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         27. februar 2017 

 
 
 

 
 

 
Til medlemmene i den Interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 

 
 

På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. 
 

 
Tid:   06. Mars kl. 10.30 – 16.30  

Sted:   Pingvinhotellet Universitetssykehuset Tromsø, møterom Magellan plan 6, 
Tromsø.   

  
 

Kjøreplan for møtet: 
 

06. Mars 2017 
Kl. 10.30 Registerpresentasjon 

Kl. 11.00 Saksbehandling  
Kl. 12.50 Lunsj  

Kl. 13.30 Saksbehandling  
Kl. 16.30 Avslutning  
 

 
 
Vel møtt! 
 

På vegne av sekretariatet - 
Vennlig hilsen 
 
Eva Stensland 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 

Helse Nord RHF 
Tlf. 77 75 58 03 / 92836036 
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SAKSLISTE  

INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 06. Mars 2017 

 
Presentasjon av: 

 

- NorVas - Norsk vaskulittregister og biobank 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr. 

 
01/2017 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
3 

 

02/2017 Referat fra forrige møte 4 1 

03/2017 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i  styringsgruppen 12 2 

04/2017 Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre ti l  styring av klinisk 

virksomhet (utsatt fra forrige møte) 

16 3 

05/2017 FMK-NIKT: Status for saker behandlet 26 4 

06/2017 MRS-Resultat applikasjon for sensitivt nivå -  søknad om finansiering fra 

FMK   

27  

07/2017 Nasjonal løsning for autentisering –FIA 32  

08/2017 Orientering fra HEMIT om søknad om finansiering av ”Felles 

autorisasjonsløsning for kvalitetsregistrene i nasjonal infrastruktur” 

33 5,6,7 

09/2017 Revidert mandat FMK-NIKT 48 8,9 

10/2017 Nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status og behov for avklaring 

av søknadsprosess 

49 10 

11/2017 Fagsenter for pasientrapporterte data: løsninger for PROM 58  

12/2017 Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre 

59  

13/2017 Rapportering for 2016 på handlingsplan for nasjonalt servicemiljø 61 11 

14/2017 Referatsaker 

1. Info fra møte med AD (Olav) 

2. Revidert rapport felles finansiering IKT-drift  

3. Oppdragsdokument: statusrapport for 

kvalitetsregisterfeltet 

4. Helsedirektoratets arbeid med incentiver for økt 

dekningsgrad i kvalitetsregistre 

5. Rapport dekningsgradsprosjekt 

6. Info om arrangementer i servicemiljøet: 

- Seminar for pasienter og brukere 8. mars 

- Rundebordskonferanse om kvalitetsforbedringsarbeid 
23.03 

65 12 

16/2017 Eventuelt 66  

Vedlegg ligger i saksdokument med unntak av vedlegg 4, 6 og 7som følger i eget pdf dokument.  
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Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  01/2017                                                      

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Referat fra forrige møte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 

 
 
Vedlegg  
 

Vedlegg 1: Referat fra forrige møte  
  

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  02/2017                                                                        

Saksbehandler Eva Stensland 
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Sak 02/2016 vedlegg 1    

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Onsdag 30. november 2016 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Medlemmer Olav Røise (leder), Sverre Sandberg, Finn Henry Hansen, Tore 
Solberg, Henrik Sandbu, Ole Tjomsland, Bent Indredavik, Pål Iden 

Observatører Hanne Narbuvold (HDIR), Elisabeth Hagen (FHI), Nils Gullhaug (dir 
eHelse), Torunn Omland Granlund og Marit Lie (HOD), Vinjar 
Fønnebø (Ekspertgruppen) 

Gjester Lars Birger Engesæther (Nasjonalt hoftebruddregister), Tonje Bårli og 
John Petter Skjetne (HEMIT), Ågot Ligaarden (NHN) 

Fra sekretariat  Eivind Kristiansen (FMK NIKT), Eva Stensland og Philip Skau (SKDE) 

 
 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Nasjonalt hoftebruddregister v/ Lars Birger 

Engesæther. Presentasjonen ettersendes.  

Saksnr. SAKER 

 
 
37-16 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste 
 
 

 
38-16 
 
 
 

Referat fra møte 28. september 2016  
 
Vedr sak 31-16 (fordeling av infrastrukturmidler): Det var i etterkant av forrige møte 
kommentert fra HSØ at midler fordelt til regionene ikke var kompensert med justering for 
prisutviklingen siden 2009. Dette ble svart ut i forrige møte: økte ressurser fra HOD har gått til 
andre prioriterte formål. Styringsgruppen vil før forslag til fordeling av midler for 2018 ha en 
gjennomgang av fordelingsnøkkelen for de midlene som fordeles mellom regionene.  
 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 28. september 2016. 

39-16 
Status oppfølging av saker fra forrige møte  

Leder av styringsgruppen ønsker en fast sak i møtet med status for oppfølging av saker vedtatt 

Møtereferat: 

Møtedato  30.11.2016 

Møtenr. 04 -16 
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i styringsgruppen. I tillegg til de kolonner som nå finnes i den tabellariske oversikten ønsk es en 
kolonne for frist for oppfølging og utført med trafikklys-fargekode. 
  
Vedr sak 27-16: styringsgruppens leder har vært i kontakt med Lars Vorland som skal sørge for 
at saken behandles både i Fagdirektørmøtet og AD-møtet 12.12.16. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. Tabellen endres i tråd med de forslag som framkom i 
møtet, og oppdateres etter hvert styringsgruppemøte. 

 
40-16 Ekspertgruppens behandling av årsrapporter 2015 fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

Ekspertgruppens leder presenterte arbeidet med gjennomgang av årsrapportene til de 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.  
 
Årsrapporter fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. Seks registre 
ble vurdert for første gang: fire av disse ble vurdert til å være i Stadium 1, og to i stadium 2.   
Trettiseks registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tre registre gikk opp et nivå, og 
fem registre ble vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor.  
 
Norsk Hjerneslagregister har, som det første nasjonale kvalitetsregisteret, nådd stadium 4. 
Styringsgruppen sender sine gratulasjoner til registeret. 
 

Ved klassifisering av de nasjonale kvalitetsregistrene ser man at hovedtyngden ligger i stadium 
2. Ekspertgruppens leder opplyste at man i Ekspertgruppens møte våren 2017 vil ha en 
gjennomgang av stadieinndelingssystemet med tanke på å styrke kriterier for klinisk 
kvalitetsforbedring.  
Styringsgruppen kommenterte at spesielt for presentasjon av resultater er det en klar  
forbedring siste året som ikke framkommer i årets klassifisering. Det ble foreslått at 
Ekspertgruppen som et forsøk rekategoriserer registrene etter revisjon av 
stadieinndelingssystemet.  
 

Fire registre får ”Varsel om manglende faglig framdrift”: 

1. NORIC: har ennå ikke koblet seg til basisregisteret eller gjennomført 
dekningsgradsanalyse, og bør være pådriver for utvikling av nasjonale retningslinjer og 
utvikle kvalitetsindikatorer. 
Styringsgruppen ønsker i tillegg å opplyse at om det skal gjøres en gjennomgang av 
registre med tilgrensende/overlappende pasientgrunnlag. Styringsgruppen ber om 
registerets synspunkter vedrørende dette for pasientgruppen NORIC og Norsk 
Hjerteinfarktregister inkluderer.  

2. ROAS: mangler fortsatt en plan for rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til 
deltakende enheter.  

3. Døvblindhet: har ikke levert årsrapport for 2015, og har ikke samlet data siden 2012.  
4. Gastronet: har over mange år hatt lav dekningsgrad på rundt 30%. Deltakende 

avdelinger (inkludert ledelse) må få tilgang til avdelingens aggregerte data og 
nasjonale data. 
Med erkjennelsen at dekningsgrad også er de lokale sykehusene og avdelingenes 
ansvar, så besluttet Styringsgruppen i tillegg at det skal sendes brev til alle RHF med 
påminnelse om krav til innregistrering i alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
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Styringsgruppen ønsket en strammere tidsplan for gjennomføring av forbedringer for de 
registre som får varsel, enn den tidsplanen Ekspertgruppen hadde lagt opp til. Registrene får 
frist til 10.04.17 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.17 med å beskrive de 
gjennomførte forbedringer. Dersom registrenes forbedringer ikke vurderes som 
tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale at Interregional styringsgruppe høsten 2017 
sender melding til Helsedirektoratet og anbefaler at registeret mister sin nasjonale status.  
 
Styringsgruppen ga Ekspertgruppen honnør for vel gjennomført arbeid. 
 
Samlerapporten med alle vurderingsskjema sendes til alle RHF, og legges ut på nettsiden 
kvalitetsregistre.no. 
 
Vedtak:  

1. Styringsgruppen tar Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2015 til etterretning, og 
godkjenner årets stadieinndeling av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 

2. Styringsgruppen sender ut Varsel om manglende faglig framdrift til fire nasjonale 
kvalitetsregistre.  

3. Styringsgruppen sender brev til alle RHFer med påminnelse om at alle sykehus har krav om å 

levere data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

4. Styringsgruppen sender gratulasjon til Norsk Hjerneslagregister som det første nasjonale 
medisinske kvalitetsregisteret som har nådd stadium 4. 

41-16 Utvikling av teknisk løsning for PROM  

HEMIT søkte FMK-NIKT initialt om 1 500 000 kr for å utvikle en nasjonal teknisk løsning for 
innsamling av PROMs, som skal kunne benyttes for alle de tre tekniske 
innregistreringsløsningene for nasjonale kvalitetsregistre. HEMIT har i ettertid fått innvilget 
ytterligere kr 1 550 000 kr for å ferdigstille løsningen. Til siste møte i FMK-NIKT (11.10.16) 
hadde HEMIT søkt om ytterligere 300 000 kr for å ferdigstille løsningen. FMK-NIKT ønsket at 
Interregional styringsgruppe skulle ta stilling til dette.  

HEMIT presenterte i møtet den tekniske løsningen, og tidsplan for ferdigstillelse av løsningen. 
Løsningen ble lansert 29.11.16 for Norsk Hjerteinfarktregister, og en pilot for dette registeret 
har oppstart 12.12.16. I uke 3-5 i 2017 vil man slippe 3 nye registre på løsningen, i uke 10 vil en 
løsning der registre selv kan legge til egne skjema være klar (”selvbetjeningsløsningen”), og i 
uke 11 vil alle nasjonale kvalitetsregistre kunne bruke løsningen. 

I den endelige leveransen som inkluderer fase 2 i prosjektet vi l flere alternative PROM-
skjemaer foreligge, inkludert Rand-36, slik det er skissert i prosjektplanen. 

Det har vært et stort overforbruk av timer, hovedsakelig på grunn av utfordringer med  
integrasjon mot helsenorge.no, som har fordyret prosjektet. Det som nå gjenstår er i hovedsak 
ferdigstilling av ”selvbetjeningsløsningen” som slippes i uke 10. HEMIT garanterer at PROMs -
løsningen vil ferdigstilles med de omsøkte midlene. 

PROMIS er en internasjonal løsning med en ny type verktøy for pasientrapporterte data som 
inkluderer ”item-banking”. Dette kan integreres i HEMITs tekniske løsning for PROMs.  

Kreftregisteret utvikler i forbindelse med et forskningsprosjekt en løsning for innsamling av 
PROMs til Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.  HEMIT kjenner til dette prosjektet, men 
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det har ikke vært samarbeid mellom de to aktørene. Styringsgruppen mente det var 
utfordrende at det nå utvikles to parallelle løsninger for innsamling av PROMs for nasjonale 
kvalitetsregistre.  

Det fremkom i diskusjonen at det foreligger flere løsninger for å samle PROMs (eks. 
Checkware). Per i dag er det ikke gjort noen avklaringer om slike alternative løsninger kan 
anvendes. Styringsgruppen anser det nødvendig at dette belyses og avklares slik at det 
foreligger føringer på hva som nasjonalt kan og skal anbefales.  

Videre framkom det også at det fra HODs side er ønskel ig å utrede om det bør finnes et felles 
PROMs-instrument som muliggjør sammenligning på nasjonalt nivå mellom pasientgrupper. 

 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen anbefaler at HEMIT får de omsøkte 300 000 kr for ferdigstilling av 

tekniske løsning for PROMs forutsatt at HEMIT garanterer leveranse på et ferdigstilt 
produkt. 

2. Styringsgruppen vil at Fagsenter for pasientrapporterte data forbereder en sak til neste 
møte i Styringsgruppen for å belyse muligheten av å bruke ett felles PROMs-instrument 
som gjør det mulig å gjøre sammenligninger mellom pasientgrupper. 

3. Styringsgruppen ber om at FMK NIKT til neste møte belyser bruken av alternative  
innregistreringsløsninger av PROMs til de nasjonale registrene. 

42-16 Forvaltning av applikasjoner i NHN  

I løpet av 2017 vil alle de nasjonale kvalitetsregistrene driftes hos Norsk Helsenett (NHN), 
inkludert drift av applikasjoner. Saken omhandler om NHN eller de tre løsningsleverandørene 
(HN-IKT, HEMIT og Sykehuspartner) skal forvalte applikasjonene.  

Dagens autorisasjons- og autentiseringsløsninger er utviklet og driftes hos HN-IKT. Det er 
planer for utvikling av en generell nasjonal autentiserings-løsning (FIA-prosjektet). Ny 
autorisasjonsløsning er imidlertid ikke en eksplisitt del av FIA-prosjektet, men må utvikles. 
Styringsgruppen ber FMK-NIKT ivareta videre arbeid med felles løsning for autorisasjon, som 
også må forankres i nasjonal handlingsplan for ehelse.  

Hvor registrene skal henvende seg for brukerstøtte ble også drøftet. Man kan tenke seg en 
løsning som er delt der NHN ivaretar driftsstøtte og løsningsleverandører er ansvarlig for 
spørsmål rundt applikasjonene. Dette må avklares. 

Styringsgruppen ber FMK-NIKT sørge for at det etableres en dialog mellom NHN og 
løsningsleverandørene for avklaring av ansvar for forvaltning av applikasjoner og brukerstøtte 
samt finansiering av dette. Det ble i møtet ikke eksplisitt definert hva som ligger i forvaltning 
av applikasjoner, så en avklaring av dette vil være en del av oppdraget.  

Vedtak: 

1. Styringsgruppen ber FMK-NIKT ivareta kvalitetsregistrene i videre arbeid med felles 
nasjonale løsninger for autorisasjon og autentisering, som også må forankres i nasjonal 
handlingsplan for ehelse.  

2. Styringsgruppen ber FMK-NIKT sørge for at det etableres en dialog mellom NHN og de tre 
løsningsleverandørene for nasjonale kvalitetsregistre for avklaringer av ansvar og finansiering 
av forvaltning av applikasjoner og brukerstøtte. Målsetningen må være å utvikle en nasjonal 
modell. 
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43-16 Hensiktsmessige registerstrukturer – oppfølging av handlingsplan for 2016- 2020  

Et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for 
perioden 2016-2020 er at Nasjonalt servicemiljø skal utrede organisatoriske modeller, tekniske 
løsninger og finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Hensikten 
er faglig og teknisk samordning samt økonomiske besparelser. Det er imidlertid en rekke 
utfordringer av juridisk, organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter som må ivaretas for å nå 
dette målet.  
 

For å utrede ulike modeller ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE, Servicemiljøet i regionene og HEMIT.  
 
Arbeidsgruppens foreløpige forslag til hensiktsmessige registerstrukturer ble presentert i 
møtet. Det legges opp til to ulike måter å samle registre innen samme medisinske fagområde:  
1. Klyngeregistre: samling av flere del-registre innen samme fagområde/medisinske spesialitet. 
Hensikten er felles organisering med en databehandlingsansvarlig, som kan gi flerbruksfordeler 
ved samordning av felles variabler, oppgaver, drift og IKT.   
2. Utvidelse av allerede eksisterende registre: eksisterende kvalitetsregistre utvides med nye 
variabler med bakgrunn i ønske fra et fagmiljø om å inkludere nye problemstillinger i 
registeret. Dette for å unngå å etablere nye kvalitetsregistre med et faglig smalt fokus.   
  
