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Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS) 

Dag Onsdag 04. des. 2019 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Deltakere Olav Røise (leder), Siv Mørkved, Tor Ingebrigtsen, Sverre Sandberg, Ole Tjomsland 
(skype), Kari Guldbrandsøy (vikar for Panchakulasingam Kandiah) 

Observatører Nils Gullhaug (Dir e-helse), Julie Kjevik (vikar for Beate Huseby, Helsedirektoratet), Vinjar 
Fønnebø (Ekspertgruppen), Rune Kvåle (FHI), Torunn Omland Granlund (HOD)  

Fraværende Trine Olsen, Bent Indredavik 

Fra sekretariat  Eva Stensland og Philip Skau  

 

 

Saksnr. SAKER 
35/2019 Informasjon om Utredning av organisering og styring av det interregionale samarbeidet 

om nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Siv Mørkved, som ledet arbeidsgruppen som gjennomførte utredningen, redegjorde for 
arbeidet med utredningen, vurderinger som ble gjort i underveis, arbeidsgruppens 
anbefalinger, AD-møtets vedtak og endelig styringsmodell.  
Styringsgruppens hadde flere kommentarer til utredningen:  

• IRS tok initiativ til å utrede ny styringsmodell i 2016. Arbeidsgruppens forslag ble 
ikke sendt på høring til IRS (eller andre instanser med erfaring på området) på tross 
av at IRS hadde bedt om å få komme med sine vurderinger underveis i arbeidet.  

• IRS er usikker på om denne modellen svarer ut Riksrevisjonens kritikk i tilstrekkelig 
grad. Fagdirektørene har til nå ikke hatt tid til å ha fokus på 
kvalitetsregisterområdet. Dette har svekket både innrapporteringen til registrene fra 
foretakene og hindret effektiv bruk av data til forbedring av kvaliteten i tjenestene, 
vil ny modell endre dette? 

•  I Riksrevisjonens rapport er det problematisert at Nasjonalt servicemiljø i SKDE ikke 
har instruksjonsmyndighet over servicemiljø i regionene. I ny modell vil 
servicemiljøet i SKDE ikke kunne lede arbeidsgruppen, noe IRS mener svekker 
arbeidet i gruppen. 

• IRS er skuffet over at representasjon fra registerfagmiljøene er betydelig svekket i ny 
modell hvilket kan gå utover legitimiteten til foreslått styringsmodell . 

• (IRS kunne ønsket sterkere forankring til forskningsmiljø i helseregionene) 

 
Styringsgruppen hadde følgende anbefalinger til fagdirektørene for å lykkes med ny modell:  

• Behov for tett dialog mellom den enkelte region-representant i arbeidsgruppen og 
registermiljøene for å ivareta registerperspektivet/faglige innspill fra registrene.  

Møtereferat: 

Møtedato  04.12.2019 

Møtenr. 04-19 
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• Behov for samarbeidsstrukturer i hvert RHF mellom den enkelte region-
representant i arbeidsgruppen og fagdirektør for å forankre arbeidet med 
kvalitetsregistre.  

• Det anbefales å koble rotasjon av lederfunksjon av arbeidsgruppen med ledelse av 
fagdirektørmøtet for å sikre faglig forankring av arbeidet med kvalitetsregistre i 
fagdirektørmøtet. 

Vedtak: 
Interregional styringsgruppe sender et brev til fagdirektørmøtet med sine kommentarer og 
anbefalinger knyttet til ny styring av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.  
 
Siv Mørkved har i etterkant av møtet opplyst at hun ikke står bak styringsgruppens 
kommentarer til utredningen. 
 
 

36/2019 
 
 
 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe godkjenner innkalling og saksliste. 
 

37/2019 Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 11.09.19 
 
Vedtak:  
Interregional styringsgruppe godkjenner referat fra møtet 11.09.2019 

38/2019 Orientering om saker som har vært behandlet i FMK-NIKT 
 
Kort orientering fra de to siste møter i FMK-NIKT. En av hovedsakene var tildeling av de 
midler FMK hadde tilgjengelig (totalt kr 7.7 mill kr.). Det var ingen søknader fra HSØ om 
midler.  
 
