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Møtereferat 
 

Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Tid: 2. september 2020 kl. 09.00 – 16.00 
Sted:   Gardermoen 
Møtenummer: 4-20. 
Møteleder:   Dominic Hoff 
Referent: Eva Stensland 

  
Deltakere: 

Dominic Hoff Helse Sør-Øst – leder 
Kari Guldbrandsøy Helse Vest 
Hild Fjærtoft Helse Midt-Norge 
Philip A. Skau Helse Nord 
Vegard Bukten Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret 
Eva Stensland Nasjonalt servicemiljø, SKDE  
  
Ikke tilstede  

Heidi Skaara Brorson, Kreftforeningen 

 

Saksnr. SAKER 
49/20 Godkjenning av innkalling og sakliste – Dominic Hoff.  

Sakstype: Beslutning 
 
Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe godkjenner innkalling og saksliste 
 
Saker til eventuelt: 

1. Høstens møtedatoer  

2. Status på oppfølgingssaker: Sak 15/20: Omfordeling av infrastrukturmidler fra HOD  

3. Info fra møte med HDIR vedr Nasjonale kvalitetsindikatorer 

4. Finansiering av PROM på papir (PiPP) 

5. Økonomi servicemiljø HSØ 

6. RevNatus avvikling 

7. Info oppfølging av ny forskrift  

 
Info: Siste møte for Dominic Hoff. Øyvind Hesselberg blir ny leder i servicemiljøet i HSØ i 100% 
stilling fra 01.10.20 
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50/20 
 
 
 

Godkjenning av referat fra 04.06.20 – Dominic Hoff.  
Sakstype: Beslutning 
 
Det framkom et ønske om å endre angivelse av personer i referatet til angivelse av rollen den 
enkelte representerer i framtidige referater.  
 
Vedtak: 

1. Interregional arbeidsgruppe godkjenner referatet fra møtet 04.06.20. 

 

51/20 Habilitetsvurdering for møtet – Dominic Hoff.  
Sakstype: Beslutning 
 
 
Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe var enstemmige i at ingen av medlemmene var inhabile i noen av 
sakene som skulle behandles i møtet. 

52/20 Ekspertgruppens vurdering av Søknad om nasjonal status for Kvalitetsregister for 

alderspsykiatri (KVALAP)- Philip A. Skau.  

Sakstype: Orientering 
 

Saken ble først behandlet i ekspertgruppens møte 26.02.2020. For å avklare forhold 

ekspertgruppen var usikre på, ble registerets leder og fagrådsleder invitert til 

ekspertgruppens møte 8. juni. 

Ekspertgruppen vurderte at det ikke kom tilstrekkelige tilleggsopplysninger i forhold til den 

opprinnelige søknaden om status som nasjonalt kvalitetsregister, og vedtok å ikke gi 

anbefaling om nasjonal status for kvalitetsregister for alderspsykiatri. 

Spesielt var tydeliggjøring av registerets formål og manglende plan for inklusjon av DPS sett 

på som problematisk da DPS behandler om lag halvparten av pasientgruppen. Registeret kan  

presentere fornyet søknad i ekspertgruppens møte november 2020. 

 
 
Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering.  

 
53/20 Ekspertgruppens vurdering av Søknad om nasjonal status: Nasjonalt kvalitetsregister for 

elektrokonvulsiv terapi (ECT)- Philip A. Skau.  
Sakstype: Beslutning 
 
Saken ble først behandlet i ekspertgruppens møte 26.02.2020. For å avklare forhold 
ekspertgruppen var usikre på, ble registerets leder og fagrådsleder invitert til 
ekspertgruppens møte 8. juni.  
På bakgrunn av registerets søknad og presentasjon i møtet vedtok ekspertgruppen å gi 
anbefaling om nasjonal status for Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT). 
Videre saksgang er at representant fra Helse Vest utarbeider saksframlegg for søknad om 
nasjonal status som oversendes det Interregionale fagdirektørmøtet av IRAs sekretariat. 
 
 
Vedtak: 
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Interregional arbeidsgruppe støttet ekspertgruppens vurdering om å anbefale nasjonal status 
for Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT), og videresender  søknad om 
nasjonal status  til det interregionale fagdirektørmøtet.   

54/20 Informasjon fra saker behandlet i det interregionale fagdirektørmøtet 15.06.20- Dominic 
Hoff 
Sakstype: Orientering 
 
Fagdirektørmøtet vedtok i sak 96/20 15. juni å ta «Orientering om plan for nye nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern» til orientering. 
 
