alle rapporter og delrapporter
består således av avidentifiserte data. Personidentifikasjon blir kun brukt for å sikre at data i
registeret er korrekte, og er bare tilgjengelig for de få som til daglig arbeider med registeret. Alle
data oppbevares og behandles med respekt for personvernet og i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter . Datatilsynet har gitt konsesjon til Norsk intensivregister og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt godkjenning etter Helsepersonelloven § 29 b.
Innsyn og reservasjonsrett. NIR inneholder bare de nevnte kjernedata. For å få andre
journalopplysninger/innsyn i selve sykdomsforløpet, må man kontakte behandlende sykehus.
Pasienten selv (eller foresatte for barn) kan i henhold til konsesjonen i ettertid uten begrunnelse
kreve innsyn i eller sletting av NIR-data (reservasjon mot registreringen). Dersom pasienten ikke
lenger er i live, eller av medisinske grunner ikke er i stand til å vurdere dette selv (ikke innehar
samtykkekompetanse), kan nærmeste pårørende kreve reservasjon på vegne av pasienten.
Ved ønske om innsyn i NIR-data eller reservasjon mot registrering, ta kontakt med
sykehuset/avdelingen der intensivoppholdet fant sted. Sykehuset trenger da å få opplyst
pasientens fødsels- og personnummer.
NB! Innrapportering til NIR skjer gjennom hele året, og i mange tilfeller uker-måneder i ettertid.
Noen opphold blir heller ikke registrert i NIR av ulike grunner. Det anbefales derfor at man
venter noen måneder etter oppholdet før ev. forespørsel rettes om innsyn i eller sletting av data.
Ytterligere informasjon om registeret og om pasientrettigheter knyttet til registrering finnes på
www.kvalitetsregistre.no
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