Vedtak: 
 Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 

39/2019 Ekspertgruppens vurdering av registrenes oppfølging av tidligere vedtak om Varsler om 
manglende faglig framdrift   
 

Åtte registre fikk i 2018 varsel om manglende faglig utvikling. Varsel for ett av disse 

registrene ble avklart våren 2019.  

De resterende syv registre, og to registre som hadde fått utsatt frist for å oppfylle krav til 

forbedringer, ble vurdert i ekspertgruppens møte i november 2019.  

På bakgrunn av registrenes svar på Varsel fattet ekspertgruppen følgende enstemmige 

vedtak: 

 

1. Norsk hjertekirurgiregister 

Ekspertgruppen anbefaler at registeret får ett års utvidet frist til å svare ut varselet de fikk i 

2018. Ekspertgruppen presiserer forbedringspunktene jamfør opprinnelig varsel:  

Registeret og dataansvarlig må: 
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• Ta initiativ ti l  å utvikle faglige retningslinjer 

• Rapporterer resultater på kvalitetsindikatorer, med måltall, på helseforetaksnivå  

• Beskriver nærmere vurderinger rundt PROM/PREM, herunder hvilke verktøy som vil  være 

egnet ti l  å vurdere dette i  registeret 

• Presentere hvordan resultater fra registeret brukes i  pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid 

 

Styringsgruppens vurdering: Styringsgruppen støttet denne anbefalingen. 

 

2. Nasjonalt barnehofteregister 

Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende, men ser at 

registeret har gjort tiltak som kan gi positiv effekt fremover. Ekspertgruppen anbefaler 

derfor at registeret får ett år til for å svare på punktene i varselet de fikk for årsrapport for 

2017. 

Styringsgruppens vurdering: Styringsgruppen støttet denne anbefalingen. 

 

3. Nasjonalt traumeregister 

Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Styringsgruppens vurdering: Styringsgruppen støttet denne anbefalingen. 

 

4. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 

Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Styringsgruppens vurdering: Styringsgruppen støttet denne anbefalingen. 

 

5. Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) 

Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Styringsgruppens vurdering: Styringsgruppen støttet denne anbefalingen. 

 

6. Gastronet 

Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 

Styringsgruppens vurdering: Styringsgruppen støttet denne anbefalingen. 

 

7. Norsk nakke- og ryggregister 

Basert på manglende oppfølging av første punkt i varselet fra Interregional styringsgruppe 

anbefalte ekspertgruppen at Interregional styringsgruppe sender melding til 

Helsedirektoratet med anbefaling om tap av nasjonal status.  
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Registerleder var invitert til møtet for å utdype pågående forbedringer i registeret.  

Registerleder formidlet at man i arbeidet med å øke dekningsgrad har fått lovnad om 

tilslutning fra syv sykehus, og man har startet opplæring ved flere sykehus. Flere sykehus har 

satt krav til en fungerende ePROM-løsning før oppstart av datafangst. Dataansvarlig har ikke 

ønsket å finansiere ePROM-løsning fordi registerets framtid har vært usikker pga varselet. 

Det var registerets oppfatning at manglende finansiell støtte til ePROM-løsning medførte 

uføret de var kommet opp i. 

 

Styringsgruppens vurdering: Styringsgruppen mener registeret omfatter en viktig 

pasientgruppe siden kunnskap om effekt av konservativ behandling mangler, og 

Styringsgruppen ved flere anledninger har etterspurt data om konservativ behandling i 

«kirurgiske» registre. Registeret får ett års forlenget frist for å svare ut varselet på bakgrunn 

av de forbedringer som skisseres av registerleder. Det synes å være en forutsetning for økt 

dekningsgrad at registeret får finansiert utvikling av ePROM, hvorfor melding om varsel 

adresseres både til Databehandleransvarlig og registeret.  

8. Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 

På bakgrunn av nevnte forhold anbefalte ekspertgruppen at Interregional styringsgruppe 

sender melding til Helsedirektoratet med anbefaling om tap av nasjonal status.   

 

Registerleder var invitert til møtet for å utdype pågående forbedringer i registeret.  