Sak 97/20 «Prioritering av nye nasjonale kvalitetsregistre 2020-2021» fikk følgende 
konklusjon: Fagdirektørene ga tilslutning til å gå videre med Norsk brannskaderegister, 
Motornevronsykdommer (ALS) og Norsk kvalitetsregister for hodepine. Øvrige 
registerinitiativer som er i prosess vurderes på et senere tidspunkt. Fagdirektørene ba om 
oppdatert status når endringer foreligger. 
Fagdirektørene hadde i møtet konkrete spørsmål om status for registerintiativer for sepsis, 
epilepsi, øyesykdommer, hørselsregister. 
 
Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering 

 
55/20 Status for utvikling av nye registre innen somatikk – Eva Stensland.  

Sakstype: Beslutning 
 
I det interregionale fagdirektørmøtet 15-06-20 ble Sak 97-2020 Prioritering av nye nasjonale 
kvalitetsregistre 2020 – 2021 behandlet. Fagdirektørene ga sin tilslutning til å gå videre med 
tre navngitte registre, og ba om oppdatert status når det foreligger endringer i øvrige 
registerinitiativer.  
Som en oppfølging til dette gjorde Interregional arbeidsgruppe en gjennomgang av de 
fagområder og registerinitiativer fagdirektørene prioriterte i 2018.  For noen fagområder er 
det pågående nasjonale prosesser, for andre er det et/flere aktuelle lokale initiativer. I OUS er 
det spesielt mange lokale kvalitetsregistre. For noen fagområder er det ingen fagmiljøer som 
peker seg ut. 
IRA ønsker å identifisere status for fagområder/registerinitiativer fagdirektørene viste spesiell 
interesse for i sitt møte 15.06.20 (sepsis, epilepsi, øyesykdommer, hørselsregister) samt 
øvrige fagområder som ble prioritert i 2018. Når oppdatert status foreligger skal disse 
presenteres i fagdirektørmøtet. 
  
Medlemmene i IRA samarbeider om å identifisere aktuelle fagpersoner/fagmiljøer som 
kontaktes for status for registerinitiativer. Servicemiljøet i SKDE lager en oppsummering som 
presenteres for IRA. 
 
Vedtak: 
Servicemiljøet i SKDE lager en oppdatert status for prioriterte registerinitiativer/fagområder 
som utgangspunkt for presentasjon til fagdirektørmøtet. 
 

56/20 Søknad om nasjonal status som kvalitetsregister for brannskade - Kari Guldbrandsøy.  
Sakstype: Beslutning 
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Norsk brannskaderegister har tidligere vært behandlet i Ekspertgruppen som anbefalte 
overfor Interregional styringsgruppe (IRS). IRS besluttet å ikke innstille på at registeret skulle 
få nasjonal status, da det var ønskelig med avklaringer om finansieringsmodell for registre før 
anbefaling.  Dette arbeidet er igangsatt. Fagdirektørene drøftet «Prioritering av nye nasjonale 
kvalitetsregistre 2020-2021» (IRA-sak 97/20), og ga tilslutning til å gå videre med tre registre, 
blant annet Norsk brannskaderegister. 
 
Brannskaderegisteret fungerer i dag som et lokalt register på Haukeland med en MRS-løsning. 
Det skal gjøres en gjennomgang av registerinnhold, spesielt med tanke på juridiske forhold, 
som et samarbeid mellom registerledelsen og servicemiljøet i HV.  
 
 
Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe anbefaler nasjonal status for Norsk brannskaderegister. 
Representant for Helse Vest utarbeider saksframlegg til fagdirektørmøtet om nasjonal status 
for registeret etter at det er gjort en gjennomgang/oppdatering av søknad slik at dagens 
status gjenspeiles. Framlegget oversendes via sekretariatet for Interregional arbeidsgruppe. 

 
57/20 Formidling av resultater på ny nettside - Philip A. Skau.  

Sakstype: Orientering 
 
Arbeidet med å etablere en løsning for presentasjon av interaktive resultater fra de 
medisinske kvalitetsregistrene med fokus på resultater til styring ble aktualisert høsten 2019. 
Det ble tatt utgangspunkt i visualisering av resultater på registernivå i Resultatportalen, og det 
er i SKDE laget en R Shiny-løsning der presentasjon av resultater formidles på 
RHF/HF/sykehusnivå. Arbeidet går som planlagt og en 1.0-versjon vil ferdigstilles i overgangen 
september/oktober 2020. 
Løsningen ble presentert for IRA.  
IRA ønsker i et senere møte å få framlagt prosjektplan for videreutvikling av løsningen når 
denne er klar. 