Styringsgruppen var positive til modellene som ble lagt fram, og ser viktigheten av å prioritere 
dette arbeidet. Hvilke fagområder som er hensiktsmessige for slik samordning er foreløpig ikke 
kartlagt i detalj. Fagområdene nevrologi og revmatologi har i dag flere nasjonale 
kvalitetsregistre, og det er flere nye registerinitiativer på trappene.  Det vil være avgjørende at 
involverte fagmiljøer ser en slik samordning hensiktsmessig. Det er mye arbeid som gjenstår 
med avklaringer rundt faglige, organisatoriske, IKT-tekniske, juridiske og økonomiske forhold. 

Noen kvalitetsregistre etableres som felles nordiske registre. Det finnes i dag ingen 
retningslinjer for organisering, finansiering og valg av tekniske løsninger. Dette må utredes i 
det videre arbeidet. 

Vedtak: 
1. Styringsgruppen var positiv til modellene som ble lagt fram, og ber om at arbeidet 
prioriteres i Nasjonalt servicemiljø. 
2. Styringsgruppen ber servicemiljøet starte arbeidet for å se på mulighetene av å lage klynge -
registre innen fagområdene revmatologi og nevrologi. 

 

44-16 Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk virksomhet.  

Saken ble på grunn av tidsnød utsatt til neste møte. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 

45-16 Status FMK-NIKT   
Leder av FMK-NIKT refererte fra Fagforums møter 11.10.16 og 22.11.16. 
 
Det ble informert om tildelte midler til ulike nasjonale kvalitetsregistre samt leverandører for 
teknologiske løft.  
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Andre saker som har vært behandlet:  
- sluttrapport integrasjon MRS og Rapporteket 
- logging etter ny helseregisterlov 
- proof of concept på publiseringsløsning av Fagråd for resultattjenester 
- status fra alle regioner på oppgaver og planer for 2017. 
- felles prosess (for alle leverandører) for etablering av kvalitetsregistre. 
 
Det ble informert om at HSØ har gitt uttrykk for at de av personvernmessige årsaker ikke vil 
bruke MRS-R i sin region i sin nåværende form. Dette er en viktig sak med behov for avklaring. 
Det er planlagt møte mellom HMN/HEMIT og HSØ i januar 2017. Fagråd for resultattjenester i 
servicemiljøet vil førstkommende fredag også ha denne saken til drøfting.  
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen tar statusoppdatering til orientering. 
 
 

 
46-16 Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre  

Servicemiljøets arbeid med brukermedvirkning i kvalitetsregistrene ble presentert. Det er 
utarbeidet en veileder for brukermedvirkning, og servicemiljøet vil arrangere et seminar for 
pasient- og brukerforeninger i februar 2017. Det vil i løpet av 2017 også utvikles et 
opplæringsprogram for brukerrepresentanter som skal sitte i fagråd.  
Styringsgruppen påpekte viktigheten av pasient/brukerrepresentasjon i de nasjonale 
kvalitetsregistrenes fagråd, og anbefalte kvalitetsregistrene å delta i seminaret og i 
brukeropplæring. 
 
Styringsgruppen ønsker at sammensetning av fagrådet presenteres i registrenes årsrapporter, 
og ber om at det sendes ut brev til alle de nasjonale kvalitetsregistrene med krav om 
brukerrepresentasjon i registrenes fagråd. 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen slutter seg til forslaget om at veilederen sendes til registrene sammen med 

krav om å ha brukerrepresentasjon i registrenes fagråd. 

2. Styringsgruppen oppfordrer representanter fra kvalitetsregistrene å delta på 

pasient/brukerseminar og i brukeropplæring. 

3. Styringsgruppen ønsker at sammensetning av fagrådet presenteres i registrenes 

årsrapporter. 

47-16 Møtedatoer 2017  

Følgende møtedatoer ble vedtatt:  

mandag 6. mars  
torsdag 8. juni  
torsdag 14. september  
torsdag 14. desember 
 
Styringsgruppen ser gjerne at det rulleres på lokalisasjon av møter, og det ble besluttet at 
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neste styringsgruppemøte arrangeres i Tromsø. 

  
Vedtak: 
 
Interregional styringsgruppe godkjenner møtedatoer for 2017 

 

48-16 Referatsaker 
 

 Kort oppsummering av arrangementet ”Presentasjon av nye resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre” 14.11.16   

 Rapport:” Indikatorer for måling av uberettiget variasjon”   

 Helsedirektoratets rapport om områder aktuelle for opprettelse av nye 
kvalitetsregistre   

Vedtak: 

Styringsgruppen tar referatsakene til orientering.  

49-16 
 
             1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             2. 

Eventuelt  
 
Finn Henry Hansen var leder av arbeidsgruppen som i juni 2016 la fram forslag til felles 
finansiering av IKT-drift. AD-møtet besluttet i sitt vedtak 12. juni 2016 at estimatene oppgitt i 
rapporten skulle kvalitetssikres av RHFenes økonomidirektører.  
Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og rapport fra økonomidirektørene leveres denne uke. Hansen 
har sett utkast til rapport, og er bekymret over diskrepans mellom de oppgitt utgifter til IKT- 
drift i de to rapportene, der utgiftene økonomidirektørene har oppgitt er lavere enn i 
rapporten lagt fram i juni. En underestimering av utgifter til IKT-drift vil gi store utfordringer for 
kvalitetsregisterfeltet.  
 
Styringsgruppen ser behov for en samlet vurdering av utgifter til IKT-drift for kvalitetsregistre, 
og det foreslås at medlemmer fra de to arbeidsgruppen sammen har en gjennomgang av 
utgiftene. Styringsgruppens medlemmer som representerer RHFene tar informasjonen om 
dette behovet videre i sin linje. FMK-NIKT som innhentet tallene fra de ulike regionene til 
arbeidsgruppens rapport, bes om å samordne dette.   
 
Vedtak: 
FMK-NIKT bes å samordne arbeidet for å kvalitetssikre utgifter til IKT- drift, med samling av  
regionale medlemmer i arbeidsgruppen og økonomidirektørene for å finne omforente anslag  
over utgifter til IKT-drift.  
 
 
Olav Røise opplyste at han skal intervjues av Riksrevisjonen 01.12.16 
  

 
  

Neste møte: 06.03.17 09:00 – 15:30 i Tromsø 
 
 

Referent: Eva Stensland 
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Status for oppfølging av saker fra tidligere møter i styringsgruppen  

 
 
Styringsgruppen ønsker informasjon om status for oppfølging av tidligere vedtak.  
Vedlagt ligger tabellarisk oversikt.   

 
 
Forslag til vedtak 

Styringsgruppen tar informasjon om status for oppfølging av tidligere behandlede saker til 
informasjon.  
 
 
 
 
Vedlegg  
 

Vedlegg 2: Tabell «Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe».  
  

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  03/2017 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Sak 03/2016 vedlegg 2 

 
Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe  

 
Saksnr Vedtak Ansvarlig Frist  Status Utført/ 

Gjennom
-ført 

27-16 
28.09.
16 

1. Interregional styringsgruppe ber AD-møtet 
om mandat til å utvikle alternative modeller 
for framtidig organisering og styring av 
regionenes arbeid med medisinske 
kvalitetsregistre for å sikre det nasjonale 
perspektivet for arbeidet. 
 

 
2. Styringsgruppen ber nasjonalt servicemiljø 

SKDE i samarbeid med NIKT utarbeide 
forslag til revidert mandat for FMK-NIKT 
med fokus på sammensetning,  å 
understøtte nasjonale strategiske prosesser 
på eHelse-området, klare styringslinjer, økt 
standardisering og samordning mellom 
regionene for å sikre det nasjonale 
perspektivet.  

 

Sekretari
at SKDE 
 
 
 
 
 
Sekretari
at SKDE 

Nov 16 
 
 
 
 
 
 
 

Sendt 
AD-møtet 
09.11.16 
Møte 
med repr. 
for AD 
1.mars 
 
 
 
Sak IRS 
06.03.17 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

28-16 
28.09.
16 

Søknad om nasjonal status for Norsk 
Brannskaderegister: Denne saken skal sendes 
til AD-møtet. Det har vært gjort sonderinger i 
forhold til hvordan saken skal framlegges for 
AD-møtet. Leder av styringsgruppen og 
sekretariatet går i dialog med AD i Helse Nord 
for å forberede saksbehandling i AD-møtet.  
 

Sekretari
at SKDE 

Nov 16 
 

Sendt 
AD-møtet 
09.11.16. 
Viderese
ndt 
fagdirekt
ør-møtet.  

 
 

30-16 
28.09.
16 

Styringsgruppen ber FMK-NIKT om å gjøre en 
vurdering av tekniske løsninger som er i bruk 
av nasjonale kvalitetsregistre og som ikke er en 
de tre nasjonalt godkjente løsningene. 
 

FMK-
NIKT 

 IRS juni 
17? 

 

31-16 
28.09.
16 

1. Styringsgruppen anbefaler overfor AD-
møtet at felles infrastrukturmidler 2017 til 
arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre fordeles i henhold til 
forslaget i denne sak. 
 

2. Før fordeling av infrastrukturmidler for 
2018 ønsker styringsgruppen en 
gjennomgang av fordelingsmodell og en 
tydelig bestilling for de midlene som 

fordeles til regionene. 

Sekretari
at SKDE 
 
 
 
Sekretari
at SKDE 

Nov 16 
 
 
 
 
 

Sendt 
AD-møtet 
09.11.16 
Sendt 
HOD des 
16. 
 
Sak IRS 
juni 17 
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32-16 
28.09.
16 

Styringsgruppen beslutter at det fremmes en 
sak for AD-møtet med ønske om at vi får en 
prinsipiell avklaring om bruk av incentiver for å 
øke dekningsgraden i nasjonale 
kvalitetsregistre er aktuelt. 
 

Sekretari
at SKDE 

Nov 16 
 

Sendt 
AD-møtet 
09.11.16. 
Viderese
ndt 
fagdirekt
ør-møtet.  
 

 

34-16 
28.09.
16 

Styringsgruppen sender sitt innspill på 
lokalisering av konferanse til styringsgruppen 
for Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 

Sekretari
at SKDE 

Nov 16 
 

Sendt 
SG for 
konferan
sen 
30.11.16. 
Lokaliseri
ng 
Tromsø 
avklart. 
Finansier
ing 
uavklart 

 

40-16 
30.11.
16 

1. Samlerapporten med alle vurderingsskjema 
sendes til alle RHF (og alle registre), og legges 
ut på nettsiden kvalitetsregistre.no. 
 
2. Styringsgruppen sender ut Varsel om 
manglende faglig framdrift til fire nasjonale 
kvalitetsregistre.  
 
3. Styringsgruppen sender brev til alle RHFer 
med påminnelse om at alle sykehus har krav 
om å levere data til alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
4. Styringsgruppen sender gratulasjon til Norsk 
Hjerneslagregister som det første nasjonale 
medisinske kvalitetsregisteret som har nådd 
stadium 4. 

Sekretari
at  
SKDE 
 
 
 

Des.16 Vedtaksp
unkt 1,2 
og 4 
effektuert 
des 16 

 

41-16 
30.11.
16 

4. Styringsgruppen vil at Fagsenter for 
pasientrapporterte data forbereder en sak til 
neste møte i Styringsgruppen for å belyse 
muligheten av å bruke ett felles PROMs-
instrument som gjør det mulig å gjøre 
sammenligninger mellom pasientgrupper. 
 

2. Styringsgruppen ber om at FMK NIKT til 
neste møte belyser bruken av alternative  
innregistreringsløsninger av PROMs til de 
nasjonale registrene. 

Fagsenter 
PROM 
 
 
 
 
FMK-
NIKT 

mars17 
 
 
 
 
 
Mars 
17 

Sak IRS 
06.03.17 
 
 
 
 
Planlagt 
sak IRS 
06.03.17. 
Utsettes 
til juni 
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42-16 
30.11.
16 

1. Styringsgruppen ber FMK-NIKT ivareta 
kvalitetsregistrene i videre arbeid med felles 
nasjonale løsninger for autorisasjon og 
autentisering, som også må forankres i 
nasjonal handlingsplan for ehelse.  

2. Styringsgruppen ber FMK-NIKT sørge for at det 
etableres en dialog mellom NHN og de tre 
løsningsleverandørene for nasjonale 
kvalitetsregistre for avklaringer av ansvar og 
finansiering av forvaltning av applikasjoner og 
brukerstøtte. Målsetningen må være å utvikle en 

nasjonal modell. 

 

FMK-
NIKT 
 
 
 
 
 
FMK-
NIKT 

 
 
 
 
 
 
? 

To saker 
IRS 
06.03.17 
 
 
 
 
? 

 

43-16 
30.11.
16 
 

Styringsgruppen ber servicemiljøet starte 
arbeidet for å se på mulighetene av å lage 
klynge-registre innen fagområdene revmatologi 
og nevrologi. 
 

Sekretari
at SKDE 

 
 

IRS juni 
17? 

 

46-16 
30.11.
16 

4. Styringsgruppen slutter seg til forslaget om at 
veilederen sendes til registrene sammen med 
krav om å ha brukerrepresentasjon i registrenes 
fagråd. 
 

 

2. Styringsgruppen ønsker at sammensetning 
av fagrådet presenteres i registrenes 
årsrapporter. 

”Prosjekt 
brukerme
d-
virkning” 
 
 
 
Sekretari
at  
SKDE 

 
Des 16 
 
 
 
 
 Juni 
17 

Veileder 
og 
reviderte 
vedtekter 
sendt alle 
registre 
jan17  
 
Revisjon 
mal i 
ekspertgr
uppemøt
e april 17 
 

 

49-16 
(Evt.) 
30.11.
16 
 

FMK-NIKT bes å samordne arbeidet for å 
kvalitetssikre utgifter til IKT- drift, med samling 
av  regionale medlemmer i arbeidsgruppen og 
økonomidirektørene for å finne omforente 
anslag  over utgifter til IKT-drift.  
 

FMK-
NIKT 

Des 16 Rapport 
behandle
s i AD-
møtet feb 
17 
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Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk 

virksomhet  
 

 

Bakgrunn 
Et av hovedmålene i den nasjonale strategien for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020 er 
økt bruk av resultater fra medisinske kvalitetsregistre til ledelse og styring i helseforetakene.  
Det er igangsatt et nasjonalt arbeid i regi av Fagråd for resultattjenester i nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre for å sørge for at resultater fra medisinske kvalitetsregistre gjøres tilgjengelig 
for relevante mottakere i spesialisthelsetjenesten. I første omgang vil dette dreie seg om de regionale 
helseforetakene og helseforetakene. Arbeidet har som mål at relevante resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre skal være lett tilgjengelig og oppdatert til styringsformål av den kliniske virksomheten.  
Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal oppfylle sin 
hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og 
virksomhetsstyring.  
Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års drift gi oppdaterte resultater 
tilpasset registrerende enheter, ledelse på ulike nivåer og allmennheten.  

Aktuelt 
 
1. Tilgang til resultater  
For å undersøke RHFenes behov for resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring er avholdt møter 
med fagavdelingene i de fire RHFene for å se på det enkelte RHFets behov for resultater til styringsformål 
og hvordan dette skal sees i sammenheng med systemene for virksomhetsstyring i det enkelte RHF /se 
vedlegg). 
 
Det er i forbindelse med denne gjennomgangen igangsatt et prosjekt i Fagråd for resultattjenester for å 
etablere et system for å formidle resultater fra medisinske kvalitetsregistre til RHF og HF. Prosjektet har 
som mål å gjøre tilgjengelig oppdaterte resultater fra medisinske kvalitetsregistre  på kvalitetsregistre på 
kvalitetregistre.no, arbeidet gjøres i samarbeid med leverandørene av de resultattjenestene som er 
etablert i dag (MRS-R og KREMT).  
 
