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03/17 AD Rapport kostnader for drift og forvaltning
Rapport over kostnader for drift og forvaltning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble behandlet i fagforumet.
Servicemiljøene i regionene har bidratt i utarbeidelsen av rapporten i flere iterasjoner, og FMK er av den oppfatning
at rapporten fremstår som komplett og konsistent.
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05/17 Søknader og tildelinger

Tiltak

Søknadsbeløp

Beslutning

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi
(rapportering)

NOK 250000

Innvilget

Registerbaserte RCT for Noric/OpenQReg

NOK 152000

Innvilget

Regulatoriske krav, Datatilsynet: Utsending av
informasjon til pasient

NOK 362000

Utsatt

Fleksible skjema MRS

NOK 250000

Innvilget

Felles autorisasjon og tilgangsstyring, FIA
integrasjon

MNOK 1,675

Utsatt
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08/17 Status på flytting av registre til NHN
Etablering/flytting MRS
Alle register flyttet 2014 og 2015
18 registre i drift (3 under etablering)
Etablering/flytting OpenQReg
Første register (NorSpis) planlegges i drift 24. januar 2017
I alt 12 registre flyttes og driftssettes hos NHN ila 2017 (pluss 8 lokale Noric-registre)
Etablering/flytting eReg
Første register (BDR) planlegges i drift medio februar 2017 (med manuell dataimport)
Meldingsrutine for import av lokale registre etableres våren 2017
3 registre planlegges flyttet/etablert før sommeren 2017
1 registrer flyttes høst 2017
Flytting av Rapporteket
Det foreligger ikke en konkret plan for flytting ut over foreslått målbildet i utredningsrapporten fra 2015
Dersom flytting er ønskelig, må det formaliseres en bestilling.
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10/17 Drøfting av økonomi ved drift og forvaltning av PROMS løsningen

Drift, forvaltning og utvikling
Drift, forvaltning og utvikling av PROMS-løsningen tas inn i den samlede oversikten overfor driftskostnader, som vil
bli videre bearbeidet og fremlagt for RHF AD-møtet av Finn Henry Hansen.
Digipost
Det må beskrives hvem som får hvilke kostnader i forbindelse med bruk av DigiPost. HEMIT kommer tilbake når mer
informasjon foreligger.
Søknader om midler for å ta i bruk PROMS-løsningen
Registrene kan søke FMK om midler i forbindelse med å ta bruk PROMS-løsningen.
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11/17 Hva koster utviklingen av et register

• Generisk dekkende utviklingsmodell
• Usikkerhet hva som i virkeligheten omfattes av stegene i utviklingsmodellen
• Oppfølging:
• Bruk eksempel fra etablering av register i 2016, og kjør «retro-fit» mot HEMITs estimeringsmodell
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17/17 Årsrapport FMK og status kvalitetsregistrene
• Årsrapporter for regionene og samlet årsrapport ble godkjent i FMK
• Tildelte midler i 2016:
Region
Helse Nord

Tildelt fra FMK
2016

2 219 375

Helse Sør Øst

750 000

Helse Vest

650 000

Helse Midt

4 760 000

Sum

7 679 375
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Eventuelt
• Aktuelle utdrag for kvalitetsregisterfeltet fra foreløpig foretaksprotokoll for HSØ ble gjennomgått
3.2.6 Samordning på helseregisterfeltet
Foretaksmøtet viste til Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010–2020
(helseregisterstrategien). Departementet har i 2016 gjennomført en intern evaluering av helseregisterstrategien som grunnlag for å styrke
gjennomføringsevnen på helseregisterfeltet. Direktoratet for e-helse skal som oppfølging av evalueringen etablere et program for utvikling
av fellesløsninger for registrene. Det skal etableres en styringsgruppe for programmet ledet av Direktoratet for e-helse med
representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og Protokoll fra foretaksmøte i med
representasjon fra kommunesektoren. Styringsgruppen skal forelegge saker av strategisk betydning for avklaring i Nasjonalt e-helsestyre.
Arbeidsutvalget, som er etablert i tilknytning til helseregisterprosjektet, videreføres som arena for samarbeid mellom
helseregistermiljøene. De regionale helseforetakene skal delta i den nasjonale styringsmodellen for e-helse (Nufa, Nuit og Nasjonalt ehelsestyre).
Foretaksmøtet viste til at arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal følges opp i tråd med helseregisterstrategien. Målet for
2017 er å bedre dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og knytte utviklingen av disse tettere opp mot
journalsystemene gjennom IKT-strategiene i de regionale helseforetakene.
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
- delta i styringsgruppen for program for utvikling av fellesløsninger for helseregistrene og på registerområdet i den nasjonale
styringsmodellen for e-helse.
- sikre en styringsmodell på tvers av de regionale helseforetakene som gir fremdrift i kvalitetsregisterarbeidet og utvikling av
medisinske kvalitetsregistre i tråd med nasjonale føringer.
- sikre at utviklingen av medisinske kvalitetsregistre knyttes tettere opp mot journalsystemene gjennom IKT-strategiene i de
regionale helseforetakene.
- legge til rette for en samlet drift av de medisinske kvalitetsregistrene hos Norsk Helsenett SF.
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1 INNLEDNING
Sammendrag
I dag er drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre fragmentert og det er lite bruk av felles nasjonale
komponenter. Registrene er etablert på tre ulike utviklingsplattformer, hhv OpenQReg, MRS og eReg. Det er
vedtatt en strategi for å sentralisere drift av nasjonale kvalitetsregistre.
Basert på strategien, er det gjort en vurdering av spesifikke medisinske kvalitetsregistre, løsning for
autentisering og autorisasjon samt løsning for rapportering som i dag driftes av Helse Nord IKT. Alle funksjoner
er vurdert som helt eller delvis kandidater for flytting til Norsk Helsenett. Basert på risiko og målbilde er det
anbefalt at