 
Vedtak:  
Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering og ønsker i et senere møte å få framlagt 
prosjektplan for videreutvikling av løsningen når denne er klar. 
 

58/20 Arbeid med ny strategi – Eva Stensland.  
Sakstype: Beslutning 
 
RHFenes strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre og servicemiljøets 
handlingsplan gjelder ut 2020, og ny strategi må utvikles i løpet av høsten 2020.  
 
Det opprettes en arbeidsgruppe som består av ledere av servicemiljøet i SKDE og alle regioner 
samt leder av FMK.  
Forslag fra arbeidsgruppen vedrørende mål for en ny strategi og aktuelle målområder skal 
behandles av Interregional arbeidsgruppe før det sendes til endelig godkjenning av det 
Interregionale fagdirektørmøtet. 
 
Det framkom i møtet et forslag om å utarbeide en strategisk handlingsplan av kortere varighet 
enn tidligere og med få målområder.  
Arbeidsgruppen planlegger et heldagsmøte i september (fortrinnsvis fysisk møte), og leverer 
en «løypemelding» til IRA i oktobermøtet. 
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Vedtak:  
Ny strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal behandles av IRA før endelig 
godkjenning av fagdirektørmøtet. En arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til strategi ble 
nedsatt, og den leverer en «løypemelding» i neste møte i IRA.  

 
59/20 OD 2020: Oppdrag til RHFene innen eHelse– Eva Stensland.  

Sakstype: Orientering 
 

I foretaksprotokollen av 14. januar 2020 er de fire RHFene gitt i oppdrag å «gjennom 
deltakelse i Helsedataprogrammet bidra til realisering av fellestjenester og utvikling av en 

helseanalyseplattform». Eva Stensland presenterte status for oppdraget i møtet. Hun var 
prosjektleder i 2019, og fungerer som prosjektleder fram til tilsettelse av prosjektleder for 
2020.  
 
Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering. 

60/20 Status klyngeregister nevrologi – Kari Guldbrandsøy.  
 Sakstype: Beslutning 
 
I møte i Interregional arbeidsgruppe (IRA) 04.06.20, sak 41/20, ble det bl.a. konkludert med at 
det skulle fremmes en sak for styringsgruppen/Interregionalt fagdirektørmøtet med ønske om 
en avgjørelse fra fagdirektørene om hvilke kvalitetsregistre som skal inngå i en nevroklynge.  
Representanten fra Helse Vest skulle komme med et utkast til sak fra IRA som kan fremmes 
for styringsgruppen.  
 
I møtet 2/9-20 ble punkter presentert som utgangspunkt for sak til fagdirektørmøtet: drøfting 
av hvilke registre som bør inngå, forankring og ledelse av klyngen og hvilke elementer rundt 
klyngemodellen det fortsatt er behov for avklaringer rundt (eks. oppgave-/ansvarsfordeling).  
 Beslutning om etablering av og modell for klyngeregister er tidligere vedtatt av Interregional 
styringsgruppe. Styringsstrukturen er nå slik at endelig beslutning om nevroklynge tas av 
interregionalt fagdirektørmøtet/styringsgruppen. I møtet ble det avklart at Helse Vest RHF er 
av den oppfatning at ved etablering av klyngeregister for nevrologi vil de nevrologiske 
registrene i Helse Vest inngå, dvs. jf. at det er styringsgruppen som tar endelig beslutning om 
hvilke registre som skal inngå.  
 
Vedtak: 

1. Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering 
2. Interregional arbeidsgruppe ønsker at en modell for klyngeregistre innen nevrologi 

besluttes av det interregionale fagdirektørmøtet. Saksutkast utarbeides av 
representanten fra Helse Vest og behandles i Interregional arbeidsgruppe før  sak 
sendes fra sekretariatet i Interregional arbeidsgruppe til det interregionale 
fagdirektørmøtet for beslutning. 

3. Når fagdirektørene har besluttet modell for klyngeorganisering, vil servicemiljøet i 
SKDE arrangere et felles møte for aktuelle registre innen nevrologi 

 

61/20 Frist for registrenes årsrapportering i 2021 – Eva Stensland.  
Sakstype: Beslutning 
 
For å bidra til at resultater i registrenes årsrapporter har mest mulig aktualitet, foreslår 
Interregional arbeidsgruppe at frist for å levere årsrapporter endres fra dagens frist 1. oktober 
til juni i 2021. 
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Dekningsgradsanalyser er en tjeneste med kapasitetsbegrensninger, og IRA ønsker å diskutere 
hvor hyppig registre som over år har stabilt høy dekningsgrad skal tilbys individbaserte 
koblinger og/eller tellinger.  
 