2. Resultattjenester 
 
Rapporteket 
Publiseringstjeneste utviklet av SKDE og Helse Nord IKT. Krever pålogging i Norsk helsenett. Kan per i dag 
ikke publisere anonyme resultater åpent. 
 
KREMT/ Shiny 
Publiseringstjeneste utviklet av Kreftregisteret. Kan publisere anonyme resultater åpent. 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  04/2017 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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MRS-R 
Publiseringstjeneste utviklet av Hemit. Kan publisere anonyme resultater åpent. Ønsker å videreutvikle 
denne slik at den kan benyttes for å publisere personentydige resultater til kliniske fagmiljøer.  
 
 
3. Bruk av resultattjenester i dag 
 
Registre som kan publisere resultater åpen på nett: 
 
 - Kvalitetsregistrene i Kreftregisteret - KREMT/ Shiny 
 - Hjerteinfarktregisteret – MRS-R 
 
Registre som kan publisere resultater til kliniske miljøer, ikke åpent på nett 
 
Register Resultattjeneste 
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling Rapporteket 
Nordisk register for Hidradenitis suppurativa Rapporteket 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Rapporteket 
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon Rapporteket 
Norsk register for invasiv kardiologi Rapporteket 
Norsk register for analinkontinens Rapporteket 
Norsk ryggmargsskaderegister Rapporteket 
Norsk gynekologisk endoskopiregister Rapporteket 
Norsk kvalitetsregistre for fedmekirurgi Rapporteket 
Norsk hjerneslagregister Rapporteket 
Norsk intensivregister Rapporteket 
Norsk register for gastrokirurgi Rapporteket 
 
 
 

4. Statistikerressurser 

Følgende mål i handlingsplanen 2020 involverer statistikerkompetanse: 

- Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal innen 2020 ha utviklet resultattjeneste som gir 
registrerende enheter tilgang til oppdaterte resultater for egen virksomhet sammenlignet med nasjonale 
resultater.  

- Resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal stimulere til - og brukes i klinisk kvalitetsforbedring. De 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal, etter to års drift, kunne identifisere 
kvalitetsforbedringsområder og forslag til forbedringstiltak. Etter fire års drift skal de, i samarbeid med 
fagmiljøene, kunne dokumentere bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid.   

 - De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal tilgjengeliggjøre tilpassede, oppdaterte og relevante 
resultater for klinikere, sykehusledere, RHF-ledere og eksterne aktører.  

 - Resultater på sykehusnivå for relevante kvalitetsindikatorer i alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
skal gjøres tilgjengelig for allmennheten igjennom årlig offentliggjøring/presentasjon på servicemiljøets 
nettsider. 
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Behovs- og ressurskartlegging for statistikertjeneste i nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

Antallet nasjonale medisinske kvalitetsregistre har økt de senere årene. I samme periode har det ikke blitt 
tilført ekstra midler til Servicemiljøet nasjonalt. Det stilles også strengere krav til datakvalitet, rapportering 
og formidling av resultater. Servicemiljøet i regionene disponerer per i dag ett årsverk hver til analyse. I 
tillegg har noen av registrene egne analyseressurser.  

Statistikernettverket har, ut fra dagens ressurssituasjon, definert et minimumstjeneste som servicemiljøet 
bør kunne tilby alle nasjonale registre. 

-          Beregning og visualisering av kvalitetsindikatorer, i forbindelse med årsrapport 

-          Bistand med design av valideringsstudier 

-          Planlegging av variable (format, mål, samarbeid m/IKT) ved oppstart av register.  
 

Minimumstjenesten over er definert ut fra dagens ressurssituasjon. Hvis målene i handlingsplanen skal 
nås er det statistikernettverkets oppfatning at det maksimalt kan være fire register per statistiker (20 % 
statistikerressurs per register, samt tid og ressurser til administrative oppgaver samt faglig utvikling og 
møter). Til sammenligning har kreftregistrene tre registre per statistiker.  

Med utgangspunkt i at hvert statistikerårsverk dekker 4 registre, har man i dag dekket 27 registre av 46 
(kreftregistrene holdt utenfor). Hvis alle registre skal få nødvendig hjelp og målene i handlingsplanen skal 
oppnås, anslås behovet å være 11,5 årsverk. Med dagens tilgjengelige 6,7 årsverk mangler 5 årsverk (se 
tabell).  

Region Ant.registre Statistikerstillinger(årsverk) Behov 
Nord 8 1  
Midt 6 1  
Vest 18 1,2  
Sør-Øst 14 (22 

m/KRG) 
2  

Nasjonalt  1,5  
Totalt:  46 6,7 11,5 

 
5. Status og videre arbeid med resultattjenester 
Per i dag er det kun registrene i Kreftregisteret og Hjerteinfarktregisteret som har en resultattjeneste som 
kan publisere anonyme resultater åpent. 12 registre kan publisere til kliniske miljøer på Norsk helsenett 
(Rapporteket, personidentifiserbart og anonymt).  
 
Det er etablert et samarbeid mellom Fagråd for resultattjenester og Kreftregisteret for å se nærmere på 
muligheten for å bruke deres løsning for andre registre enn kreft. Det er avtalt av løsningen skal testes ut 
for Barnediabetesregisteret og Norsk intensivregister.  
 
For Helse Sør-Øst er det fortsatt flere avklaringen som må på plass før MRS-R kan benyttes, det er derfor 
aktuelt for Helse Sør-Øst å benytte Kreftregisterets løsning for flere av registrene i regionen. Dette vil 
kunne øke antallet registre fra Sør-Øst som kan publisere resultater åpent. 
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Helse Midt-Norge har en plan for å ta i bruk MRS-R for alle sine nasjonale registre. For at MRS-R skal 
kunne tas i bruk av flere regioner er det behov for at det etableres et oppl æringsprogram i regionene. Det 
er per i dag ikke satt av penger til dette, men Hemit vil søke FMK-NIKT om midler til dette. 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 3: Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk virksomhet 
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Sak 04/2016 vedlegg 3 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Resultater fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre til styring av klinisk 
virksomhet 
   
 

Ansvarlig: Fagråd for resultattjenester, Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre  
 
 
Dokumentansvarlig: Philip A. Skau (PAS) 
 

 



21 
 

 

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk virksomhet 
 

Innhold 
 

1. Bakgrunn 

2. Behov for resultater Helse Sør-Øst RHF 

3. Behov for resultater Helse Vest RHF 

4. Behov for resultater Helse Nord RHF 

5. Behov for resultater Helse Midt-Norge RHF 

6. Oppsummering av RHFenes behov for resultater fra kvalitetsregistre til styringsformål 

7. Formidling av resultater fra medisinske kvalitetsregistre i dag 

8. Innholdsproduksjon, oppdateringer og ansvarsforhold 

9. Videre arbeid og tidsplan 

 

1. Bakgrunn 

Et av hovedmålene i den nasjonale strategien for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-

2020 er økt bruk av resultater fra medisinske kvalitetsregistre til ledelse og styring i 
helseforetakene.  

 
Det er igangsatt et nasjonalt arbeid i regi av Fagråd for resultattjenester i nasjonalt servicemiljøet 

for medisinske kvalitetsregistre for å sørge for at resultater fra medisinske kvalitetsregistre gjøres 
tilgjengelig for relevante mottakere i spesialisthelsetjenesten. I første omgang vil dette dreie seg 

om de regionale helseforetakene og helseforetakene. Arbeidet har som mål at relevante 
resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal være lett tilgjengelig og oppdatert til 

styringsformål av den kliniske virksomheten.  
 

Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal oppfylle 
sin hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å kunne benyttes i 
kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale 
kvalitetsregistre etter to års drift gi oppdaterte resultater 1 tilpasset registrerende enheter, 
ledelse på ulike nivåer og allmennheten.  

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk forbedringsarbeid og 
forskning, inngå i beslutningsgrunnlaget for faglig styring.  

For å undersøke RHFenes behov for resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring er 
avholdt møter med fagavdelingene i de fire RHFene for å se på det enkelte RHFets behov for 
resultater til styringsformål og hvordan dette skal sees i sammenheng med systemene for 
virksomhetsstyring i det enkelte RHF. 

 

 

                                                 
1 Begrepet ”oppdaterte resultater” er ikke entydig, men kan variere mellom registre og mottakere avhengig av bruks- og 
fagområde.   
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2. Helse Sør-Øst RHF 

Møte: 1. juni 2016, Oslo.  

Helse Sør-Øst RHF ønsker resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring av den kliniske 
virksomheten i regionen, både for å utøve eierstyring og for at de enkelte helseforetakene i 

regionen selv skal kunne styre etter kliniske resultatmål. Helse Sør-Øst har per i dag ikke etablert 
et ledelsesinformasjonssystem som omfatter både produksjonsdata, HR og informasjon om 

klinisk kvalitet. Helse Sør-Øst stiller seg svært positive til at det nå arbeides med en nasjonal 
løsning for publisering av resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring, men var samtidig 

opptatt av at dette arbeidet ble sett i sammenheng med en rekke andre nasjonale prosesser for 
formidling av resultater og indikatorer for spesialisthelsetjenesten f.eks. Helsenorge.no, flere 
prosjekter i Direktoratet for e-helse, NFIM-prosjektet og et publiseringsløsningsprosjekt for 
spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst var også av den oppfatning at en slik publisering burde 
foregå sentralt og ikke som en del av regionenes datavarehusløsninger, Helse Sør-Øst mente det 
ville være fornuftig å bruke et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som pilot.  
 
3. Helse Vest RHF 

Møte: 30. juni 2016, Stavanger. 

Helse Vest RHF ønsker resultater fra medisinske kvalitetsregistre for at de enkelte 

helseforetakene i regionen selv skal kunne styre etter kliniske resultatmål. 
Helse Vest har vedtatt at styringsinformasjon skal være et eget tiltaksområde i strategien for 
Helse Vest. Helse Vest har etablert et ledelsesinformasjonssystem for styring av helseforetakene i 
regionen. Helse Vest understreket at de kun er tilretteleggere for de enkelte foretakene i 
regionen og har således ingen egen rolle i å følge opp resultatene fra de medisinske 
kvalitetsregistrene i regionen. Helse Vest publiserer i dag flere kvalitetsindikatorer fra medisinske 
kvalitetsregistre gjennom ledelsesinformasjonssystemet for regionen ved at de mottar data fra 
lokale kvalitetsregistre som er en del av de nasjonale registrene og hvor de selv gjør analysene av 

disse og publiserer de. Helse Vest var klar på at den kvalitetssikringen av data de gjorde var 
tilstrekkelig samt at de analysene de gjorde ikke ville avvike fra hva registrene selv gjorde og 
publiserte på f.eks. kvalitetsregistre.no. Helse Vest ønsker selv å publisere resultater fra 
medisinske kvalitetsregistre i ledelsesinformasjonssystemet og ønsket ikke å benyttet et fe lles 
nettsted i regi av det nasjonale servicemiljøet til dette. 
 
4. Helse Nord RHF 

Møte: 6 juli 2016, Bodø. 
Helse Nord RHF ønsker resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring av den kliniske 
virksomheten i regionen, både for å utøve eierstyring og for at de enkelte helseforetakene i 
regionen selv skal kunne styre etter kliniske resultatmål. 
Helse Nord RHF har etablert et ledelsesinformasjonssystem for styring av helseforetakene i 
regionen. Arbeidet med styringsportalen ble startet i 2008 og hadde bakgrunn i økte krav til 
oppfølging av virksomhetene i regionen. Situasjonen var også i 2008 at det var vanskelig å skaffe 
seg oversikt over nå-situasjonen ved at informasjonen befant seg på lokale steder og var 

vanskelig tilgjengelig for de som hadde bruk for den. Dette medførte også at det var nødvendig å 

logge seg inn i ulike systemer som ytterligere gjorde tilgangen vanskeligere. Det var også en 
utfordring av opplysningene ofte var utdaterte når de nådde de som skulle benytte de til styring 
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og at det var vanskelig å sammenstille informasjon mellom de ulike systemene noe som gjorde de 

lite egnet til virksomhetsstyring.  
Strategi og mål for satsningen er: 

 Én vei inn til virksomhetsdata 
 Sette de som styrer virksomheten fra dag til dag i stand til å gjøre raskere og bedre 

beslutninger basert på fakta 
 Skape en overordnet virksomhetsforståelse som alle kan kjenne seg igjen i  

 Sikre felles forståelse og bruk av data i Helse Nord for styring og forbedringsarbeid 
 Sikre at alle sykehusene i regionen får samme tilbud – de store drar de små 

 
Helse Nord RHF ønsker primært at resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal inngå som en 
integrert del av styringsportalen. Dette vil innebære at data fra de medisinske kvalitetsregistrene 

må overføres til Helse Nord RHF og analyseres i samme system som produksjonsdata og HR data. 
Servicemiljøet presenterte løsningen for å publisere resultater fra medisinske kvalitetsregistre 

hvor det skal etableres en egen nettside i tilknytning til servicemiljøets nettsted; 
kvalitetsregistre.no som skal vise oppdaterte resultater fra relevante kvalitetsregistre tilrettelagt 
for det enkelte RHF, med analyser på det nivået som er ønskelig for det enkelte RHF og som er 
mulig i forhold til opplysningene i det enkelte kvalitetsregister. Helse Nord RHF ønsker på sikt at 
resultatene fra de medisinske kvalitetsregistrene skal inngå i RHFets styringssystem, men mener 
også at en tilgjengeliggjøring via en annen nettside, som kan lenkes til deres system, vil være et 
stort fremskritt og støtter dette.  
 
5. Helse Midt-Norge RHF 

Møte. 16. september 2016 

Helse Midt-Norge har per i dag ikke etablert et ledelsesinformasjonssystem for bruk av kliniske 
resultater til styring av virksomhetene i regionen. Helse Midt-Norge ønsker å ha tilgjengelig 
resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av virksomheten i egen region. 
 
Helse Midt-Norge var tydelig på at resultatene som skulle brukes måtte komme fra registrene 
selv og så det som problematisk at data fra kvalitetsregistrene skulle legges inn i et system for 

virksomhetsstyring og analyseres av andre enn fagmiljøet i kvalitetsregisteret, dette for å sikre 
kvaliteten i resultatene som blir formidlet. Helse Midt-Norge støttet initiativet fra Fagrådet fra 
resultattjenester om at det etableres en side for virksomhetsstyring på servicemiljøets nettsted 
kvaliteregistre.no.  

 
6. Oppsummering av RHFenes behov for resultater fra kvalitetsregistre til styringsformål  

Helse Vest og Helse Nord har i dag utviklet egne systemer for virksomhetsstyring hvor det er lagt 

opp til å inkludere resultater fra medisinske kvalitetsregistre som styringsinformasjon for 
virksomhetene i regionen. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge har per i dag ikke slike systemer 
men ønsker å utvikle slike. Helse Vest og Helse Nord ønsker å få tilgang til opplysninger fra 
registrene og publisere de selv, men Helse Nord støtter at det utarbeides en egen side på 

servicemiljøets nettside som kan lenkes til deres systemer. Helse Vest ønsker ikke en slik løsning, 
men ønsker å publisere resultater selv. Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst mente at resultatene 
fra medisinske kvalitetsregistre burde publiseres av registrene selv, dette for å sikre kvaliteten på 
resultatene og de støttet forslaget om å publisere disse som en del av kvalitetsregistre.no.  
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7. Formidling av resultater fra medisinske kvalitetsregistre i dag 

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre formidles i dag på ulike måter. Alle nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre publiserer årlig resultater på kvalitetsregistre.no som er til rettelagt 
for allmennheten. Registrene utgir også en årsrapport som legges ut offentlig og gjøres kjent i det 

aktuelle fagmiljø. Noen registre utgir også årlig sykehusvise rapporter. 
 