Drift av alle nasjonale kvalitetsregistre flyttes i perioden 2015-2016
Rapporteket ferdigstilles og stabiliseres hos Helse Nord IKT før det klones til prøvedrift hos Norsk
Helsenett med målsetning om endelig flytting i 2017
Helseregister.no anbefales ikke flyttet men kan fortsatt være i ordinær drift hos Helse Nord IKT som
underleverandør for Norsk Helsenett
På mellomlang sikt (2017) anbefales det at en ny nasjonal portal for autentisering og autorisasjon
etableres og at alle nasjonale registre benytter denne funksjonen.
På lengre sikt anbefales det at alle kvalitetsregistre og også andre typer registre benytter nasjonale
felleskomponenter som driftes hos Norsk Helsenett.
Forvaltning av Rapporteket og registre utviklet av Helse Nord vil forvaltes videre av Helse Nord IKT

Interregional styringsgruppe har vedtatt en nasjonal strategi om at drift av nasjonale kvalitetsregistre skal leveres
av Norsk Helsenett. Mange av registrene samt støttesystemer driftes i dag av Helse Nord IKT. Å gjennomføre en
flytting av hele eller deler av mengden registre vil innebære en risiko og vil ha en kostnad. I tillegg vil en flytting
måtte medføre beslutninger, endringer i kunde-leverandørforhold og behov for en finansiering. Det er ønskelig
med en oversikt over hva som skal til for å gjennomføre en flytting, hvordan en flytting kan gjennomføres og hva
det innebærer av tid og kostnad. Interregional styringsgruppe har derfor vedtatt et mandat for en utredning av
flytting. Styringsgruppen har bedt Norsk Helsenett i samarbeid med Helse Nord IKT om å gjennomføre
utredningen sammen med andre sentrale aktører. Mandatet ble godkjent 19.2.2015.
Utredningen skal gi en oversikt over omfanget av nasjonale registre og hvilke avhengigheter driften har til øvrig
infrastruktur og driftsmiljø hos Helse Nord IKT. Utredningen skal videre gi styringsgruppen et beslutningsgrunnlag
for å ta stilling til å gjennomføre en full eller delvis flytting samt hvilke alternativer som foreligger. Det er ikke
definert et langsiktig målbilde for den vedtatte strategien. Utredningen gir derfor et forslag til målbilde r og
anbefalinger, basert på de funn og vurderinger som er gjort i utredningsperioden. Basert på målbilde, vil
utredningen vise et tenkt forløp for å realisere flytting og oppfylle strategien til oppdragsgiver. En detaljering av
foreslåtte planer og kvalitetssikring av tids- og kostnadsestimater anbefales gjennomført.
Utredningen har blitt laget i perioden 26.2.2015 – 30.4.2015, i et samarbeid mellom Norsk Helsenett, Helse Nord
IKT, Helse Midt-Norge IT og brukerrepresentanter fra Nasjonalt Servicemiljø for kvalitetsregister i Nord og Midt.
Grunnlaget for innholdet i utredningen er dokumentasjon fra Helse Nord IKT. Det er gjennomført seks
arbeidsmøter for å behandle de ulike temaene i mandatet. I tillegg har det blitt gjennomført oppfølgingsmøter ved
behov for å avklare forhold som har dukket opp etter gjennomførte workshops. Deretter har det gjennom flere
høringsrunder blitt innarbeidet endringer fra aktører i utredningsgruppen. Norsk Helsenett har laget utkastet til
utredningen og vært ansvarlig for gjennomføring og fremdrift.
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Deltagere i arbeidet med utredningen:
NAVN
Anders Stubban
Ågot Ligaarden
Jack Brennan
Renard Sharif
Saana Heinänen
Are Edvardsen
Hild Fjærtoft
Mona Stedenfeldt
John Petter Skjetne

ORGANISASJON
Norsk Helsenett
Norsk Helsenett
Norsk Helsenett
Helse Nord IKT
Helse Nord IKT
Nasjonalt Servicemiljø Nord
Nasjonalt Servicemiljø Midt
Nasjonalt Servicemiljø Midt
Helse Midt-Norge IT

ROLLE
Prosjektleder
Tjenesteansvarlig
Teknisk ressurs
Produktansvarlig
Arkitekt/teknisk ressurs
Brukerrepresentant
Brukerrepresentant
Brukerrepresentant
Produktansvarlig

Utredningen omhandler spesifikke medisinske kvalitetsregistre, løsning for autentisering og autorisasjon samt
løsning for rapportering som i dag driftes av Helse Nord IKT. I utredningen presenteres en oversikt over registre
som er relevante for utredningen.
Utredningen omhandler kun elektroniske, nasjonale registre (se definisjon nedenfor) og tilhørende komponenter
driftet av Helse Nord IKT. Dette er i henhold til avgrensning i mandatet. Utredningen nevner eReg og lokale
registre noen steder for å skape en bedre forståelse av det totale bildet med drift av kvalitetsregistre.
Mandatet har bestilt risikoanalyse og interessentanalyse. Begge analyser er gjennomført, men en detaljert
drøfting av analysene ansees ikke som hensiktsmessig. For å gi leseren en oversikt over funn i analysene er det
laget en oppsummering i form av en SWOT analyse. I tillegg er funn i analysene hensyntatt flere steder i
utredningen.

