Utsendelse av informasjonsskriv til pasienter som registreres inn i
Nasjonalt Traumeregister
Alle pasienter som er inkludert i Nasjonalt traumeregister skal motta et informasjonsskriv fra
behandlende sykehus. I informasjonsskrivet gis det generell informasjon om registeret, og
pasienter og pårørende opplyses om muligheten for å få innsyn i de opplysninger som er
registrert, samt å be seg anonymisert i det nasjonale registeret.
Datatilsynet har gitt konsesjon til Nasjonalt traumeregister, og registeret ble av
helsedirektoratet gitt status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2006. I konsesjonen står
det at informasjon om registeret og dets formål sendes som hovedprinsipp alle som overlever.
Dersom det ikke vurderes medisinsk eller etisk forsvarlig å sende ut slik informasjon kan dette
bli unnlatt. Denne vurderingen skal foretas av behandlende lege.
Vi ser det ikke som hensiktsmessig å sende informasjonsskriv til følgende pasienter:
Utenlandske pasienter
Pasienter uten fast bopel
Døde pasienter
Informasjonsskrivet sendes til adresse registrert i Folkeregisteret. Dersom brevet kommer i
retur på grunn av ukjent adresse, gjøres det ingen flere anstrengelser for å finne den rette
adressen.
For barn under myndighetsalder sendes skrivet til barnets foresatte.
Vi anbefaler at hvert enkelt sykehus innfører en prosedyre på hvordan dette best kan
gjennomføres. Et forslag er at dedikerte personer har ansvaret for og utfører denne utsendelsen.
Personen(e) må ha til tilgang til pasientlisten over inkluderte pasienter og sender ut til alle
pasientene som er oppført på listen.
Tips til dere som har DIPS: DIPS har en mengde brevmaler til forskjellig bruk og der kan dere
velge å bruke en tom mal uten innhold (malen inneholder kun fast felt for navn og adresse). Der
kan dere lage en standardtekst som er lagret som en «frase» i DIPS. For at dere skal kunne sende
informasjonsbrev til pasientene må dere inn i pasientens journal å opprette nytt dokument og
sette inn frasen. Når brevet skrives ut settes automatisk pasientens adresse inn (hentet fra
personopplysninger i DIPS). Skrivet kan da legges direkte inn i en vinduskonvolutt. Dette vil
forenkle utsendelsen.
Det viktigste er at pasienten mottar informasjonen. Er det mer hensiktsmessig å ha en prosedyre
der pasienten får informasjonsskrivet utdelt under sykehusoppholdet, kan dere gjerne følge
egne retningslinjer.
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