8. Innholdsproduksjon, oppdateringer og ansvarsforhold 

Fagrådet for resultattjenester legger opp til at all innholdsproduksjon vil foregå i regi av det 
enkelte register som skal publisere resultater til styring. Det er i dag ulike løsninger for åpen 

publisering av slik informasjon hvor løsningen som er utviklet av Kreftregisteret er det eneste 
som er i produksjon (KREMT), det er også under utvikling en løsning i Hemit som skal kunne 

publisere resultater åpent (MRS-R). Løsningen som etableres på kvalitetsregistre.no skal kun 
fronte disse løsningene slik at resultatene blir publisert på samme nettsted, uavhengig av valg av 

resultattjeneste. Oppdatering av resultatene vil være avhengig av når registeret kan publisere 
nye resultater, dette vil variere mellom registrene, noen vil kunne publisere kvartalsvis resultater 
mens andre vil kun oppdater hvert år.  Registrene vil selv være ansvarlig for all 
innholdsproduksjon som gjøres tilgjengelig for styring. Det nasjonale servicemiljøet for 
medisinske kvalitetsregistre har således ikke noe ansvar for innholdet som publiseres. 
 
9. Videre arbeid og tidsplan 

 

Videre arbeid: 

1. Ferdigstille konsept i fagrådet. 

2. Inngå et formelt samarbeid om publisering med Kreftregisteret 

3. Vurdere de økonomiske sidene ved bruk av KREMT 

4. Utrede hvilke registre som kan inngå i pilot  

5. Ferdigstille nettside på kvalitetsregistre.no  

6. Utrede de økonomiske sidene ved drift 

7. Oppstart av pilot for MRS-R løsningen og KREMT 
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Tidsplan: 

 
 

Aksjonspunkt Des 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 

Ferdigstille konsept 
I fagrådet 

X 
   

Inngå et formelt samarbeid 
med Kreftregisteret 

 X   

Vurdere de økonomiske sidene 
ved bruk av KREMT 

 X   

Utrede hvilke registre som kan 
inngå i pilot 

  X  

Ferdigstille side på 

kvalitetsregistre.no 

  X  

Utrede de økonomiske sidene 
ved drift 

   X 

Oppstart pilot 

 

   X 
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FMK-NIKT: Status for saker behandlet 

 
Bakgrunn 

Ordinær rapportering av aktuelle saker fra FMK. 
 

Status 
Følgende aktuelle saker har vært behandlet i FMK siden sist møte i styringsgruppen: 

 
Saksnr Tittel Saksbehandler 

03/17 AD Rapport kostnader for drift og forvaltning Eivind Kristiansen 
05/17 Søknader og tildelinger Flere 

08/17 Status på flytting av registre til NHN Ågot Ligaarden 

10/17 Drøfting av økonomi ved drift og forvaltning av 
PROMS løsningen 

John Petter Skjetne 

11/17 Hva koster utviklingen av et register Bernt Olav Økland 

17/17 Årsrapport FMK og status kvalitetsregistrene Eivind Kristiansen 

 
 

 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 

 
 

 
Vedlegg:  
Vedlegg 4: Presentasjon aktuelle saker fra FMK januar 2017 (se separat vedlegg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  05/2017 

Saksbehandler Jørn Hanssen, Nasjonal IKT 
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MRS Resultat – applikasjon for sensitivt nivå, orientering til IRS om søknad om 
finansiering fra FMK 

 
Bakgrunn 

MRS- Resultat er en resultattjeneste som skal kunne være en totalløsning for resultatformidling. Dette for å 

stimulere til at registrene i større grad kan nå strategimål 2 i  Nasjonal strategi for det regionale arbeidet 

med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020:  

Kvalitetsforbedring og ledelse - økt bruk av resultater 
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre må, for å oppfylle sitt formål, inkludere veldefinerte 

kvalitetsindikatorer som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling.  Alle nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere kliniske kvalitetsforbedringsområder og foreslå 

forbedringstiltak. Etter fire års drift skal de, i samarbeid med fagmiljøene, kunne dokumentere bruk av 

resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid. 

Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal oppfylle sin 

hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og 

virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års drift gi 

oppdaterte resultater  tilpasset registrerende enheter, ledelse på ulike nivåer og allmennheten.  Resultater 

fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk forbedringsarbeid og forskning, inngå i 

beslutningsgrunnlaget for faglig styring. 

 
I dette hovedmålet refereres det implisitt til to «typer» datakategorier, anonymiserte og sensitive data, 
som hver har sitt nytteområde og krever egne applikasjoner i en helhetlig teknisk løsning.  
 

MRS-Resultat Fase 1: Publisering av anonyme data  

MRS-Resultat prosjektet startet i mars 2016 med utvikling av Fase 1: publisering av anonymiserte 
data med følgende hovedmål: Offentlig publisering av oppdaterte resultat – relevante resultat 

presenterte på en enkel måte.   
 

Applikasjonen skulle bidra til følgende punkter i pkt 2 i strategien: Definering av 
kvalitetsindikatorer,  Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater, å vise  uberettiget 

variasjon som igjen skal bidra til å synliggjøre kvalitetsforbedringsområder, virksomhetsstyring  
 
Fase 1 er pr 01.02 ferdigstilt og er pr i dag løsning for Norsk hjerteinfarktregister. Følgende register er 

planlagt å komme på løsningen i løpet av 2017: NORKAR, NORScir, Hjertesvikt, Hjerneslag, 

Hoftebruddregisteret, ØNH- Tonsille og kanskje CP.  

Saksframlegg 
 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  06/2017 

Saksbehandler Mona Stedenfeldt, Servicemiljøet 
Midt-Norge 
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Det er stor entusiasme hos våre eiere og det er gitt tydelig beskjed om at dette er et nyttig verktøy sett i lys 

av RHFenes oppdrag i å identifisere uberettiget variasjon ut ifra foreslåtte styringsindikatorer (ref: rapport 

Uberettiget variasjon, SKDE Nov 2016).  HF som har fått presentert resultater via løsningen ser at det vil 

kunne brukes iht til målsetning.  

MRS- Resultatapplikasjonen for anonymt nivå er bygd slik at utvikling av rapporter og visualisering i størst 

mulig grad skal gjøres av brukerne, det vil si daglig leder/koordinator av registeret i samarbeid med det 

regionale servicemiljøet. IKT- ressurser brukes til å tilrettelegge data for bruk.  Dette gir en fleksibilitet opp 

mot videreutvikling og oppdateringer, det krever lite midler til IKT-tjenester og sørger for at registeret selv 

får et eierskap til løsningen. 

MRS-Resultat anonym del er uavhengig av den sensitive delen, det vil si at registre kan velge å benytte kun 

den anonyme delen hvis ønskelig.  

 

Kostnadsbilde for MRS-Resultat Anonymt nivå:  

 

Antall register  1 7 20 

År  Stk pris 2016 2017 2018 

Drift NHN   kr    66 000,00   kr    66 000,00   kr    66 000,00  

Drift Hemit   kr                  -     kr                  -     kr                  -    

Lisenser Power BI register (1)  1000 kr       1 000  kr      7 000  kr    20 000,00  

Lisenser Power BI Servicemiljø (2 pr region ) 1000 kr       2 000 Kr      6 000     Kr      8 000 

Forvaltning og vedlikehold pr register   kr    20 000,00   kr  140 000,00   kr  400 000,00  

Totalt pr år:   kr    89 000,00   kr  219 000,00   kr  494 000,00  

 

 

Aktuelt 
MRS-Resultat Fase 2 er utvikling av applikasjonen for resultatvisning av sensitive data. Denne applikasjonen 

vil være viktig for å stimulere til å oppnå følgende punkter i pkt 2 i strategien: Resultater fra medisinske 

kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk forbedringsarbeid og forskning, inngå i beslutningsgrunnlaget 

for faglig styring. 

 

Med denne applikasjonen vil man kunne: 

- Få detaljert oversikt over sentrale resultat fra sin avdeling 

- Få en større portefølje av deskriptiv statistikk og rapporter 

- Kvalitetssikre datafilen for uregelmessigheter 

- Følge opp kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen med ytterligere årsaks variabler som 
prosjektet ønsker å følge.  

 

Figur1.  MRS- Resultat for sensitivt nivå vil bli utformet som denne skissen og være innlemmet i registerløsningen  for 

optimal tilgang og bruk  
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Applikasjonen for sensitivt nivå vil være mer kompleks enn den applikasjonen for anonymt nivå.  

Den ytterlige kompleksiteten kommer av at man skal presenterer resultat fra sensitive data. Dette vil stille 

andre krav til løsningen for å ivareta personvernet sammenlignet med applikasjonen på anonymt nivå.  

Resultatene vil være publisert i selve registeret, slik at man slipper flere pålogginger. For å få til dette må 

man ha en innflettet løsning der applikasjonen blir innlemmet i registerløsningen. Videre er vil det være 

behov for en større fleksibilitet for utvikling av rapporter. Der hvor MRS-Resultat for anonymt nivå har to 

hovedstrukturer: indikatorvisning og måloppnåelse for hvert sykehus og sammenligning av indikatorer og 

måloppnåelse på tvers av sykehus vil det i MRS-Resultat for sensitivt nivå være mulig å lage flere og mer 

utfyllende rapporter som er nødvendig for å i imøtekomme  overnevnte punkter. 

 

Det vil likevel være de samme prinsipper for utvikling: brukervennlighet, optimal målrettet funksjon for å 

bidra til at registrene når strategiske mål, gunstig og kontrollerte kostnader, og generiske løsninger.  

 

Prosjektorganisasjonen vil bestå som den er (tverrfaglig og interregional), bortsett fra at vi trekker inn 

ytterligere registerresurser inn i prosjektgruppen for optimalisering av løsninger underveis.  

 

Fase 2 er påstartet. Man har brukt 4 uker til nøye prosjektplanlegging (se milepælsplan).  

 

 

 

 

Milepælsplan MRS-Resultat Fase 2  

M1 Uke 10 POC for sensitivt nivå 

M2 Uke 9 Midlertidig tenant og driftsmiljø på plass for publisering av anonyme 
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rapporter 

M3  Uke 26 Rapporter for sensitivt nivå etablert i test 

M4 
Uke 26 ROS-Analyse for sensitivt nivå godkjent for publisering av registre i 
Helse Midt-Norge 

M5 Uke 40 Infrastruktur for sensitivt nivå på plass hos NHN 

M6 

Uke 44 Publisering av sensitive rapporter for Hjerteinfarkt og NORKAR i 

PROD 

M7 Uke 50 Plan og budsjett for FVD Anonymt nivå 

M8 Uke 50, Fasesluttrapport og faseplan for Fase 2 
 

Styringsgruppen for MRS-R vil vedta prosjektplan før neste FMK –møte. Man er nå i gang med ROS analyse 

som vil være viktig for videre valg og estimater av drift og forvaltningskostnader.  Prosjektet er tenkt 

ferdigstilt i november 2017 med driftsetting desember/januar.   Norsk hjerteinfarktregisteret vil fortsatt 

være pilotregister. Norsk hjerneslagregister, Norkar og Norsk register for ØNH- Tonsille vil være de første 

registrene som deretter vil bli påkoblet.  

 

Kostnadsberegning for ferdig utviklet applikasjon: 

 

 

Estimert kostnadsperspektiv for applikasjonen i produksjon:  

Antall register  1* 

År  Stk pris 2016 

Drift NHN   kr    66 000,00 – 140 000 

Drift Hemit   kr                  -    

Lisenser Power BI register embedded løsning  (pay 

pr view)  

1000 + 

cents  

kr       1 000 

Lisenser Power BI Servicemiljø (2 pr region ) 1000 kr       2 000** 

Forvaltning og vedlikehold pr register   kr    20 000,00 -50000  

Totalt pr år:   kr    89 000,00 – 193 000 

*Pris  pr register vi l bli lavere etter hvert som flere registre bruker tjenesten 

** Dersom registeret har MRS-Resultat anonymt nivå er denne kostnaden dekket 

 

Budsjett 2017 - prosjektet avsluttes i november Penger

Kjøp av programvare 1 489 492                   

Øivind Hepsø, 30% (Intern) 344 419         

Rune Løsningsarkitekt, 10% (Intern) 114 806         

John Petter Produkteier, 10 % (Intern) 114 806         Manglende midler til å fullføre prosjektet 1 898 804                   

Benedikt 40% (Ekstern) 289 965         

Benedikt 20% (Fra uke 14) 289 965         

Knut 40 % (Ekstern) Fases ut etter uke 13 241 215         

Astrid BI ressurs Internt (50%) 574 031         

Prosjektleder, 30% (Ekstern) 669 094         

Testleder, 20% (Intern totalt 10 uker) 63 113           

Tormod, 10% (HF) 111 881         

Ressurs til ROS-Analyse 400 000         

Øvrige utgifter (Infrastruktur anonymt/Sensitivt) 175 000         

Totalt 3 388 295     3 388 295                   Totalt

Finansiering

Rest fra 2016
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MRS-Resultat prosjektets fase 2 er i gang. For å kunne fortsette prosjektet må tilstrekkelig finansiering på 

plass innen utgangen av mars. Det vil bli søkt FMK om 1,9 mill på FMK møte den 14. mars. 

 

 

Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering og anbefaler at FMK støtter finansiering av 
prosjektets fase 2.   
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Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  07/2017 

Saksbehandler Erik Hedlund 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
    

 
 
Nasjonal løsning for autentisering –FIA 

 
 

Bakgrunn 

Program for felles infrastruktur (FIA) har som målsetting å etablere en felles 
autentiseringstjeneste for helse- og omsorgssektoren i løpet av 2017. Denne skal fungere som et 

tillitsanker for hele helsetjenesten, og gi enkel og sikker innlogging til e-helseløsninger, legge til 
rette for engangspålogging, og bidra til økt bruk av API for tett integrasjon av felles e-

helseløsninger i IKT-systemene. Arbeidet ledes av Direktoratet for e-helse.  
 
Status 
Prosjektleder, Erik Hedlund, orienterer Interregional styringsgruppe om arbeidet. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
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Orientering fra HEMIT om søknad om finansiering av «Felles autorisasjonsløsning 
for kvalitetsregistrene i nasjonal infrastruktur» 

 
Bakgrunn 
Prosjektet som søker midler, skal levere en felles løsning for autentisering og autorisasjon for 

kvalitetsregistrene i en nasjonal infrastruktur.  
 

På bakgrunn av utredning om flytting av kvalitetsregistrene og FIA prosjektet vil det være 
nødvendig å etablere en felles løsning for autentisering og autorisasjon, som kan benyttes i både 
MRS, Open Qreg og Ereg. 
Løsningen vil her bygges som en generell del av infrastrukturen for kvalitetsregistrene.  
 
Det ble framlagt en søknad om midler til prosjektet i NIKT FMK sitt møte den 19. januar 2017 på 
Gardermoen.  
Søknadssummen er nå på 2 105 000 Kroner, etter revisjon av estimater basert blant annet på 
ønsker fra FMK. 
 
FMK ønsker at den interregionale styringsgruppa skal vurdere prosjektet og vurdere tildeling av 
midler, da summen prosjektet har søkt om er høyt i FMK sammenheng. 
 
FMK ser det som naturlig å informere interregional styringsgruppe om prosjektet og  vil ta med 
seg føringer, råd og spørsmål i den videre behandlingen av saken inn i FMK. 
 

Det vil bli orientert om prosjektet i møtet. 
 

Status 
Det er nå laget en mer detaljert prosjektbegrunnelse for prosjektet, som tas med inn i 

interregional styringsgruppe. Hensikten med prosjektbegrunnelsen er å gi et godt bilde av hva 
tiltaket dreier seg om, overordnede betraktninger om omfang, og hvorfor er prosjektet 

nødvendig.  
 

Denne prosjektbegrunnelsen er laget av Hemit, og er vurdert av, og oversendt til de andre 
helseforetakene Helse-Nord, Helse Sør Øst og Helse-Vest.   