2 OMFANG
Omfanget av kandidater som vurderes flyttet deles opp i tre deler som utfyller hver sin funksjon:




Helseregister.no, som gir funksjon for autentisering og autorisasjon
Registre, som gir funksjon for innrapportering/datafangst
Rapporteket, som gir funksjon for rapportering og styringsdata

Alle tre funksjoner er i dag ivaretatt og er i drift hos Helse Nord IKT.
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2.1 REGISTRE
Nedenfor gis en definisjon av de ulike funksjonene. Det finnes ulike typer medisinske kvalitetsregistre.
Utredningen er begrenset til de nasjonale, men for oversiktens skyld defineres alle de ulike typene nedenfor.

2.1.1 Nasjonale registre
Et nasjonalt register defineres som at det er landsdekkende eller har slik dekningsgrad og et slikt omfang at det
gir et godt bilde av den nasjonale situasjonen innen det enkelte fagområdet. Videre har et nasjonalt register søkt,
og formelt fått godkjent nasjonal status av Helsedirektoratet. Et nasjonalt register kan være definert som summen
av den informasjon som finnes i flere lokale (innen det enkelte helseforetak) registre. På grunn av tekniske krav til
å holde data fysisk adskilt mellom ulike helseforetak (HF), kan et nasjonalt register være realisert ved å teknisk
sett å opprette flere instanser av samme programvare der hver instans tilhører ett HF. Et eksempel på dette er
Noric registeret. Noric har åtte instanser som kan operere helt uavhengig av hverandre men som til sammen
utgjør det nasjonale registeret som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. De kan dermed også
flyttes uavhengig av hverandre. Ved en flytting kan det nasjonale Noric ivaretas gjennom at de åtte lokale flyttes.
Med fysisk skille oppfattes adskillelse av registerdata i form av separate databaseinstanser. Dette gjøres enten
ved å opprette flere instanser av samme programvare, eller flere databaseinstanser under én og samme instans
av programvaren. Det siste tilfellet er i dag bare mulig ved bruk av MRS.

2.1.2 Lokale registre
Et lokalt register er et register som ikke har status som nasjonalt og som benyttes av kun ett enkelt HF. Et
eksempel på dette er Psyknett som UNN HF er databehandlingsansvarlig for. Det finnes også registre som tar
imot registreringer fra flere helseforetak men som ikke har nasjonal status. I denne sammenhengen betraktes
disse også som lokale registre. Lokale registre er ikke behandlet som kandidater for flytting i utredningen men
deler teknisk plattform med komponenter som kan flyttes. Teknisk sett er det ikke noe i veien for å flytte lokale
registre, men det er utenfor rammen til denne utredningen.

2.1.3 Multisenterstudier
Med multisenterstudie forstås en studie der datainnsamlingen kommer fra flere helseforetak med samme
funksjon. Register basert på multisenterstudie kan ha samme behov for en teknisk plattform som kvalitetsregistre,
men har et annet formål, blant annet at de har en tidsavgrenset varighet. Eksempler på multisenterstudie er
Norstent-studien og HA-titan-studien. Multisenterstudier er ikke behandlet som kandidater for flytting i
utredningen, men deler teknisk plattform med komponenter som kan flyttes. Alle multisenterstudier som er driftet
av Helse Nord IKT har databehandlingsansvarlig innen Helse Nord RHF.

2.1.4 Omfang av nasjonale registre
Omfanget av utredningen er begrenset til elektroniske registre med nasjonal status som driftes av Helse Nord
IKT. Nedenfor er en uttømmende tabell pr.15.04.2015 med kvalitetsregistre som er i henhold til avgrensningen.
I tillegg til registrene med nasjonal status, drifter Helse Nord IKT ca. 30 lokale registre og multisenterstudier, som
er integrert med helseregister.no. Disse er ikke tatt med i oversikten.
Oversikten viser at det er 5 MRS-registre, 16 OpenQReg-registre (hvorav 8 lokale Noric-registre) og 1 Helse Nord
IKT .NET-register (som er basert på teknologi fra Microsoft, men etablert uten bruk av de over nevnte
plattformer).
For helhetens skyld er det også tatt med oversikt over de registre som driftes hos Norsk Helsenett i dag. Dette er
10 registre som alle er på MRS-plattform.
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1

NKR Degenerativ Rygg

HNIKT .NET register

Ja

Data
behandlings
ansvarlig
UNN HF

2
3

NKR Deformitet
NKR Degenerativ Nakke

OpenQReg
OpenQReg

Ja
Ja

UNN HF
UNN HF

4

OpenQReg

Ja

UNN HF

5

Nevromuskulære sykdommer
R
e
(Muskelregisteret)
NRA Norsk Register for Analinkontinens

OpenQReg

Ja

UNN HF

6

HISREG

OpenQReg

Ja

UNN HF

7

Noric Bergen

OpenQReg

Ja

Helse Bergen HF

8
9

Noric UNN
Noric Sørlandet

OpenQReg
OpenQReg

Ja
Ja

10

Noric Rikshospitalet

OpenQReg

Ja

UNN HF
Sørlandet
Sykehus HF
OUS HF

11

Noric St. Olav

OpenQReg

Ja

St.Olav HF

12

Noric Stavanger

OpenQReg

Ja

13

Noric Feiringklinikken

OpenQReg

Ja

Helse Stavanger
HF
LHL-klinikken

14

Noric Ullevål

OpenQReg

Ja

OUS HF

15

Noric Nasjonal

Ja

FHI

16

Norsk gynekologisk endoskopiregister

Ingen egen
datafangstløsning
OpenQReg

Ja

SIV HF

17

Norsk register for langtidsmekanisk
ventilasjon
Norsk Intensivregister (NIR)