Registeret har hatt ustabil ledelse over år, og nåværende registerleder har vært tilknyttet 

registeret i ett år. Registeret har hatt en utdatert teknisk innregistreringsløsning, og har 

derfor samlet data på papir. Registerleder mente at hovedårsaken til manglende 

dekningsgrad handlet om den gamle tekniske databaseløsningen, og at med oppdatert 

løsning med ville aktuelle sykehus som så langt ikke har gitt data, ha registrert pasienter. Ny 

teknisk løsning er nettopp ferdigstilt. Registeret venter ennå på ePROM-løsning før ny 

teknisk løsning tas i bruk. Dette mener registerleder vil øke dekningsgrad.  

 

Styringsgruppens vurdering: Registeret får ett års forlenget frist for å svare ut varselet på 

bakgrunn av de forbedringer som skisseres av registerleder. Styringsgruppen ser at utdatert 

teknisk løsning, forhold som ligger utenfor det registeret rår over, har bidratt til den 

manglende oppslutningen fra sykehusene og dekningsgraden. Styringsgruppen har 

imidlertid en bekymring knyttet til om registeret er tilstrekkelig forankret i fagmiljøet, og 

fokus på bruk av resultater fra registeret i pasientrettet kvalitetsforbedring.  

9. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 

(Muskelregisteret) 

På bakgrunn av nevnte forhold anbefalte ekspertgruppen at Interregional styringsgruppe 
sender melding til Helsedirektoratet med anbefaling om tap av nasjonal status. 
 

Registerleder var invitert til møtet for å utdype pågående forbedringer i registeret.  

Registerleder formidlet at man i arbeidet med å øke dekningsgrad vil fjerne pasientgruppen 

med arvelige nevropatier der dekningsgraden er <50%. Registeret har i tillegg fått 

støtteerklæringer fra ni sykehus som vil intensivere arbeidet med å øke antall 
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innregistreringer lokalt. Registersekretariatet vil også styrkes med en fagperson, og det vil bli 

avsatt mer tid til registerarbeid for registerleder, som vil få en arbeidsplan skjermet for å 

dekke registerarbeidet. Det er gjort en avtale med UNN og OUS for at monitorering av 

behandling med Spinraza i egen modul i registeret.  

Styringsgruppens vurdering: Registeret får ett års forlenget frist for å svare ut varselet på 
bakgrunn av de forbedringer som skisseres av registerleder. Registeret har imidlertid vært i 
drift i over 10 år, og har hatt to år på å gjøre forbedringer på de punkter ekspertgruppen har 
påpekt, så styringsgruppen forventer tydelige forbedringer kommende år.  

Vedtak: 
     

1. Norsk hjertekirurgiregister: 
Registeret får ett års utvidet frist til å svare ut varselet de fikk i 2018. 
Forbedringspunktene er presisert i fire punkter jamfør opprinnelig varsel. 

2. Nasjonalt barnehofteregister: 
Registeret får ett års utvidet frist til å svare ut varselet de fikk i 2018. 

3. Nasjonalt traumeregister: 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurdering av at arbeidet med forbedringer 
er tilfredsstillende. 

4. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling: 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurdering av at arbeidet med forbedringer 
er tilfredsstillende. 

5. Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer: 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurdering av at arbeidet med forbedringer 
er tilfredsstillende. 

6. Gastronet: 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurdering av at arbeidet med forbedringer 
er tilfredsstillende. 

7. Norsk nakke- og ryggregister: 
Registeret får ett års forlenget frist for å svare ut varselet på bakgrunn av de 
forbedringer som skisseres av registerleder. Det synes å være en forutsetning for økt 
dekningsgrad at registeret får finansiert utvikling av ePROM. 

8. Nordisk register for hidradenitis suppurativa: 
Registeret får ett års forlenget frist for å svare ut varselet på bakgrunn av de 
forbedringer som skisseres av registerleder. Styringsgruppen har en bekymring 
knyttet til om registeret er tilstrekkelig forankret i fagmiljøet, og fokus på bruk av 
resultater fra registeret i pasientrettet kvalitetsforbedring. 

9. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer: 
Registeret får ett års forlenget frist for å svare ut varselet på bakgrunn av de         
forbedringer som skisseres av registerleder. Registeret har imidlertid vært i drift i 
over 10 år, og har hatt to år på å gjøre forbedringer på de punkter ekspertgruppen 
har påpekt, så styringsgruppen forventer tydelige forbedringer kommende år. 
 