 
 
 

Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering og anbefaler at FMK støtter finansiering av 
prosjektet, slik det nå foreligger.  
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  08/2017 

Saksbehandler Tonje Haggdal Bårdli 
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Vedlegg:  
Vedlegg 5: Prosjektbegrunnelse- Felles autorisasjonsløsning for kvalitetsregistrene i nasjonal  

infrastruktur.doc 
Vedlegg 6: Utredning flytting av kvalitetsregistre fra Helse Nord IKT til Norsk Helsenett v1.0.pdf  (se separat  

vedlegg) 
Vedlegg 7: Utredning vedlegg.pdf (se separat vedlegg) 
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Vedlegg 5/sak 08 
 

 
Prosjektbegrunnelse 
Felles autorisasjonsløsning 
for kvalitetsregistrene i 
nasjonal infrastruktur 
 
Dato:  24.02.2017 
Versjonsnr:     0.8. 
 
 
Godkjenning 
Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. 
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1  Innledning 

1.1 Endringshistorikk 

Versjon Endring Dato Forfatter 

0.3 Første utkast 14.02.17 Tonje Bårdli 

0.4 Andre utkast 16.02.17 Tonje Bårdli 

0.6 Revisjon av kostnader og 

usikkerheter 

22.02.17 Tonje Bårdli 

0.7 Revisjon iht tilbakemeldinger fra 

Helse-Nord 

23.02.17 Tonje Bårdli 

0.8 Siste finpuss før oversendelse 

til IRS 

24.02.17 Tonje Bårdli 

    

 

1.2 Formålet med dokumentet 

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive grunnlaget for å sette i gang prosjektet, 

samt dokumentere sannsynlig gevinst som skal fungere som grunnlag for arbeid med 

gevinstplaner i prosjektet.  

 

Målgruppen for dette dokumentet er Interregional styringsgruppe, prosjekteier, 

styringsgruppen, prosjektleder, og andre som har interesse av verdiene som kan skapes i 

prosjektet. 

 

1.3 Dokumentets omfang og avgrensning 

Dokumentet beskriver tre alternative tiltak for et problemområde: Null-alternativet (dvs. 

ikke gjennomfør prosjektet), gjøre minst mulig (så lite prosjektomfang som mulig, evt. 

definer tiltak i tjenestene istedenfor), eller gjennomfør prosjektet. Dokumentet omhandler 

ikke detaljene i planlegging av prosjektet. Konkrete målformuleringer, 

prosjektorganisering og avtalte tids- og kostnadsrammer beskrives i prosjektplanen. 

 

1.4 Vedlikehold og godkjennelse av dokumentet  

Første versjon av dokumentet etableres før prosjektoppstart. Alle versjoner etter 

prosjektoppstart utarbeides av prosjektleder, og godkjennes av styringsgruppa. 

Styringsgruppa har ansvar for at dokumentet er tilstrekkelig gjennomarbeidet til å fungere 

som beslutningsunderlag for styring av eventuelle faseoverganger i prosjektet. 
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1.5 Organisering av prosjektet 

Det er allerede etablerert en prosjektgruppe og en styringsgruppe for prosjektet, deltakere 
i disse gruppene er representanter fra FIA-prosjektet, NIKT FMK, Helse-Vest, Helse-

Nord, Helse Sør-Øst og Helse-Midt.  
 

Når finansiering er på plass, og prosjektet vedtatt å starte opp, vil prosjektleder lage en 
detaljert prosjektplan som skal godkjennes i styringsgruppa for videre arbeid. 

1.5.1 Organisasjonsstruktur 

Figuren nedenfor viser hvordan prosjektet er organisert. 

 
 

1.5.2 Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen 

Nedenfor listes de rollene i prosjektet som allerede er avklart. NHNs rolle som 

driftsleverandør må ivaretas i prosjektet, og rollen kan dekkes gjennom NHNs rolle som 
overordnet prosjektleder/koordinator, dette gjenstår å avklare. 

 
Rolle  Ansvar 

Styringsgruppen Styringsgruppen er øverste ansvarlige for prosjektets 

gjennomføring og resultat. Det vil være rapportering fra 
prosjektet til FMK, men prosjektet styres av styringsgruppen 

Prosjektleder Prosjektleder har ansvaret for utarbeidelse av prosjektplan 

og kvalitetsplan, etablering av prosjektorganisasjon inkl. 
ressursallokering. Prosjektleder har ansvaret for at 
prosjektet utføres innenfor rammene mht. tid, ressurser, 

omfang og kvalitet av leveransen. Prosjektleder er ansvarlig 
for å følge opp prosjektets fremdrift, vurdere risiko og 

Styringsgruppe 

Helse Sør-
Øst 

Prosjektgruppe 

Prosjektleder 

Helse-Nord Helse-Vest Helse-Midt 
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iverksette tiltak ved behov og rapporterer til 
styringsgruppen.  

Prosjektgruppe Prosjektgruppa skal ivareta gjennomføring av prosjektet. 
- Prosjektleveranser 

- Koordinering i egen virksomhet 

Referansegruppe Referansegruppen har ansvaret for å gi råd og veiledning i 

faglige spørsmål som gjelder planlegging, utførelse og 
resultatvurdering, herunder gi informasjon om viktige 
forhold utenom prosjektet som kan ha betydning for 

prosjektets gjennomføring og resultat. Prosjektleder 
benytter referansegruppen som et faglig ekspertpanel. 

 

1.5.3 Kontaktinformasjon 

 
Rolle Navn Telefon E-post adresse 

Styringsgruppe    

Helse-Midt Prosjekteier 
Per Haug 

+4792646207 Per.Haug@hemit.no 

Helse Sør-Øst Jon Deepak Gupta +4797580408 Deepak.Jon.Gupta@helse-
sorost.no 

Helse-Nord Renard Nilsen +4797732 105 
 

Renard.Sharif.Nilsen@hnikt.no 

Helse-Vest Marianne 
Warholm  

+4798257966 marianne.warholm@helse-vest-
ikt.no 

FMK Jørn Åge Hanssen +4795184 015 jorn.hanssen@nasjonalikt.no 

Prosjektgruppe    

Helse-Midt(PL) Tonje H Bårdli +4748164626 Tonje.bardli@hemit.no 

Helse-Midt John Petter 
Skjetne 

+4790065088 John.Petter.Skjetne@hemit.no 

Helse-Midt Rune A Grimstad +4741242752 Rune.Andreas.Grimstad@hemit.
no 

Helse Sør-Øst Jan Helge 
Wergeland 

+4790691607 jwergela@ous-hf.no 

Helse-Nord Brigt Mikkelsen +4795782203 
 

Brigt.Agnar.Mikkelsen@hnikt.no 
  

Helse-Nord Ketil Holden +4747754247 Ketil.Holden@hnikt.no 

Referansegruppe    

E-Helse Erik Hedlund +4793028609 
 

Erik.Hedlund@ehelse.no  
  

Helse-Midt Arkitekt – Stig 
Håvard Solum 

+4790184080 Stig.Havard.Solum@hemit.no 

Helse-Vest Kristin 
Farestvedt 

+4795816612 kristin.farestvedt@helse-vest-
ikt.no 

mailto:Per.Haug@hemit.no
mailto:Erik.Hedlund@ehelse.no
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1.6 Definisjoner og terminologi 

Ord/uttrykk Forklaring 

FIA Program Felles Infrastruktur. Program i regi av 

Direktoratet for e-helse som skal vurdere, utrede og 

iverksette tiltak på kort og mellomlang sikt som bedrer 

samhandlingen i sektoren. 

Spesielt av interesse for prosjektet vårt er FIA Prosjekt 

Sikkerhetsinfrastruktur. 

IDP Identity Provider. Programvare som fungerer som en 

garantist for en persons identitet. I vårt prosjekt vil FIA 

stille med en IDP som kan håndtere identitetene til alle 

ansatte i helseforetakene. 

STS-funksjonen STS er kort for Security Token Service. Dette er en 

programvare som står mellom IDP-ene og 

kvalitetsregisterene. Hensikten er å berike informasjonen 

om identitetene til også å inneholde informasjon om 

rettigheter og tilganger. 

SSO Single-sign-on. Prinsippet om at man logger på en gang i 

stedet for å logge på i hvert system som skal brukes. 

Autentisering Det å bekrefte eller bevise at noe er sant. I vårt tilfelle 

handler dette om å bekrefte en persons identitet med et 

gitt nivå av sikkerhet. 

Føderert 

autentisering 

Tradisjonelt vil man autentisere brukere ved å 

gjennomføre en autentisering (bekreftelse av identitet) i 

den aktuelle løsningen som skal brukes. Ved å ta i bruk 

føderert autentisering kan vi hoppe over dette steget ved 

å autentisere via en annen kilde vi stoler på. Denne 

kilden kan f.eks. levere en identitet med basis i 

påloggingen til datamaskinen som brukes. 

Sikkerhetstoken En liten blokk med informasjon som bekrefter en brukers 

identitet og rettigheter. Et sikkerhetstoken har en 

begrenset levetid og når denne går ut så må brukerens 

rettigheter bekreftes på nytt for å kunne fortsette å bruke 

et system. Dette er en sentral sikkerhetsmekanisme som 

hindrer uautorisert tilgang. 

Prince2 metodikk PRojects IN Controlled Environments er en prosess-

basert metode for prosjektstyring. Denne er vedtatt brukt 

i alle Hemits prosjekter. 

 



41 
 

2 Oppsummering 

På bakgrunn av utredning om flytting av kvalitetsregistrene og FIA prosjektet vil det være 
nødvendig å etablere en felles løsning for autentisering og autorisasjon, som kan 

benyttes i både MRS, Open Qreg og Ereg. 
Løsningen vil her bygges som en generell del av infrastrukturen for kvalitetsregistrene.  

Resultatløsninger (MRS Resultat og Rapporteket) vil også bli utredet.  

 

 
Etablering av løsningen er forankret i FIA prosjektets sikkerhetsinfrastrukturdel.  

Vedlagt:  
- Utredning flytting av kvalitetsregistre fra Helse Nord IKT til Norsk Helsenett v1.0.pdf  

- Utredning vedlegg.pdf 

3 Hensikt/behov 

Prosjektet skal utvikle en felles løsning for å håndtere rettighetstildeling, og annen 

håndtering av brukere knyttet til kvalitetsregistrene i NHN. Det er nødvendig å sette opp 

dette sammen med den fremtidige fellesløsningen for autentisering/føderering som 

leveres av FIA-prosjektet. 

  

For å kunne ta FIA-infrastrukturen i bruk er det nødvendig å ha en løsning for å 

administrere rettigheter sentralt og ikke hos den enkelte IDP (For eksempel lokale AD). 

Prosjektet FIA har ingen umiddelbare planer om å levere dette som en felles løsning. 

4 Prosjektleveranse 

I dette prosjektet lager vi en løsning for felles autorisasjon og tilgangsstyring. Prosjektet 

har som mål å støtte alle de nasjonale plattformene for kvalitetsregistre (MRS, 

OpenQReg og eReg) samt resultatløsningene Rapporteket og MRS Resultat.  

 

Vi lager en sektorspesifikk fellesløsning for kvalitetsregistre som kan erstatte dagens 

helseregister.no. Dette gjøres ved å utvide STS-funksjonen som i dag benyttes på MRS 

(MRS STS) til å basere seg på FIA–autentisering. Vi vil også utvide funksjonaliteten i 

MRS STS til å kunne støtte andre plattformer enn MRS. Resultatløsninger (MRS Resultat 

og Rapporteket) vil også bli utredet.  

 

Tjenesten etableres som en selvstendig tjeneste i NHN. 

 

Hovedleveranser: 

- Plan og design 

- Etablere og utvikle løsning for felles autorisasjon og tilgangsstyring, FIA integrasjon 

o Implementere gjenbruk av identitet fra FIA (og derigjennom lokale identer)  

o Etablere, test og godkjenne sikkerhetsløsning for MRS, EReg, Open Qreg, Rapporteket og 

MRS Resultat utredes. 
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- Prosjektledelse 

- Utarbeide forslag til forvaltning, vedlikehold og drift (FVD) av IKT-løsningen. 

4.1 Løsningsbeskrivelse 

MRS STS bruker i dag Helseregister.no som identitetskilde I den nye løsningen vil vi 
bruke FIA som denne kilden. FIA vil ha et tillitsforhold til de lokale domenene og henter 

identitetene derfra. På denne måten vil det lokale domenet være kilden til identitetene, 
noe som fjerner en stor risiko vi i dag må forholde oss til. 
I dag er Helseregister.no kilden til brukernes roller og rettigheter. I den nye løsningen vil 

vi opprette en egen komponent som håndterer denne informasjonen. Komponenten vil bli 
tilgjengelig både med et eget brukergrensesnitt via en webside og som web-tjenester. 
Sistnevnte vil gjøre det mulig for de enkelte kvalitetsregistrene å lage sitt eget integrerte 

brukergrensesnitt for håndtering av brukere. 
MRS STS støtter i dag kvalitetsregistrene som kjører på MRS-plattformen, men vi vil 

utvide den til å støtte de andre registerplattformene.  Her må vi gjøre en jobb med å sikre 
at riktig informasjon overføres, men utover dette må tilpasningsarbeidet gjøres i de 
enkelte systemene.  

I et framtidig scenario vil det være mulig å gjenbruke MRS STS for andre typer registre og 
applikasjoner, men dette går langt utover målbildet for dette prosjektet. 

 
Figuren under viser hvordan de forskjellige komponentene henger sammen:

 
Forklaring til figuren 

1 Lokalt domene Det lokale domenet er kilden til brukernes identiteter. På denne 
måten slipper vi at man registrerer sin egen identitet på nytt 
slik som i dag, noe som er en stor sikkerhetsrisiko og en 

ulempe for brukeren. 

2 FIA FIA vil stå mellom de lokale domenene og våre tjenester. De 
formidler identitetene fra de lokale domenene.  

3 MRS STS MRS STS er komponenten som samkjører kommunikasjonen. 
Den får identiteter fra FIA og beriker disse med informasjon om 

Helse Sør-Øst, Helse Vest, 
Helse Midt, Helse Nord
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roller og tilganger. Denne informasjonen kommuniseres videre 
til kvalitetsregistrene. 

4 Tjeneste for roller og 

tilganger 

Denne komponenten vil ha et innslag for hver identitet som har 

tilgang til et kvalitetsregister og håndterer dermed 
brukertilgangen for alle brukere. Denne informasjonen vil 
kunne redigeres her direkte eller man vil kunne benytte et API 

som denne eksponerer. 

5 Kvalitetsregistrene Kvalitetsregistrene kommuniserer med MRS STS for å sikre at 
en bruker har riktige roller og rettigheter. Alle kvalitetsregistre, 
uansett teknisk plattform, vil kunne kommunisere med den 

samme tjenesten via de samme protokollene.  
Vi vil utrede mulighetene for at resultattjenestene bruker den 
samme funksjonaliteten for tilgangsstyring. 

 

4.2 Avgrensninger og forutsetninger 

Vi har avhengigheter til FIA-prosjektet da vi er avhengige av arbeid utført av FIA-
prosjektets utviklere. FIA leverer den grunnleggende infrastrukturen som vårt prosjekt vil 
bygges på, så vi har en tett kobling her. FIA har allerede levert en 

referanseimplementasjon i deres testmiljø, og vi antar at vi kan utvikle mot dette miljøet. 
Videre har vi et veldig tett samarbeide med utviklerne i FIA og drar store fordeler av å 

være samlokalisert.  
For å kunne tilpasse sikkerhetstoken slik at OpenQreg og Rapporteket også blir støttet 
fordrer det god dokumentasjon og tett samhandling med HNIKT.  

For å kunne tilpasse sikkerhetstoken slik at eReg også blir støttet fordrer det god 
dokumentasjon og tett samhandling med Helse Sør-Øst. 

 
Løsningen vil være realisert som en felleskomponent i NHN sin infrastruktur. 
Etablering av utveksling av identer mellom FIA og virksomhetene er FIA sitt ansvar. 