OpenQReg

Ja

Helse Bergen HF

MRS3
(til NHN MRS4 Q2-15)
MRS3
(til NHN MRS4 Q2-15)
MRS3
(til NHN MRS4 Q2-15)
MRS3
(til NHN MRS4 Q2-15)
MRS3

Ja

Helse Bergen HF

Nei

Helse Bergen HF

Nei

Helse Bergen HF

Nei

Helse Bergen HF

Nei

UNN HF

#

18
19

Register hos Helse Nord IKT

20

Norsk Kvalitetsregister for leppe-kjeveganespalte
Kols Register

21

Nasjonalt korsbåndregister

22

Norsk Nakke- og Ryggregister

Teknisk plattform

Bruker
Rapporteket
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1

CP (Cerebral Parese)

MRS 4

Nei

Data
behandlings
ansvarlig
SIV HF

2

Hjertestans

MRS 4

Nei

FHI

3
4

Hjertesvikt
NORKAR (Norsk karkirurgisk register)

MRS 4
MRS 3

Nei
Nei

FHI
FHI

5

NOKBIL

MRS 4

Nei

Lokalt

6

MS (Multiple Sklerose)

MRS 4

Nei

Helse Bergen HF

7
8

Traume
Hjerteinfarkt

MRS 4
MRS 4

Nei
Ja

OUS HF
FHI

9

Hjerneslag

MRS 4

Ja

FHI

10

Ryggmargsskade (NorSCIR)

MRS 4

Ja

St. Olav HF

#

Register hos Norsk Helsenett

Teknisk plattform

Bruker
Rapporteket

2.2 FUNKSJON FOR AUTENTISERING OG AUTORISASJON:
HELSEREGISTER.NO
Helseregister.no er en portal som sørger for pålogging og tilgangsstyring til lokale kvalitetsregistre, nasjonale
kvalitetsregistre, multisenterstudier og Rapporteket. Portalen er utviklet av Helse Nord IKT i samarbeid med
Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering(SKDE). Portalen benyttes til autentisering (kontroll av sikker
identitet ved pålogging) og autorisasjon (styring av tilgangsrettigheter) av brukere som skal jobbe med
innrapportering i et register eller rapportering via Rapporteket. MRS registre i drift hos Norsk Helsenett benytter
web-tjenester som gjør oppslag mot helseregister.no.

2.3 FUNKSJON FOR RAPPORTERING: RAPPORTEKET
Rapporteket er en resultattjeneste primært etablert for kvalitetsregistre. Tjenesten legger til rette for at det enkelte
register kan etablere eget innhold på egen hånd eller i et samarbeid med statistikere og rapportutviklere i det
nasjonale servicemiljøet. Gjennom bruk av oppdaterte data fra registrene leverer Rapporteket resultater i
spekteret enkle tabeller og figurer til prefabrikkerte årsrapporter enten på forespørsel eller ved rutinemessig
utsending. Rapporteket gir også mulighet til eksport av data for videre bearbeiding i andre verktøy.

3 VURDERING AV FLYTTING
For å finne en anbefalt flyttestrategi er det gjort en vurdering av funksjonene. Ettersom MRS og OpenQReg er to
separate utviklingsplattformer (som kan betraktes som ferdige fundamenter for mer effektiv utvikling av
enkeltregistre), behandles de hver for seg. Det er gjort en vurdering av hver enkelt funksjon og det er gjort en
vekting basert på kriterier i mandatet og med noen tillegg. Se vedlegg 4 for tabellarisk oversikt.

3.1 VURDERING AV MRS REGISTRE
Norsk Helsenett har allerede en etablert driftsplattform for MRS registre og drifter i dag 10 av 15 slike registre. Det
er allerede vedtatt at resterende MRS registre som er i drift hos Helse Nord IKT skal flyttes. Dette er en prosess
som allerede har startet og som har blitt gjennomført på flere registre. Flyttingen som er gjennomført har skjedd
kun med små avvik. En uheldig konsekvens er imidlertid at noen registre foreløpig ikke kan få oppdaterte data
gjennom Rapporteket. Dette er en pågående prosess, og det forventes at dette vil løse seg i løpet av kort tid. Det
forventes ikke at resterende flytting vil medføre problemer. Det vil ikke være nødvendig å skalere driftsmiljøet hos
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Norsk Helsenett for de gjenstående MRS registrene (5-6 stk). MRS registrene har få integrasjoner og disse er
allerede kjent for driftspersonell i Norsk Helsenett.
MRS vurderes slik:








Kompleksitet: lav
Integrasjoner: få (RESH, Personregister, helseregister.no, Rapporteket)
Estimert kostnad: lav (Grunnplattform er etablert og det er kjente variabler)
Risiko: lav
Forventet levetid: lenge
Egnet for flytting: velegnet
Usikkerhet: lav

Anbefaling for MRS registre
Det anbefales at prosessen med flytting av MRS registre (som allerede har startet), fortsetter som planlagt,
uten opphold. Det vil si at alle registre vil være flyttet i løpet av 2015. For de registrene som allerede får levert
resultater gjennom Rapporteket må man samtidig sørge for at dataleveranse mellom register og Rapporteket
ivaretas.