40/2019 Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2018 fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
 

Årsrapporter for 2018 fra alle 51 nasjonale kvalitetsregistre ble vurdert av ekspertgruppen 

13-14. november 2019.  
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Seks registre avanserte i registerstadium, og tre av disse avanserte til stadium 4 (Norsk 

karkirurgisk register, Cerebral parese registeret i  Norge og Nasjonalt medisinsk 

kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes). Ett register gikk ned ett stadium. 

Ekspertgruppen anbefaler at det utstedes varsel om manglende faglig utvikling til fire 

registre. 

Registrene som er anbefalt å få varsel er:  

• Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (AblaNor) på 
grunn av manglende oppstart. 

• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 

• Norsk diabetesregister for voksne 
• Norsk gynekologisk endoskopiregister 

 
For AblaNor: varsel er knyttet til oppstart av datafangst. Registeret har i 2019 fått ferdigstilt 
teknisk løsning, og har startet datafangst lokalt. Sammen med varsel legges ved notat som 
ble utviklet i 2018 vedr utfordringer knyttet til IKT-utvikling. 
 

For Norsk diabetesregister for voksne: Registerleder, som er medlem av IRS, opplyser om 

noen feiltolkninger av ekspertgruppen knyttet til  beregning av dekningsgrad og presentasjon 

av insidens av diabetes. Utfordring med dekningsgrad er knyttet til datafangst fra 

primærhelsetjenesten for pasienter med diabetes type 2.  Registerleder er uenig i flere av 

formuleringene i varselet og i ekspertgruppens vurdering, og ber om at ekspertgruppen 

revurderer disse etter at Norsk diabetesregister for voksne har kommet med en 

tilbakemelding. 

 
Styringsgruppen berømmer arbeidet i registeret som inkluderer en stor og viktig 
pasientgruppe, og ser at registeret har helt spesielle utfordringer knyttet til å nå krav om 
minimum 60 % dekningsgrad når man fangster data fra primærhelsetjenesten.  Siden IRS ved 
tilsvarende problemstillinger hos andre registre har bedt disse å slutte og inkludere 
pasientgrupper som erfaringsmessig har vært vanskelig å samle data på, kunne det også for 
dette registeret vært en mulighet. IRS anbefaler imidlertid ikke dette, i erkjennelse av 
betydningen styringsgruppen ser på samling av data fra primærhelsetjenesten for pasienter 
med type 2 diabetes.  
 

Vedtak: 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurdering og utsteder varsel om manglende faglig 
utvikling til de fire aktuelle registrene.  
For AblaNor legges ved notat knyttet til IKT-utfordringer.  
For Norsk diabetesregister for voksne gjøres det avklaringer av varselets innhold etter dialog 
mellom ekspertgruppens leder og registerleder.  
 

41/2019 Forslag til fordeling av infrastrukturmidler for 2020 
 
Bevilgningen for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for 2020 er redusert fra 2019 
med kr 200 000. Styringsgruppen mente reduksjon i bevilgning er et uheldig signal om 
prioritering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.   
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Reduksjon i bevilgning ivaretas ved redusert bevilgning til utlysning av midler til arbeid med 
datakvalitet.  
Det gjøres for øvrig ingen endringer i fordeling av midler fra 2019. Plan for gjennomgang av 
fordeling av infrastrukturmidler er utsatt til AD-møtet har behandlet sak om ny 
finansieringsordning for de nasjonale kvalitetsregistrene.  
 
Styringsgruppens representant fra Helse Vest ser behov for en gjennomgang av fordeling av 
infrastrukturmidler i 2020, da fordelingen mellom regionene i utgangspunktet skulle ta 
hensyn til antall registre per region, uten at dette er oppdatert i senere tid.  

Vedtak: 

1. Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles infrastrukturmidler 2020 til 
arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordeles i henhold til forslaget i 
denne sak.  

2. Anbefaling fra AD-møtet oversendes HOD for godkjenning 
 

42/2019 Referatsaker: 
 
Sekretariatet refererte kort om følgende saker, som også var vedlagt sakspapirene:  

1. Regionvis forvaltning av registermidler 
 

2. Møte mellom ekspertgruppen og kreftregistrene 
 
Vedtak: 

Interregional styringsgruppe tar referatsakene til orientering. 
 

34/2019 Eventuelt   
Ingen saker 

 
Referent: Eva Stensland 