5 Forretningsalternativ 

I henhold til PRINCE2-metodikken analyseres tre forretningsalternativer: Null-alternativet 

(ikke kjør noe prosjekt), gjør lite, og "gjør noe", dvs. gjennomfør et prosjekt. Dette er 

beskrevet nedenfor. 

 

Forretnings-

alternativ 

Forklaring 

Alt. 0: Ikke 

gjøre noe 

Beholde dagens løsning med Helseregister.no. Vi anser løsningen 

som en sikkerhetsrisiko samtidig som den ikke bygger på 

nasjonale fellestjenester. Løsningen er også separat fra de enkelte 

kvalitetsregistrene og både brukere og registeradministratorer må 

derfor forholde seg til flere systemer enn nødvendig. 

Dette alternativet er vurdert og besluttet at kun kan være en 

midlertidig løsning.  

Alt. 1: Gjøre 

minimalt 

Etablere en løsning basert på dagens sikkerhetsmodell, og søke å 

minimere endringene i den enkelte plattformen. 

Vi vil utvikle en fellesløsning mot FIA. Denne vil dekke alle de 

godkjente registerplattformene, med bedret sikkerhet, lavere 
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driftskostnader og forbedret brukergrensesnitt med mulighet for 

tett integrasjon i de enkelte kvalitetsregistrene. 

Alt. 2: Gjøre 

noe 

Samme som alternativ 1, men utvidet med en 

plattformoppgradering med støtte for moderne protokoller 

(OAuth2, OpenID Connect) for autentisering og autorisasjon. De 

nye protokollene tilbyr enda høyere nivå av sikkerhet samtidig som 

de muliggjør bruk av nye typer mobile enheter.  

6 Forventede gevinster 

Prosjektet «Felles autorisasjonløsning for kvalitetsregstrene i nasjonal infrastruktur» 
gjennomføres for å bidra til følgende overordnede effekter og langsiktige gevinster: 

1. Å være forberedt for den nasjonale fellesløsningen for SSO (Leveres av FIA) 

2. Vesentlig bedret sikkerhet for kvalitetsregistrene gjennom økt kontroll på brukernes reelle 

identitet. 

3. Standardisert håndtering av brukere, rettigheter, autentisering og autorisasjon, som sikrer en økt 

brukervennlighet for kvalitetsregistrene. 

4. Fyller kravene til drift i NHN for kvalitetsregistrene. 

5. Vil driftes av NHN, og ligge i deres infrastruktur, med deres driftsorganisasjon. Dette vil blant 

annet gi SLA tilsvarende/høyere enn den som er på registrene. (Per i dag er det «best effort» drift 

på helseregister.no, og forklaring til dette dette er en naturlig konsekvens av at ingen av kundene 

har villet inngå SLA driftsavtale med HN-IKT med et gitt tjenestenivå i tråd med forventningene). 

6. Gjenbruk av etablerte trust-avtaler mellom foretakene og FIA 

7. Kostnadene vil bli lavere enn det som i dag er på helseregister.no, Pr i dag betaler hvert register 

75 000-80 000 for å bruke Helseregister.no 

 

7 Forventede ulemper 

I forbindelse med innføring av «Felles autorisasjonløsning for kvalitetsregstrene i nasjonal 

infrastruktur» vil man kunne oppleve følgende ulemper: 
1. Potensielle utfordringer rundt overgang fra Helseregister.no til FIA 

2. Krever tilpasninger i kvalitetsregistrene, vil påføre kostnader 

8 Tidsramme 

I milepælsplanen nedenfor er de viktigste milepælene for prosjektet definert. Foreløpig 

plan for leveranse er at vi starter opp i Q2 og ferdigstiller i Q4.  
Vi er her avhengige av arbeid utført av FIA prosjektets utviklere.  
 
Milepæl Beskrivelse 
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M1.1 Når prosjektplanen er godkjent 

M1.2 Ferdigstilt utredning- og kravspesifikasjon 
godkjennes av styringsgruppen. Før 

utviklingsaktivitet starter 

M1.3 Når oppstartsmøte er gjennomført med allokerte 
ressurser i hele prosjektorganisasjonen er etablert i 

henhold til prosjektplan 

M1.4 Løsning er ferdig utviklet og klar til test 

M1.5 Løsning er testet ok i QA, og klar til 
produksjonssetting 

M1.6 Løsning er satt i produksjon for ett eller flere register  

M1.7 Prosjektet er overlevert til drift og forvaltning 

 

Hemit trenger et sett antall uker for utvikling, og det er avhengigheter til FIA-prosjektet 
som det må tas hensyn til.  

 
Tidligste startdato for prosjektet avhenger av finansiering og en godkjent prosjektplan.  

Seneste sluttdato for prosjektet avhenger av finansiering og en godkjent prosjektplan. 

8.1 Kostnader 

Tabellene nedenfor viser et estimat basert på timer for prosjektet.  

Timespris er satt til kr 1000 eks mva.  

8.1.1 Utviklingskostnader for Hemit 

Aktivitet Estimat i timer Estimat i 

kroner 

Implementere tjenesten 200 200 000 Kr 

Logging / auditing  50 50 000 kr 

Oppsett av utviklingsmiljø  15 15 000 Kr 

Testverktøy for tjenesten  50 50 000 Kr 

Admin gui, søk og administrasjon av 

brukere, statistikk og rapporter  

30 30 000 Kr 

Admin gui for håndtering av søknader  30 30 000 Kr 

Admin gui for redigering av brukere / 

rettigheter 
55 55 000 Kr 

Gui for brukere, søke om tilgang 30 30 000 Kr 

Avklaringer med FIA-prosjektet 30 30 000 Kr 

Migrere brukere fra helseregister.no 70 70 000 Kr 

Autentisering / autorisasjon 30 30 000 Kr 

Utvide claims-sett med 

applikasjonsspesifikke claims 

85 85 000 Kr 

Støtte for OpenQReg sine claims 45 45 000 Kr 

Interaksjonsdesign 30 30 000 Kr 

Design og planlegging 150 150 000 Kr 

Avklaringer 10% 90 90 000 Kr 

Test og testkoordinering* 220 220 000 Kr 
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Konfigurasjonsstyring og miljøhåndtering 45 45 000 Kr 

Administrasjon og prosjektledelse 30% ** 280 280 000 Kr 

Usikkerhet 15% 140 140 000 Kr 

Opprinnelig totalsum 1675 1 675 000 Kr 

   

Tillegg ift kommentarer fra FMK   

Støtte for eReg sine claims 45 45 000 Kr 

Støtte for Rapporteket 45 45 000 Kr  

Koordinering med regioner 150 150 000 Kr 

Sum for ti l legg: 190 190 000 Kr 

   

Ny totalsum (Til legg ønsket fra FMK) 2105 2 105 000 Kr 

*Høye testestimat pga. krav til å garantere at løsningen er sikker og robust. 

** inkluderer rapportering til FMK og styringsgruppe 

8.1.2 Forvaltning og driftskostnader etter produksjonssetting 

Dette er de forvaltning og driftskostnadene vi har beregnet kommer etter at den felles 
autorisasjonsløsningen er levert og satt i drift. Dette er den totale summen, ikke fordelt 

per register som benytter løsningen. 
 
Kostnadsposter Årlig kostnad totalt 

Forvaltning og Vedlikehold Hemit 420 000 Kr 

Vi antar at drift fra NHN inngår som en del 

av MRS-forvaltning 

 

 

9 Viktigste usikkerheter 

Nedenfor vises en oppsummering av de viktigste usikkerhetene som enten kan 

redusere/øke gevinstene eller redusere/øke kostnadene forbundet med gjennomføring av 

prosjektet. Oversikten viser momenter både for selve prosjektgjennomføringen og 

momenter forbundet med senere drift og vedlikehold.  
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Risikoliste 

ID  Risiko S K R=S*K Anbefalt tiltak 
1 Manglende finansiering 3 4 12 Vi lager en prosjektbegrunnelse og 

presenterer den i IRS 6 mars.  

2 Tidsavhengigheter til 
leveranser i FIA 

2 4 8 Tett samarbeid med FIA-prosjektet. 
Samlokalisering med NHN. 

3 Tekniske utfordringer rundt 
protokoller og 
integrasjoner 

2 2 4 Estimat settes høye nok til at vi kan 
bruke tid på eventuelle problemer 

4 Manglende tilgang på 
ressurser 

3 4 12 God planlegging og en realistisk 
framdriftsplan 

5 Utfordringer rundt 
konvertering av tilganger 
fra helseregister.no 

3 2 6 Starte tidlig med konvertering, ha en 
alternativ plan for tilganger 
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Revidert mandat for FMK-NIKT 

 
Bakgrunn 

Interregional styringsgruppe har fremmet ønske om å justere på innretningen for Fagforum 
medisinske kvalitetsregistre (FMK). Nasjonalt servicemiljø SKDE har gitt innspill til Nasjonal IKT 

HF, som har revidert mandatet. 
 

Status 
Nasjonal IKT HF har i samarbeid med Nasjonalt servicemiljø SKDE utarbeidet et revidert mandat 

basert på blant annet følgende innspill: 
- FMK skal ha et aktivt forhold til oppfølging av nasjonal strategi og handlingsplan for medisinske 

kvalitetsregistre 
- Endret sammensetning/representasjon fra Nasjonalt servicemiljø i regionene og NIKT for å styrke 

det nasjonale perspektivet 
- Tydeligere samhandling mellom FMK og Klinisk IKT Fagforum/EPJ Systemeierforum 

 
Mandatet vil bli lagt frem for styret i Nasjonal IKT HF i møte 20. mars. Videre prosess for Interregional 
styringsgruppe vil være å utnevne nye deltagere i fagforumet.  
 
 

Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe slutter seg til de foreslåtte endringer i mandat for FMK-NIKT 

 

 
Vedlegg:  
Vedlegg 8: Revidert mandat for FMK v0.7 (se separat vedlegg) 
Vedlegg 9: Presentasjon av revidert mandat FMK i Interregional styringsgruppe 6.mars 2017 (se separat  

vedlegg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  09/2017 

Saksbehandler Jørn Hanssen, Nasjonal IKT 
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Nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status og behov for avklaring av 
søknadsprosess 

 
Bakgrunn for saken 
Interregional styringsgruppe fikk på sitt møte 15. juni 2016 lagt fram anbefaling fra 
Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre om nasjonal status for Norsk 
Brannskaderegister.  Styringsgruppens medlemmer ønsket, med unntak av ett medlem 
fra et RHF, å anbefale nasjonal status for Norsk Brannskaderegister.  Styringsgruppen 
besluttet å sende saken til AD-møtet for en avklaring av hvordan prosessen for søknad 
om nasjonal status skal ivaretas når det ikke er enighet mellom regionene om etablering 
av nye nasjonale kvalitetsregistre.  
 
Det er behov for avklaring av prosess for søknad om nasjonal status , både for de  
registerinitiativer som finnes i regionene, og for servicemiljøet som skal drive 
veiledningsarbeid.  Det er også behov for avklaring av hvilke eksisterende 
registerinitiativer som evt skal prioriteres for nasjonal status, og om det er spesielle 
fagområder som bør prioriteres.   
 
 
Status 
En avklaring fra AD-møtet vedr. søknadsprosess har pr. i dag ikke funnet sted, men AD-
møtet har besluttet at Fagdirektørmøtet skal inn som et nytt ledd i prosessen for 
anbefaling av nasjonal status.  
 
Det er nye registerinitiativer for nasjonal status fra alle regioner, som presenteres i 
denne saken.  Registerinitiativene favner ulike fagområder, der antall eksisterende 
nasjonale kvalitetsregistre varierer. Noen av initiativene kan være aktuelle for samling i 
faglige klynger, jfr. styringsgruppens oppdrag til servicemiljøet om å utrede samling av 
registrene innen nevrologi og revmatologi i klynger.  
 
Aktuelle registerinitiativ for nasjonal status (se vedlegg for ytterligere beskrivelse):  
 
Region Sør-Øst:  

 5 registre innen kreft (kreft i spiserør og magesekk, testikkelkreft, maligne 
blodsykdommer, sarkomer, kreft i sentralnervesystemet) 

 Norsk register for barnerevmatologi (NOBAREV)  
 Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri  (KVALAP) 
 Norsk kvalitetsregister for medfødte hjertesykdommer 

 

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  10/2017 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Region Vest:  
 Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse (vurdert av ekspertgruppen med 

behov for revisjon av søknad)  
 Frakturregisteret i Helse Vest  

 
Region Midt-Norge:  

 Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner (vurdert av ekspertgruppen 
med behov for revisjon av søknad)  

 Kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer (REVNATUS) 
 Norsk register for motornevronsykdommer  

 
Region Nord:  

 Kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge ved UNN 
 
I tillegg er det regionale initiativer innen flere fagområder i ulike faser i planlegging og 
oppstart, som kan bli søkere av nasjonal status på sikt, blant annet flere initiativer i 
Helse Vest innen psykiatrifeltet  (ECT og tvang). 
 
Styringsgruppen bes å gi retning for hvilke av de presenterte registerinitiativ som bør 
prioriteres for videreutvikling og anbefaling for nasjonal status. Styringsgruppen bes 
også vurdere om det er spesifikke fagområder som bør prioriteres med tanke på 
utvikling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
 
Vedtak formuleres i møtet på bakgrunn av diskusjon. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 
 
Vedlegg  
Vedlegg 10: Presentasjon av initiativ til nye nasjonale kvalitetsregistre 
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Vedlegg 10/sak 10  
 
 

Presentasjon av initiativ til nye nasjonale kvalitetsregistre  
 
Region Sør-Øst 
 
Kvalitetsregistre innen kreft 
En svakhet ved dagens Kreftregister er at registrering av primærbehandling ved kreft er ufullstendig 
og at det mangler data for sykdommens forløp. For å få kunnskap om sykdomsforløp og hva som 
skjer med pasientene under sykdomsforløpet er det nødvendig med kvalitetsregistre. Samtlige 
søknader er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene bak hver krefttype, og de aktuelle fagmiljøene 
er, som referert til i vedlagte notat fra Kreftregisteret, “ivrige etter å begynne arbeidet”. Det vises 
også til at registreringen i basisregisteret er ufullstendig og mangler data for sykdomsforløpene. I 
vedlagte notat fra Kreftregisteret er hovedargumentene for hver av de aktuelle søknadene 
oppsummert.  
Følgende kjennetegn og argumentasjon for de fem kvalitetsregistrene er verdt å merke seg: 
 

 Kreft i spiserør og magesekk 
Pasientgrupper med høy dødelighet. 
Et kvalitetsregister kan bidra til å øke overlevelsen og redusere bivirkninger av behandlingen. Det 
finnes nasjonale retningslinjer for pasientgruppene som et kvalitetsregister vi l kunne følge opp. 

 

 Testikkelkreft 
Pasientgruppe som får kreft tidlig i livet og som er utsatt for seneffekter lang tid etter behandling. Et 
kvalitetsregister vil kunne bidra til å dokumentere og redusere seneffekter. Det finnes nasjonale 
retningslinjer for pasientgruppen som et kvalitetsregister vil kunne følge opp. 

 
Kvalitetsregister for maligne blodsykdommer 
Pasientgruppe som har lange sykdoms- og behandlingsforløp, ofte med bivirkninger som hos noen 
kan være langvarige eller varige. 
Et kvalitetsregister kan bidra til forbedring av behandling, reduksjon av seneffekter og gi økt 
kunnskap om sykdomsgruppen. 
Det finnes nasjonale retningslinjer for pasientgruppen som et kvalitetsregister vil kunne følge opp.  

 

 Kvalitetsregister for sarkom 
Pasientgruppen er meget heterogen og behandles av mange medisinske spesialiteter. 
Pasientgruppe som ofte får diagnosen i ung alder og gjennomgår tøff behandling med mange 
bivirkninger og negative seneffekter. Kirurgisk behandling (noen ganger amputasjon) er komplisert 
og fører ofte til permanent redusert funksjon. 
Et kvalitetsregister kan bidra til forbedring og standardisering av behandling, overvåkning av 
seneffekter og gi økt kunnskap om sykdomsgruppen. 
Det finnes nasjonale retningslinjer for pasientgruppen som et kvalitetsregister vil kunne følge opp 
(under revidering høsten 2014). 
 