3.2 VURDERING AV OPENQREG REGISTRE
Norsk Helsenett har ikke en driftsplattform for OpenQReg registre og har ikke kjennskap til drift av denne type
registre. Det vil være nødvendig å investere i en maskinpark for å etablere et driftsmiljø og det vil være nødvendig
med kompetanseoverføring fra driftspersonell i Helse Nord IKT. OpenQReg har samme type integrasjoner som
MRS registre. OpenQReg registre er i henhold til Helse Nord IKT lite komplisert å drifte, men på grunn av høy
releasetakt og utfordringer med blant annet minnelekkasje, har behov for mye proaktiv drift.








Kompleksitet: lav
Integrasjoner: få (RESH, Personregister, helseregister.no, Rapporteket)
Estimert kostnad: middels (Grunnplattform for drift må anskaffes)
Risiko: middels
Forventet levetid: lenge
Egnet for flytting: velegnet
Usikkerhet: middels

Anbefaling for nasjonale OpenQReg registre
Det anbefales at det etableres prøvedrift av ett OpenQReg register hos Norsk Helsenett og at det
gjennomføres risikoreduserende tiltak basert på risikoanalysen. Når prøvedrift er gjennomført kan det
etableres en permanent driftsplattform og flytting kan gjennomføres.

3.3 VURDERING AV ".NET REGISTER"
På gammel .Net plattform finnes det kun ett register, Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR Degenerativ
Rygg). Registeret er teknisk sett det eneste i sitt slag, og det er derfor ikke gjort en nærmere vurdering av å flytte
det i nåværende form. Registeret er basert på en ikke-standardisert plattform sammenlignet med MRS og
OpenQReg og vil måtte behandles særskilt med den risiko det innebærer. Registeret er tenkt migrert til
OpenQReg plattform, men det er ennå ikke klart når dette kommer til å skje.
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Anbefaling for ".net" register
Registeret er aktuelt for flytting først etter at det er konvertert til en av de godkjente nasjonale
registerplattformene. Etter konvertering vil registerets vurdering bli tilsvarende som for øvrige register på
samme plattform.

3.4 VURDERING AV HELSEREGISTER.NO
Helseregister.no ble etablert i 2006 og har vokst fra å være en innregistreringsløsning til å håndtere autentisering
og autorisering av registerbrukere på ulike type registre. Portalen håndterer i dag ca. 50 registre som er en
blanding av nasjonale, lokale og multisenterstudier. For å administrere portalen er det enkelte funksjoner som er
integrert med Helse Nord IKT's saksbehandlingssystemer via HP Service Manager. Norsk Helsenett har ikke en
egnet driftsplattform for å sette opp helseregister.no, og det må i så fall etableres ved flytting. På grunn av lang
historikk og et stort antall avhengigheter mot helseregister.no vurderes risikoen ved å flytte portalen som stor.
Dersom portalen skal flyttes vil den måtte bygges opp fra grunnen av. Den har også funksjonalitet som går ut over
funksjonen for autentisering og autorisasjon for kvalitetsregistre og Rapporteket, og som ikke vil være relevant for
drift av kvalitetsregistre. Ved å flytte portalen vi det potensielt gi uønskede konsekvenser ved at andre områder
enn de definerte funksjonene blir berørt. Det forventes at portalen fortsatt vil ha lang levetid i Helse Nord på grunn
av avhengigheter mot lokale registre, applikasjoner og lokal drift, men basert på et forventet målbilde med en
nasjonal autentiseringsportal som støtter flere typer register-plattformer vil den i en nasjonal sammenheng kunne
bli erstattet. Det vurderes derfor at den vil ha middels lang levetid i en flyttesammenheng.








Kompleksitet: middels
Integrasjoner: mange (alle register, Active Directory, HP Service Manager, Rapporteket)
Estimert kostnad: middels (Egen driftsplattform må anskaffes)
Risiko: høy
Forventet levetid: middels
Egnet for flytting: lite egnet
Usikkerhet: middels

Anbefaling for helseregister.no
Det anbefales at helseregister.no ikke blir flyttet men at den brukes som den er, inntil en ny nasjonal portal er
etablert. Det vurderes som en stor risiko å flytte portalen på grunn av mange avhengigheter mot Helse Nord
IKT sin drift. Den tjener også lokale registre og multisenterstudier, i tillegg til nasjonale registre. I en
overgangsfase vil alle kvalitetsregister som driftes hos Norsk Helsenett være tilknyttet helseregister.no med
Helse Nord IKT som en underleverandør. Det er allerede etablert en slik avtale for alle MRS registre som
driftes hos Norsk Helsenett i dag. Det er derfor viktig at eksisterende avtale videreføres så lenge registre i drift
hos Norsk Helsenett benytter helseregister.no

3.5 VURDERING AV RAPPORTEKET
Rapporteket i sin nåværende form har vært under utvikling siden 2012 og er ennå ikke i full produksjon. Det har
over langt tid blitt forsøkt å få etablert en tilfredsstillende driftsorganisasjon for Rapporteket hos Helse Nord IKT
og per mai 2015 er dette i ferd med å komme på plass. Rapporteket er sammensatt av en rekke
programvarekomponenter: Jasper Report Server (brukerstyring, presentasjon og rapportutvikling), Talend
(dataintegrasjon og bearbeiding), R (avansert statistikk/analyse og grafikk) og LaTeX (dokumentverktøy). Jasper
Report Server og Talend utgjør en lisenskostnad på omtrent kr 250.000 per år, noe som dekker to instanser (Test
og Produksjon) i et nasjonalt omfang, brukerstøtte og forløpende tilgang til nye versjoner av programvare. Alle
komponentene er basert på åpen kildekode. All nødvendig integrasjon mellom komponentene i Rapporteket samt
autentisering og autorisasjon fra portalen helseregister.no utvikles, forvaltes og driftes i dag av Helse Nord IKT.
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Det er allerede i overkant av 20 register som er tilknyttet Rapporteket og det er dermed en etablert avhengighet
før funksjonen er i ordinær produksjon hvorav 13 med nasjonal status. Helse Nord IKT er i en prosess med å
etablere driftsavtaler for Rapporteket.