Vedtak:  

1. Interregional arbeidsgruppe vedtar følgende frist for registrene å levere årsrapporter 

fra 2021: 15. juni. Årsrapport skal inneholde resultater for data som foreligger i 

registeret per 31. desember 2020. IRAs representanter fra hver region informerer 

registrene i sin region om ny tidsfrist. 

 

2. Interregional arbeidsgruppe vedtar følgende frist for registrene å levere resultater til 

publisering: 1. april. IRAs representanter fra hver region informerer registrene i sin 

region om ny tidsfrist. 

 

3. Interregional arbeidsgruppe vil i en egen sak diskutere hvilke dekningsgradsanalyser 

registre med stabil dekningsgrad over år på >80% skal tilbys.  

 

62/20 Orientering om saker som har vært behandlet i Teknologiforum for medisinske 
kvalitetsregistre – FMK- Philip A. Skau. 
Sakstype: Orientering 
 
Det ble gitt informasjon fra møtet FMK avholdt 19.06.20, der kun søknader om midler ble 
behandlet. Totalt kr. 2 535 200 ble innvilget fordelt på fire søknader. 
 
SKDE er i prosess med å rekruttere ny leder for FMK og regner med å få tilsatt en person i 
løpet av høsten. 
 
I møtet kom det frem en bekymring knyttet til modellen for utvikling av kvalitetsregistre i 
Hemit, slik det er nå er det en betingelse fra Hemit at det gjennomføres et forprosjekt som 
koster 200 000 kroner. Dette uavhengig av om registeret ser det som hensiktsmessig. Dette 
gjelder spesielt registre som har vært i drift i lang tid som lokale eller regionale registre og 
hvor variabelsettet er ferdig definert og utprøvd. Bekymringen er at dette gjør 
utviklingsprosessen unødvendig kostbar. Det er ønskelig med en gjennomgang av IKT-
leverandørenes modell for utvikling av nye registre. 
 
Vedtak:  

• Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering. 

• Interregional arbeidsgruppe ber FMK presentere en sak om de ulike IKT-
leverandørenes modell for utvikling av nye kvalitetsregistre på neste møte 

 

63/20 Eventuelt 
1. Høstens møtedatoer 

Følgende to møter gjenstår i 2020: 

- 12. oktober. Innkalling sendt 

- 3. desember. Sekretariatet sørger for innkalling   

 
2. Status på oppfølgingssaker: Sak 15/20 - Omfordeling av infrastrukturmidler fra HOD: 
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Saken ble behandlet i januar 2020, og en oppfølgende sak med forslag til ny 

fordelingsnøkkel utarbeides av HV og SKDE. 

 

3. Info fra møte med HDIR vedr Nasjonale kvalitetsindikatorer: Et tema som er 

interessant for kvalitetsregisterfeltet er hjernehelse. HDIR vil ta kontakt med 

relevante kvalitetsregistre når dette arbeidet påbegynnes. 

 

4. Finansiering av PiPP: enkelte registre kan få store utgifter til PiPP, som registrene ikke 

har hatt tidligere. Det finnes ingen ekstern finansiering av PiPP, så dette må regnes 

som en driftsutgift for registeret.  

 

5. Økonomi servicemiljø HSØ: Midler til 100% ny leder av servicemiljøet i HSØ må 

finansieres ved et trekk på 30-40 000 kr pr register i HSØ for 2021.  

 

6. RevNatus avvikling: RevNatus er ikke anbefalt gitt nasjonal status av ekspertgruppen, 

og HMN har besluttet å avslutte finansiering av registeret. Det må igangsettes et 

samarbeid mellom RevNatus og NorArtritt/NorVas for å implementere et 

minimumsdatasett fra RevNatus i disse to eksisterende nasjonale kvalitetsregistrene 

innen revmatologi. Servicemiljøet i Helse Midt-Norge tar sammen med RevNatus 

initiativ til å igangsette arbeidet.  

 

7. Info oppfølging av ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre: det er ulike tolkninger 

hos de ulike PVOer, spesielt når det gjelder info på individnivå knyttet til reservasjon. 

Servicemiljøet i SKDE vil først ha dialog med HDIR som har fortolkningsansvar, og 

deretter samle PVO og servicemiljøet i alle regioner til møte.  

 

Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe tar sakene til orientering. 

 

 
Referent: 
Eva Stensland 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE 
 
Tromsø 09.09.20    