 Kvalitetsregister for kreft i sentralnervesystemet 
Pasientgruppen som får maligne svulster i sentralnervesystemet har lav overlevelse.  
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Svulstenes plassering og omfang (både maligne og ikke-maligne) kan gjøre behandling vanskelig, 
kirurgi og strålebehandling kan innebære risiko for nevrologisk funksjonssvikt, for eksempel 
lammelser og epilepsi. Både kreftsykdommen og behandlingen kan føre til at pasientene får 
vedvarende nevrologiske utfall og kognitiv svikt.    
Et kvalitetsregister vil bidra til økt kunnskap om svulster i sentralnervesystemet, kartlegge 
prognostiske faktorer som kan gi et mer skreddersydd behandlingstilbud og bidra til økt overlevelse 
for de med maligne svulster. 
Ved innføring av nasjonale retningslinjer vil et kvalitetsregister kunne følge opp etterlevelsen.  
 
Norsk register for barnerevmatologi (NOBAREV) 
Oslo universitetssykehus HF søker om anbefaling av nasjonal status for Norsk register for 
barnerevmatologi (NOBAREV). Søknaden er solid forankret i et samlet og sterkt fagmiljø.  Det vil 
være en faglig styrke å etablere et nasjonalt kvalitetsregister knyttet til den nasjonale 
kompetansetjenesten for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR). I henhold til veileder for 
Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, inngår det i nasjonale kompetansetjenesters oppgaver 
å overvåke, formidle og følge opp behandlingsresultater gjennom for eksempel bruk av medisinske 
kvalitetsregistre. I søknaden er det oppgitt at midler til drift av NOBAREV også vil hentes fra NAKBURs 
øremerkede eksterne midler, og flere av funksjonene registeret vil ha behov for finnes allerede i den 
nasjonale kompetansetjenesten. 
 
NOBAREV ligger i enhet for barne- og ungdomsrevmatologi. Enheten ligger i Revmatologisk seksjon, 
Avdeling for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer, i Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken. 
Søknaden tar utgangspunkt i et etablert register og søker nå om en status som nasjonalt 
kvalitetsregister. Enheten har landsfunksjon for barnerevmakirurgi, regionalfunksjon for 
barnerevmatologiske sykdommer og har i praksis flerregional funksjon for alvorlig 
barnerevmatologisk sykdom. Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi 
(NAKBUR) er tilknyttet enheten.  Siden 1999 har enhet for barne- og ungdomsrevmatologi ved 
NAKBUR driftet et kvalitets- og forskningsregister for barneleddgikt og autoimmune 
bindevevssykdommer hos barn og omfatter nå vel 1100 registrerte pasienter. Dette registeret har 
vært svært viktig for forskningen i enheten.  Kvalitetsregisteret vil inkludere barn og ungdommer 
med juvenil idiopatisk artritt, juvenil systemisk bindevevssykdom, juvenil kronisk vaskulitt og 
autoinflammatoriske febersykdommer. Søknaden er forankret på seksjons-, avdelings- og 
klinikkledernivå. Søknaden er ytterligere forankret i et samlet og sterkt nasjonalt fagmiljø. Oslo 
universitetssykehus ser det som en faglig styrke å etablere et nasjonalt kvalitetsregister knyttet til 
den Nasjonal kompetansetjenesten for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR).  NOBAREV 
samarbeider med NorArtritt – et nasjonalt kvalitetsregister for kroniske inflammatoriske 
artrittsykdommer hos voksne, en representant fra NorArtritt vil sitte i styringsgruppen for NOBAREV. 
De to registrene er enige i at pasienter med juvenil idiopatisk artritt samles i NOBAREV, også voksne 
som tidligere har inngått i NorArtritt.  
 
Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri (KVALAP) 
For å få bedre kunnskap om eldre personer med alvorlige psykiatriske lidelser og hvordan man 
kan bedre utredning, behandling og omsorgstilbud til denne gruppen opprettet fem 
alderspsykiatriske avdelinger i og rundt Oslo opprettet i 2011 et alderspsykiatrisk forskningsnettverk, 
med avdelingene på Oslo universitetssykehus HF, Ullevål og Aker, Diakonhjemmet Sykehus, Akershus 
universitetssykehus og Vestre Viken HF. I 2016 ble det innvilget konsesjonsendring for å overflytte 
data til Oslo Universitetssykehus og å utvide registeret til å omfatte alle alderspsykiatriske avdelinger 
i Norge, og til å bli et kvalitets- og forskningsregister, og dette ønskes nå etablert som et nasjonalt 
kvalitetsregister. Det er Oslo Universitetssykehus som er databehandlingsansvarlig for registeret. 
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Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har driftsansvaret for registeret. Det vil gi oss 
bedre kunnskaper om hvem pasienten er og derved kunne tilrettelegge for bedre utrednings- og 
behandlingsrutiner. Slike prosedyrer fins ikke i dag, verken i Norge eller andre land i Europa. 
Målsetting med kvalitets og forskningsregistre er bl.a. å kvalitetssikre og videreutvikle 
utredningsverktøy for bruk til utredning og behandling av pasienter i alderspsykiatriske avdelinger i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Norsk kvalitetsregister for medfødte hjertesykdommer  
Den norske legeforening ved Norsk kardiologisk selskap og Barnelegeforeningen i samarbeid med 
fagmiljøene ved region- og lokalsykehusene ønsker nå å etablere et nasjonalt kvalitetsregister - Norsk 
register for medfødte hjertesykdommer – som en integrert del av Hjerte- og karregisteret.  
Kvalitetsregisteret skal driftes på Oslo universitetssykehus. Hvert år fødes ca. 500 barn med en 
medfødt hjertefeil i Norge og man antar at ca. 27000 nordmenn lever med en hjertefeil i dag. Mange 
barn med medfødte hjertefeil har tilleggslidelser og andre misdannelser. Variasjonen i 
alvorlighetsgrad er stor og ca. 25 % har en alvorlig type hjertefeil som krever tidlig identifisering og 
behandling – i de fleste tilfeller operasjon. Medfødte hjertefeil er for de fleste pasienter en kronisk 
tilstand som krever omfattende oppfølgning og behandling i helsevesenet gjennom hele livet. Vi 
mangler i dag et nasjonalt kvalitetsregister over denne pasientgruppen har ikke kunnskap om eksakt 
forekomst, endringer i forekomst, tilleggsmisdannelser, utredning, behandling, 
behandlingsresultater, overlevelse og livskvalitet hos pasienter med medfødte hjertesykdommer i 
Norge. 
 
 

Region Vest:  
 
Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse 
På oppdrag fra Helse Vest RHF har Helse Stavanger ved KORFOR utviklet et kvalitetsregister for 
behandling av ruslidelse. Helse Vest ønsker at registeret nå tas i bruk i hele helseregionen. Erfaringer 
med regional bruk av registeret vil være viktig når en i løpet av vinteren/våren 2017 vil fremme ny 
søknad om nasjonal status for registeret. 
Behandling av avhengighet og skadelig bruk av rusmidler ofte preget av innsatser fra flere 
behandlingstiltak og mange og ulike behandlingsforsøk. Et kvalitetsregister vil kunne bidra til mer 
systematikk i behandlingen og mindre geografisk ulikhet. Systematikken i, og kvaliteten på 
behandlingen vil kunne styrkes gjennom å monitorere hele behandlingsforløpet og ikke bare 
registrere opplysninger ved inntak og avslutning av behandlingen i et enkelt tiltak. I så henseende vil 
et norsk register skille seg fra registre i våre naboland. Pasientens tilbakemelding under hele 
behandlingen er et sentralt element i et slikt register. 
Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse skal bidra til en mer spesifikk, systematisk, likeverdig 
og geografisk lik behandling av ruslidelse i Norge. Videre skal registeret identifisere innholdet i og 
forhold og hendelser rundt ulike behandlingsforløp som bidrar til bedre mestring av ruslidelse for 
den enkelte pasient. 
Søknad om nasjonal status er støttet av Helse Vest og var til behandling hos Ekspertgruppen 
desember 2015. Tilbakemelding fra dem var at de på daværende tidspunkt ikke kunne anbefale 
nasjonal status. Fagmiljøet ble anbefalt å arbeide videre med søknaden og blant annet forbedre 
beskrivelse av hvordan pasientene identifiseres og hvilke kvalitetsmål som skal defineres. Videre 
burde omfang og typer utredning og behandling beskrives grundigere, inkludert erfaringer og 
resultater fra regional drift.  
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Registeret forbedrer søknaden på disse punktene og planlegger å sende oppdatert søknad til 
Ekspertgruppen i april 2017. 
 
Frakturregisteret i Helse Vest 
Startet opp som et lokalt register ved Stavanger Universitetssykehus i 2004. Det arbeides nå med en 
5 års prosjekt (2015-2020) for å utvide til et regionalt frakturregister i Helse Vest, som kan tenkes å 
bli en pilot for et nasjonalt register. En innregistreringsløsning i MRS er under utvikling.  
Behandlingen av frakturer varierer betydelig mellom avdelinger og mellom leger på samme avdeling. 
Mye av bruddbehandlingen bygger på tradisjoner. Frakturer registreres med NCSP og ICD-10 koder 
rundt om på sykehusene, og disse data er forbundet med betydelige svakheter. Erfaring tyder på at 
det er store forskjeller i behandling av ankelfrakturer, claviculafrakturer, proksimale 
humerusfrakturer osv. Variasjonene er store og kan være vanskelige å forstå for pasientene, 
sykehusledelsen, politikerne og for kommende ortopeder. Behovet for en oversikt over 
frakturbehandlingen i Norge er stort. Det er ønskelig å inkludere hele pasientforløpet fra 
skadetidspunkt og behandling til og med rehabilitering i registeret.  
Registeret er tiltenkt deltakelse i et eventuelt kommende fellesregister for traume, intensiv og 
beredskap, og deltar i arbeidsgruppen for dette arbeidet. 
 
 

Region Midt-Norge:  
 
Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner: 
Klasehodepine og andre trigemino-autonome cephalalgier (TACs) 
Pasienter  
Register for pasienter  med Trigemino-autonome hodepinene («cephalalgiene», TACs), som omfatter 
tilstandene klasehodepine («cluster headache»), hemicrania continua, paroksysmal hemikrani, og 
SUNCT som behandles innen spesialisthelsetjenesten. 
 
Disse tilstandene har klare kjennetegn som skiller dem fra hverandre, men de har det til felles at 
smerten er ensidig og sitter hovedsakelig i området for ansiktets store følenerve (n. trigeminus, 1. 
gren), og at smertene er ledsaget av autonome fenomener (tåreflod, rødt øye, nesetetthet, renning 
fra nesen, hevelse i øyelokket og svetting i pannen). Ved alle TACs eksisterer det effektiv behandling, 
men behandlingen av de ulike tilstandene er forskjellig. Tilstandene er ofte svært invalidiserende og 
de fleste pasienter bør få en tidlig vurdering og start av behandling i spesialisthelsetjenesten, 

Formål 
Hovedformålet med registeret vil være å bidra til at pasienter med alvorlige primære hodepiner har 
likeverdig tilgang til behandling, sikre kvaliteten av diagnostikk, behandling og oppfølging og legge til 
rette for forskning.  
 
Delmål  
Registeret skal  

 samle inn data og levere rapporter slik at behandlende enheter (nevrologisk avdeling eller 
tilknyttede privatpraktiserende nevrologer), HF, RHF kan få relevant informasjon for å 
evaluere sin virksomhet. 

 bidra til kvalitetsforbedrende tiltak. 

 danne grunnlag for forskning på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale grenser, og 
dermed å være en viktig bidragsyter til å øke kunnskapen om årsaker til og konsekvenser av 
sykdommen, samt effekten av behandlingstiltak. 



Side 55 
 

 
 
 

 

 bidra til ny kunnskap i både fagmiljø og i befolkningen generelt.  
 
Status: 
Knyttet opp mot en nasjonal kompetansetjeneste  
De har Konsesjon og godt opprettet koordinator nettverk  
Har vært vurdert i ekspertgruppen en gang, skal til ny vurdering i april  
 
 
Kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer (REVNATUS) 
 
Mange av de inflammatoriske eller autoimmune sykdommene rammer kvinner i fertil alder. Ca. 3 % 
av kvinner i fertil alder har en inflammatorisk eller autoimmun revmatisk sykdom. Det er et stort 
behov for å videreutvikle kunnskapen om svangerskap ved inflammatoriske revmatiske sykdommer, 
slik at grunnlaget kan bli styrket for oppfølging, diagnostikk, behandling og rådgivning hos denne 
pasientgruppen. 
 
Pasienter:  
Registeret inkluderer alle pasienter > 16 år med en inflammatorisk revmatisk sykdom som planlegger 
svangerskap eller er gravide og som kommer til konsultasjon ved en av poliklinikkene eller 
avtalespesialistene som bruker registeret. Målgruppe for registeret er kvinner med inflammatoriske 
revmatiske sykdommer: Revmatoid Artritt (RA), Juvenil idiopatisk artritt (JIA), Spondyloartroartitter 
(SA), Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), Systemisk sklerose (SSc), Sjøgrens syndrom (SS), Mixed 
connective tissue disease (MCTD), Udifferensiert bindevevssykdom (UCTD), Polymyositt og 
dermatomyositt, Granulomatøs polyangitt (GPA), Takayasus arteritt (TA) 

 
Registerets formål 
RevNatus har som formål å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølging av pasienter med 
inflammatoriske revmatiske sykdommer som planlegger svangerskap eller er gravide ved å:  
 
1. bidra til at den enkelte behandlende enhet kan evaluere sin virksomhet og på den bakgrunn 
drive målrettet kvalitetsforbedring 
2. bruke kunnskapen til kvalitetsforbedring 
i. sykehusvis rapportering av resultater/funn i relasjon til andre enheter 
ii. gi anbefalinger på bakgrunn av funn (lokalt / nasjonalt)  
iii. kvalitetskontroll for overvåkning, behandling og oppfølging av kvinner med inflammatoriske 
revmatiske sykdommer i tiden før- under og etter svangerskap 
3. bidra til utvikling av nasjonale faglige retningslinjer 
4. bidra til økt forskningsbasert kunnskap om svangerskap ved inflammatoriske revmatologiske 
sykdommer ved å gi grunnlagsdata for epidemiologisk og klinisk forskning på utfallsmål 
i. effekt av oppfølging og behandling på svangerskapsutfall hos pasienter med inflammatoriske 
revmatiske sykdommer  
ii. sikkerhet ved ulike typer medikamentell behandling i tiden før under og etter svangerskap 
hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer  
iii. sykdomsaktivitet før, under og etter svangerskap hos pasienter med inflammatoriske 
revmatiske sykdommer  
iv. risikofaktorer for uønskede svangerskapsutfall hos kvinner med inflammatoriske revmatiske 
sykdommer 
v. fertilitet hos kvinner med inflammatoriske revmatiske sykdommer 
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Status: Konsesjon, samler inn nasjonalt, finansiering fra St.Olavs/RHF  
 
Norsk register for motornevronsykdommer 
Pasienter:  
Alle pasienter som etter utredning får diagnosekode «G12.2 Sykdom i motoriske nevroner»  
Pasienter som ved genetiske analyse får påvist Kennedys sykdom (ICD10 kode G12.1)  
Pasienter med uspesifisert motornevronsykdom (ICD10-kode G12.9) 
 
Registerets formål 
Registeret har som hovedmål å forbedre kvalitet i diagnostikk og oppfølging av pasientene.   
Denne kartleggingen av kvalitetsdimensjonen i behandlingen tar først og fremst mål av seg å: 