Kompleksitet: høy
Integrasjoner: mange
Estimert kostnad: middels
Risiko: høy
Forventet levetid: lang
Egnet for flytting: lite egnet (i nåværende form)
Usikkerhet: stor

Anbefaling for Rapporteket
Det anbefales at det pågående arbeidet med stabilisering av drift av Rapporteket hos Helse Nord IKT
videreføres og ferdigstilles. Deretter vil det, basert på tilgjengelig dokumentasjon og erfaring i Helse Nord IKT
måtte gjøres en vurdering av hvordan flytting av drift fra Helse Nord IKT til Norsk Helsenett kan skje med
tilstrekkelig lav risiko. Det anbefales videre at det gjennomføres nødvendige risikoreduserende tiltak i henhold
til risikoanalysen, før Rapporteket flyttes til Norsk Helsenett. I en overgangsperiode kan Rapporteket tilbys
gjennom en underleveranse fra Helse Nord IKT til Norsk Helsenett på samme vis som for autenti sering og
autorisasjon (helseregister.no).

4 MÅLBILDER
En flytting må sees i sammenheng med andre pågående aktiviteter i sektoren. Det er startet en prosess med å se
nærmere på flytting av nasjonale eReg kvalitetsregistre fra Sykehuspartner til Norsk Helsenett. Bruk av felles
funksjoner for autentisering, autorisasjon og rapportering bør sees i sammenheng dersom flere registerplattformer
driftes ett sted. Et tenkt målbilde for sentralisert drift og gjenbruk av nasjonale felleskomponenter hos Norsk
Helsenett legges derfor til grunn for enkelte vurderinger av funksjonene.
Helsedirektoratet har gjennomført et nasjonalt prosjekt, "Nasjonal Sikker Infrastruktur" (NSI). En eventuell
konsolidering av autentiseringsløsninger må sees i sammenheng med de konklusjoner som NSI prosjektet har
kommet frem til. Det innebærer blant annet støtte for bruk av "Public Key Infrastructure" (PKI) basert på
elektronisk ID (eID) på tvers av virksomheter i helse- og omsorgssektoren, med andre ord en felles identitets og
tilgangskontroll.
Kommentarer til figurene og målbildene:






Flytting av eReg behandles ikke i utredningen, men er tatt med i figurene nedenfor for å visualisere
helhet.
Figurene viser fysisk plassering
Det er kun visualisert avhengigheter på tvers av driftsleverandører – ikke avhengigheter mellom
funksjoner innenfor samme driftsleverandør.
Det er ikke på noen målbilder anbefalt en splittet drift av felles funksjoner, det vil si helseregister.no og
Rapporteket. I en overgangsfase vil det imidlertid kunne være drift to steder mens flytting pågår.
Målbilder fokuseres rundt nasjonale registre. Det forklares eller visualiseres ikke hva som kan eller bør
skje med lokale registre, da det er utenfor utredningens mandat.
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4.1 DAGENS SITUASJON
Dagens situasjon bærer preg av fragmentert drift av nasjonale kvalitetsregistre og det er ikke etablert nasjonale
felles komponenter.
Helse Nord IKT tilbyr drift av MRS v3 og OpenQReg registre der funksjon for rapportering samt autentisering og
autorisasjon allerede er etablert lokalt.
Norsk Helsenett drifter mange MRS v4 registre hvor Helse Nord IKT er underleverandør av funksjon for
autentisering og autorisasjon. I tillegg har enkelte av MRS-registrene som er i drift hos Norsk Helsenett,
overføring av data til Rapporteket.
eReg-registre driftes hovedsakelig av Sykehuspartner, men har også spredt drift hos ulike helseforetak for lokale
registre, multisenterstudier og forskningsregistre. Ingen eReg-registre er knyttet mot helseregister.no eller mot
Rapporteket.

4.2 ET TENKT MÅLBILDE PÅ KORT SIKT (2015-2016)
På kort sikt kan strategien for sentralisert drift av nasjonale registre realiseres ved at register med nasjonal status
flyttes til Norsk Helsenett. Det vil i praksis si at prosessen for flytting av MRS registre ferdigstilles og at det startes
en prosess for å etablere prøvedrift og deretter flytting av nasjonale OpenQReg registre.
Ettersom det ikke eksisterer en erstatning for helseregister.no hos Norsk Helsenett, vil det være mulig å
videreføre ordningen der Helse Nord IKT er en underleverandør av funksjon for autentisering og autorisasjon.
eReg har sin egen autentiseringsløsning og på kort sikt anbefales det ikke å endre på det.
Flytting av Rapporteket anbefales å starte med kloning av løsningen og prøvedrift hos Norsk Helsenett. Helse
Nord IKT gir uttrykk for at de ønsker å beholde sin instans av Rapporteket, men det er ikke visualisert i
målbildeskissen.
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4.3 ET TENKT MÅLBILDE PÅ MELLOMLANG SIKT (2017-2018)
I et tenkt målbilde på mellomlang sikt vil alle nasjonale registre i drift hos Norsk Helsenett bruke felles nasjonale
funksjoner for autentisering, autorisasjon og rapportering. Dette innebærer at det må lages en ny portal som
ivaretar funksjon for autentisering og autorisasjon. Her vil funksjonalitet for gjenbruk av lokal pålogging være
sentralt og det er allerede påstartet andre prosjekt i sektoren som benytter slik gjenbruk. Gjenbruk av lokal
pålogging innebærer en forenkling av autentisering ved at en bruker ikke trenger egen registerbruker, kun en
autorisasjon – selv om brukeren har lokal tilhørighet i et HF og registeret driftes hos Norsk Helsenett.
Rapporteket kan være den ene eller en av flere nasjonale funksjoner for rapportering. Alternativt kan den bli
erstattet. Funksjonene vil måtte understøtte nasjonale føringer for sikkerhet, blant annet konk lusjoner fra NSIprosjektet. Det er ikke noe i veien for at registre i drift hos andre driftsleverandører kan bruke de nasjonale
funksjonene på lik linje som de bruker andre nasjonale tjenester hos Norsk Helsenett.
For enkelhets skyld er det ikke tegnet inn avhengigheter mellom driftsleverandører ettersom det kan finnes ulike
alternativer.