 Beskrive behandlingstilbudet i hele landet 

 Dokumentere hvilken behandling pasientene tilbys/mottar og kunne vurdere om tilbudet ytes til 
rett tid i pasientforløpet etter den til enhver tid gjeldende konsensus om forsvarlig og god 

behandling 

1.1 Kvalitetsdimensjoner 
Registret har fokus på fem sentrale kvalitetsdimensjoner:  

 Adekvat diagnostikk 
o Relaterer seg til tid fra første kontakt med helsevesenet til diagnostisk 

vurdering/utredning ved nevrolog, og at utredningen oppfattes adekvat 

 Tilbud om etablert sykdomsrettet og symptomrettet behandling behandling 
o Per nå er sykdomsrettet behandling medikamentell behandling med riluzol  
o Symptomrettet behandling gjelder symptomatisk medikamentell behandling, kirurgisk 

tiltak (primært PEG) og mekanisk (primært ventilasjonsstøtte)  

 Eksperimentell behandling  
o Kartlegge pasientinitiert behandlingsmetoder, samt sikre lik mulighet til deltagelse i evnt. 

fremtidige terapistudier 

 Tverrfaglighet 
 Variasjon i tilbudet 

o F.eks. aldri dokumentert hvor pasientene følges opp. I Sverige har registerarbeidet der 

vist at en andel pasienter følges ved lokalsykehus 

 
Status:  Dette er en kopi av det svenske registret, Helseministeren har flagget dette registeret, 
konsesjonssøknad er sendt, IKT løsning er under utvikling.  
Skal opp til vurdering his ekspertgruppen i april  
 
 

Region Nord:  
 

Kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge og barnehabilitering ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Bakgrunn  
I Norge vet vi lite om effekten av den behandling som gis i barnehabilitering (BHAB) og psykisk 
helsevern for barn og unge (PHBU). De nasjonale kvalitetsindikatorene for fagområdene måler andel 
pasienter som har fått registrert diagnoser innen seks konsultasjoner, andel med individuell plan, 
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andel pasienter som har fått henvisning vurdert innen 10 dager, ventetid til behandling og andel 
pasienter som ikke har fått helsehjelp innen frist (Helsenorge.no, 2014). Disse indikatorene er 
prosessindikatorer som kan brukes til å vurdere om pasientene har fått oppfylt sine rettigheter, men 
sier lite om hvor fornøyd pasientene er med behandlingen og om den har gitt noen helsegevinst.  
Behovet for etablering av systemer som gjør det mulig å arbeide systematisk med forbedring av 
kvalitet i PHBU og BHAB er omtalt i nasjonale veiledere, tilsynsrapporter, og i strategi dokumenter fra 
Helse Nord RHF og UNN HF. 

 

Riksrevisjonens gjorde i 2006-2007 undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer 
(Riksrevisjonen, 2007). Deres konklusjon var at det i PHBU i stor grad mangler systematisk arbeid 
med kvalitet, at det er betydelige mangler ved internkontrollsystemene, og at kvaliteten på 
styringsdata er for dårlig.  
I 2013-2014 gjennomførte Helsetilsynet (2015) et landsdekkende tilsyn i alle helseforetak. Det ble 
avdekket lovbrudd i 20 av 23 poliklinikker. Poliklinikkenes egenvurdering konkluderte med at 
tilnærmet ved alle landets BUP-er var det deler av praksisen som ikke var i tråd med regelverket. I 
rapporten ble det konkludert med at Statens helsetilsyn forventer at helseforetakene arbeider 
systematisk med å forbedre kvaliteten i tjenestene, og at helseforetakene har en løpende plikt til å 
sørge for tjenester av god kvalitet og evaluere og korrigere virksomheten. 
 
Formål 
Formålet med etablering av et lokalt kvalitetsregister er å systematisere informasjon om 
behandlingsutbytte og pasientenes fornøydhet i det enkelte pasientforløp. Denne informasjonen vil 
gjøre det mulig for ansatte og ledere å bruke erfaringer fra den enkelte pasient til å arbeide med 
utvikling av tjenestene. Registeret skal være et lokalt kvalitetsregister for PHBU i UNN HF. 
Kvalitetsregisteret har som formål å øke kvalitet på behandlingen til barn og unge med psykiske 
lidelser og utviklingsforstyrrelser på følgende måte:  

• Utvikle, forbedre og kvalitetssikre diagnostikk, behandling og oppfølging 
• Evaluere dagens behandlingsstruktur og forskjeller i organiseringen av behandlingstilbudet 
• Dokumentere behandlingsresultat 
• Kvalitetssikre at anbefalinger i Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge 

følges 
• Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet 
• Bidra til økt forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling 

 

Målgruppen er alle barn- og unge som gis helsehjelp i PHBU og BHAB i UNN HF.  
Databehandlingsansvarlig: Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
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Fagsenter for pasientrapporterte data: løsninger for PROM  

 
Bakgrunn 

Saken er en oppfølging av sak 41-16 (utvikling av tekniske løsninger for PROM) der 
styringsgruppen ba Fagsenter for pasientrapporterte data forberede en sak til 

styringsgruppen for å belyse muligheten av å bruke en PROM-løsning som gjør det mulig å 
gjøre sammenligninger mellom pasientgrupper. 

 
Fagsenter for pasientrapporterte data belyser dette i en presentasjon i møtet.  
 

 
 
 

Forslag til vedtak 
 

Styringsgruppen tar presentasjon fra Fagsenter for pasientrapporterte data til orientering .  

 

 
  

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  11/2017 

Saksbehandler Marjolein M. Iversen, fagsenter PROM 
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Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre  

 
 

Bakgrunn for saken 
Det har ved flere anledninger, både i interregional styringsgruppe og ekspertgruppen, vært 
diskutert behovet for en faglig vurdering av de eksisterende nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene.  
 

Dette behovet har flere årsaker:  
- Relevans: de eksisterende nasjonale kvalitetsregistrene har fått nasjonal status gjennom en 

lang tidsperiode der kravene for slik status, spesielt med tanke på potensialet for å bidra til 
forbedring av helsetjenesten for den aktuelle pasientgruppen, har vært varierende. En 

gjennomgang av registrenes variabelinnhold, både med tanke på antall variabler og 
variablenes relevans som kvalitetsindikatorer forhold til klinisk kvalitetsforbedring vil være 

nyttig. 
 

- Kvalitet/nytte: noen av de nasjonale kvalitetsregistrene har på tross av mange års drift ikke 
oppnådd tilfredsstillende dekningsgrad. En gjennomgang av utviklingspotensialet og nytten 

av disse registrene er nødvendig. 
- Utgifter: i en situasjon der utgiftene til utvikling og drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre er økende, vil en diskusjon rundt antall nasjonale kvalitetsregistre man 
ønsker å utvikle/drifte være nyttig, og om man faglig sett har de nasjonale 

kvalitetsregistrene som er ønskelig/behov for. 
- Juridisk: det er et grunnvilkår etter helseregisterloven § 6 at helseopplysningene som 

behandles skal være tilstrekkelige og relevante for formålet. En gjennomgang av 
variabelinnholdet kan bidra til at databehandlingsansvarlig kan sørge for at irrelevante og 
unødvendige opplysninger holdes utenfor. I ny personvernforordning, som gjøres gjeldende i 
mai 2018, vil kravet om «data minimisation» (relevant og nødvendig for formålet) skjerpes, 
og den databehandlingsansvarlige må kunne påvise at prinsippene etterleves.  

 
 

 
Status 

Det er behov for å avklare prosessen for en slik faglig vurdering av de eksisterende nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene. Sekretariatet vil i samarbeid med leder av ekspertgruppen 

lage et forslag til prosess som presenteres for styringsgruppen i møtet. 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  12/2017 

Saksbehandler Eva stensland, SKDE 
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Forslag til vedtak 

Styringsgruppen anbefaler foreslåtte prosess for faglig vurdering av de eksisterende 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene   
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Rapportering for 2016 på handlingsplan for nasjonalt servicemiljø 

 
Bakgrunn 
 
Interregional styringsgruppe vedtok den 30.03.16 Nasjonalt servicemiljøs handlingsplan for 2016-
2020 som virkemiddel for å nå målsetninger i ”Nasjonal handlingsplan for det regionale arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre 2016-2020.” 
 
Servicemiljøet opprettet i arbeidet med handlingsplanen en redaksjonsgruppe bestående av 
medlemmer fra servicemiljøet i SKDE og i alle regioner samt leder for FMK-NIKT. Denne 
redaksjonsgruppen vil i perioden 2016-2020 ha en viktig rolle i arbeidet med å sørge for 
gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen. Gruppen har kvartalsvise telefonmøter for å oppdatere 
status for tiltak i handlingsplanen.  
 
 
Status 
I redaksjonsgruppens møte 27.02 ble status for tiltak for 2016 gjennomgått og plan for 2017 lagt. 
Gjennomgangen viser at de fleste tiltak for 2016 er ferdigstilt som planlagt, mens noen tiltak er under 
gjennomføring. Vedlagt er oversikt over status for tiltak for 2016. 
 
 
   

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 11: Strategi og handlingsplan, status for tiltak 2016.  

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  13/2017 

Saksbehandler Ellen Arntzen, skde 
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Sak 13/2016 vedlegg 11 

 

Strategi og handlingsplan, status for tiltak 
2016. 
                    

 
Tiltaket er utført 

 Tiltaket er under arbeid 
 

 Tiltaket kan ikke gjennomføres 

 
H 2 
Philip 

 Tiltak   Status  kommentar 

D 2.1  2.1.1 Servicemiljøet skal kartlegge status 
for registrenes muligheter for 
tilgjengeliggjøring av resultater på 
definerte og relevante 
kvalitetsindikatorer, og lage plan for alle 
registre for når og hvordan de skal nå 
dette målet. 

 Rapport utarbeidet av 
fagråd for 
resultattjenester. Levert 
02.12.2016  
 

D 2.3 2.3.1 Servicemiljøet skal bidra til at 
kvelitetsregistrene kartlegger aktuelle 
mottakere av resultater fra registret 

 Utført  
Leveres IRS 06.03.2017 

H 5 
Marie 

 Tiltak   Status kommentar 

D 5.1   5.1.1 Servicemiljøet skal sørge for at det 
etableres egen side på 
www.kvalitetsregistre.no om pasient- og 
brukermedvirkning  

 

Utført  

D 5.2 5.2.2 Servicemiljøet skal sørge for at det 
utarbeides opplæringsprogram for 
pasient- og brukerrepresentanter i fagråd 

 Veileder ferdigstilt og 
sendt til alle 
registerledere.  
 
Opplæringsprogram for 
registrene gjennomføres 
i 2017   

D 5.3 5.3.1 Servicemiljøet sørger for at det 
opprettes og driftes et Fagsenter for 
pasientrapporterte data for nasjonale 
kvalitetsregistre som skal bistå registrene 
i valg av validerte instrument(er), 

 Utført   
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implementering av PROM og analyse av 
PROM-data. 
 
 

H 6  
Wenche 

 Tiltak   Status  Kommentar 

6.1 6.1.1 Servicemiljøet skal gjennomgå 
vedtekter for kvalitetsregistrene og 
harmonisere disse med forskrifter for 
sentrale helseregistre med tanke bedre 
tilretteleggelse for forskningsformål  

 

Utført  
Vedtekter revidert 2016 
og utsendt til alle 
registerledere.  
 

6.2 6.2.1 Servicemiljøet skal utarbeide 
veiledningstjeneste for 
registerledere/koordinatorer på 
nettsidene for bruk av 
kvalitetsregisterdata i forskning på 
nettsiden kvalitetsregistre.no 

 Under arbeid. Leveres 
ila.  2017  

6.4 6.4.1 Leder for servicemiljøet skal delta i 
en nordisk arbeidsgruppe som utarbeider 
en veileder med informasjon om 
juridiske, etiske og 
datasikkerhetsmessige forhold knyttet til 
datautveksling mellom de nordiske 
landene 

 Det er laget en Nordisk 
guide for forskning på 
tvers av nordiske 
landegrenser. 
Ferdigstilles ila feb/mars 
2017. 

6.5 6.5.1 Servicemiljøet skal sørge for at 
forskningsresultater fra de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene skal ha en 
tydelig plass i kvalitetsregistrenes 
informasjonskanaler og på nettsiden 
kvalitetsregistre.no 

 Under arbeid, krever 
sammenstilling av 
materiale som kan 
legges ut. Arbeid med 
dette påbegynnes vår 
2017.   

H 7 
Philip 

 Tiltak   Status  Kommentar  

D 7.1  7.1.1 Servicemiljøet skal utrede 
organisatoriske, juridiske, tekniske og 
finansielle aspekter rundt modeller for 
samling av registre innen nærstående 
fagområder. 

 

Utført 
 Utredning levert IRS 
30.11.16. Servicemiljøet 
har fått i oppdrag å så 
på muligheter for 
samling av registre 
innen nevrologi og 
reuma i klynger  

D 7.2  7.2.1 Servicemiljøet skal i samarbeid med 
aktuelle registermiljøer, HDIR og FHI 
utarbeide ferdig plan for Fellesregister 
for skade, intensiv og beredskap. 

 

Utført  
Plan ferdigstilt.  

H8 
Philip 

 tiltak  Status Kommentar 
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D8.1  8.1.1 Servicemiljøet vil arbeide for at 
egen forskrift for medisinske 
kvalitetsregistre utarbeides av HOD, slik 
at registrene kan oppfylle sitt todelte 
formål om å bidra til kvalitetsforbedring 
og forskning. Servicemiljøet vil arbeide 
for at nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre får reservasjonsrett som 
hjemmelsgrunnlag. 

 

HOD sender forskrift på 
høring vår 2017  

D 8.2  8.2.1 Servicemiljøet vil kartlegge juridiske 
forutsetninger for felles 
nordiske/europeiske registre, og forhold 
knyttet til utlevering/bruk av data  
mellom nasjonale registre i 
nordiske/europeiske land.  

 

Håndbok, utarbeides av i 
2017. 

H 9  
Eivind 

 Tiltak  Status Kommentar 

D 9.1.2 9.1.2 Servicemiljøet skal bidra til at det 
lages prioriteringer/retningslinjer for 
søknad om tildeling av utviklingsmidler 
fra FMK-NIKT. 
 
 

 Utført  
Retningslinjer for 
tildeling av midler på 
nasjonalikt.no.  
Retningslinjer vil bli 
revidert ved behov.  
 

H 11 
Eva 

 Tiltak  Status  Kommentar  

D 11.1  11.1.1 Det skal lages en beskrivelse av 
oppgaver for ansvarlig leder i regionale 
enheter. 

 Utført  

D 11.2  11.2.1 Det utarbeides en 
serviceerklæring som gjøres gjeldende 
både nasjonalt og i alle regioner som 
beskriver kompetanse og tjenester som 
tilbys medisinske kvalitetsregistre. 

  
Utført 

H 12  Tiltak   Status  Kommentar  

D 12.1   12.1.1 Servicemiljøet skal bruke felles 
profil for å bygge felles kultur og 
tilhørighet internt. 

2016  Utført  
 
Profilmaler er laget og 
skal tas i bruk av 
servicemiljøet.  

 D 12.2  12.2.1 Servicemiljøet sørger for at 
relevant informasjon for oppstart og drift 
av registre skal være lett tilgjengelig 
gjennom våre nettsider. 

2016  Utført  
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Referatsaker  

 

 
1. Info fra møte med AD  

2. Revidert rapport felles finansiering IKT-drift  
3. Oppdragsdokument: statusrapport for kvalitetsregisterfeltet 

4. Helsedirektoratets arbeid med incentiver for økt dekningsgrad i kvalitetsregistre 
5. Rapport dekningsgradsprosjekt 

6. Info om arrangementer i servicemiljøet: 
- Seminar for pasienter og brukere 8. mars 

- Rundebordskonferanse om kvalitetsforbedringsarbeid 23.mars 
 

 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering  
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 12: Statusrapport 12. februar 2017 prosjekt økt dekningsgrad (se separat vedlegg)  

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  13 /2017 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Eventuelt  
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.03.2017 

Saksnr  14/2017 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 

 