4.4 ET TENKT MÅLBILDE PÅ LANG SIKT (2019)
På lang sikt kan man se for seg ytterligere gjenbruk av nasjonale felles komponenter for registre. I et slikt målbilde
kan medisinske kvalitetsregistre være en av flere ulike registertyper. Det vil si at funksjon for autentisering og
autorisasjon gjenbrukes på tvers av registertyper og at det kan finnes rapporteringsløsninger som også
understøtter flere ulike registertyper. Det er heller ikke utenkelig at en fremtidig tilgang for borgere kan realiseres
ved bruk av helsenorge.no.
Skissen er ikke uttømmende og viser kun eksempler og ideforslag. Skissen viser kun Norsk Helsenett, men
målbildet er ikke begrenset til å utelukke integrasjoner fra andre driftsleverandører - tvert imot. Og det vil på
ubestemt tid være lokale registre i drift hos flere helseforetak og andre driftsleverandører.
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5 FLYTTESTEG, FORSLAG TIL PLAN
Selv om tenkte målbilder strekker seg over et 3-5 års perspektiv, så vil det ikke være hensiktsmessig å legge
detaljerte planer så langt frem i tid. Det foreslås derfor en trinnvis flytting, i første omgang over en tre års periode.
I denne perioden vil det bli prioritert å gjennomføre flytting med lavest risiko først og at flyttingen kun skal kunne
skje med et absolutt minimum av nedetid for registre som allerede står i produksjon både hva angår fangst og
rapportering av data. Nedenfor er en figur som viser forslag til milepæler for flytteprosess.
Det anbefales at det som foreslås av planer blir sett på som et utgangspunkt for videre detaljering og diskusjon.
Om ett års tid kan det være forhold som gjør det hensiktsmessig å gjennomføre en revidert planlegging basert på
hva som er ønsket målbilde.

5.1 FORSLAG TIL PLAN FOR 2015
I 2015 vil den påstartede prosessen med å flytte MRS registre ferdigstilles.
Parallelt vil Norsk Helsenett etablere prøvedrift av ett OpenQReg register, som i praksis vil si å etablere
testmiljøet for plattformen. Oppsettet vil også innebære test av integrasjoner mot helseregister.no og Rapporteket.
Samtidig må Norsk Helsenett og Helse Nord IKT finne en arbeidsform for å flytte register og overføre data som en
forberedelse til resten av flyttingen.
Helse Nord-IKT kan fortsette med å stabilisere Rapporteket i tillegg til at flere register, både fra Helse Nord IKT og
Norsk Helsenett oppretter koblinger mot Rapporteket.
Helseregister.no vil fortsatt være i bruk for alle registrene som flyttes.
Norsk Helsenett gjennomfører et forprosjekt for å spesifisere opp en ny nasjonal portal for å håndtere funksjon for
autentisering og autorisasjon.

5.2 FORSLAG TIL PLAN FOR 2016
I 2016 vil prosess for å flytte nasjonale OQR registre fortsette ved at det legges en plan for flytting av de enkelte
register. Det tas sikte på å gjennomføre en pilot først for deretter å starte et konsentrert løp for resten av
registrene.
Når Rapporteket har oppnådd en stabil drift hos Helse Nord IKT, etableres det prøvedrift av Rapporteket hos
Norsk Helsenett. Deretter og så snart resultattjenesten fungerer tilfredsstillende, kan Rapporteket flyttes.
Ny nasjonal portal for autentisering og autorisasjon utvikles og piloteres.
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5.3 FORSLAG TIL PLAN FOR 2017
I 2017 antas det at alle nasjonale registre er i drift hos Norsk Helsenett. På dette tidspunktet vil Rapporteket være
etablert hos Norsk Helsenett og en ny portal for autentisering og autorisasjon står klar til bruk. Dermed kan alle
register i drift hos Norsk Helsenett ta i bruk funksjonene som Norsk Helsenett selv drifter. Når det er oppnådd, vil
nasjonale registre kun ha teknisk og merkantilt kundeforhold mot Norsk Helsenett.

5.4 FORVALTNING
Endringer i kunde-leverandørforhold og avtaleverk som påvirkes av flytting av drift er ikke tenkt å påvirke utvikling
og forvaltningen av funksjonene. Norsk Helsenett har rolle som nasjonal driftsleverandør og det er ikke tenkt at
denne rollen skal utvides som følge av en flytteprosess. For ordens skyld illustreres dette med en oversikt over
forvaltning, utvikling og drift av nasjonale registre og nasjonale funksjoner i en flytteprosess. Det er ingen
endringer bortsett fra at Norsk Helsenett er driftsleverandør av de nasjonale registre og funksjoner.

5.5 FORUTSETNINGER OG ANBEFALINGER FOR VIDERE ARBEID
For å gjennomføre de planer som er anbefalt, er det avgjørende at flere forutsetninger oppfylles og aktiviteter
gjennomføres. Arbeidet med detaljering i utredningen har begrenset seg innenfor de rammer som er gitt. Ved
gjennomføring av plan, bør de de enkelte områder i flytteprosessen detaljeres. Det innebærer blant annet:
1.

Styring og evaluering av flytteprosess
Planen skisserer nokså umiddelbar oppstart og en varighet til og med 2017. I den perioden er det mye
som skal på plass i forhold til både teknisk infrastruktur og kompetanse. Videre forutsetter planen at flere
parter med adskilte styringslinjer inngår i et godt fungerende samarbeid. Gitt den potensielle risiko dette
innebærer anbefales at det allerede ved oppstart etableres en styringsgruppe som evaluerer status og
fremdrift for flytteprosessen. Styringsgruppen bør følgelig bestå av representanter på høyt administrativt
nivå fra hver av de deltagende enheter i prosjektet.

2.

Beslutninger fra oppdragsgiver
Realisering av planene i utredningen innenfor de tidsrammer som er satt, er basert på at det gjøres
raske beslutningsprosesser og formelle bestillinger til hhv Helse Nord IKT og Norsk Helsenett. Det er en
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fordel med en tydeliggjøring av beslutningslinjer.

3.

Detaljering av estimering
De estimerte kostnadene er kun basert på etablering og drift hos Norsk Helsenett. Det er ikke tatt høyde
for kostnader knyttet til forvaltningsavtaler som registrene måtte ha med sine programvareleverandører
(e.g. Hemit/MRS, HN-IKT/OpenQReg, OUS/eReg). Det forventes at forvaltningskostnader vil variere
avhengig av avtale og leverandør. Det følger også av ovenstående at totalt kostnadsbilde vil være
forskjellig i en overgangsfase og når alt av teknisk drift er overført til Norsk Helsenett.
Som det fremgår av kapitel 6.2-6.4 er det identifisert kostnader i forbindelse med deltagelse fra Helse
Nord IKT i flytteprosessen og overgangsfasen. Omfanget av disse kostnadene har det ikke vært mulig å
angi nærmere innen fristen for dette planarbeidet. Det anbefales at oppdragsgiver gir dette umiddelbar
oppfølging, slik at det innen kort tid kan gis et bedre bilde av totale kostnader.
Alle estimater bør betraktes som grove overslag og det anbefales at disse blir gjenstand for
kvalitetssikring underveis i gjennomføringsfasen.

4.

Detaljering av planlegging
Alle forslag til planer som er laget, er gjort på et overordnet nivå og en videre organisering av arbeidet
bør detaljeres i en aktivitetsplan/prosjektplan.

5.

Finansiering
Alle aktivitetene i planen for flyttingen krever finansiering. Besluttende organer må sørge for at
finansiering sikres.

6.

Avklare nødvendig bidrag fra Helse Nord IKT
For å gjennomføre flytting slik som nevnt i målbilder og planer, så kreves det til dels omfattende bidrag
fra Helse Nord IKT. Helse Nord IKT informerer om at de allerede er forpliktet i andre store prosjekter for
Helse Nord RHF og at de i perioder har begrenset med kapasitet til å bidra. Helse Nord IKT ber om en
detaljering av forventet bidrag for å kunne planlegge sine aktiviteter.

7.

Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon
Det vil bli nødvendig å overlevere installasjons- og driftsdokumentasjon fra Helse Nord IKT til Norsk
Helsenett.

8.

Utvidet risiko og sårbarhetsanalyse
Utredningen har gjennomført en risikoanalyse på et overordnet nivå. Før beslutning og gjennomføring av
de enkelte flyttesteg, er det hensiktsmessig å evaluere og jobbe videre med de risikopunkt som er
identifisert, hvor sannsynlighet og konsekvens fremkommer tydelig og eventuelt nye punkt legges til.
Dette for å bevisstgjøre beslutningstakerne og brukerne på risikoen ved en slik omlegging.

6 KOSTNADER
Kostnader forbundet med en flytting vil ha både kjente og ukjente variabler. Kostnadene e r sammensatt av selve
flytteprosessen, men også forventet pris for ordinær drift.

6.1 DRIFT AV MRS
Norsk Helsenett har en etablert drift av MRS registre med totalt 10 registre pr.17.4.2015. De fem MRS-registrene
driftet av Helse Nord IKT som er planlagt flyttet til Norsk Helsenett i løpet av 2015, vil bli lagt inn i det etablerte
MRS grunnplattform-miljøet hos Norsk Helsenett. Det vil ikke være behov for forsterkning av den tekniske
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plattformen i forbindelse med flyttingen. De fem nye MRS -registrene vil derfor bidra til at driftskostnaden kan
fordeles på flere registre, noe som vil gi billigere drift pr. register.
Prismodell og pris for NHN-drift av MRS er for tiden under reforhandling. Med dagens priser og 10 register koster
drift av grunnplattformen kr 109 000 pr MRS register. Prismodellen gir en variasjon innenfor kr 99 000 og 146 000
avhengig av antall register.
Dette er en trappetrinns modell som gir noe underdekning av kostnader. Det er forventet at ny prismodell vil være
flat inntil 20 register, og at pris pr. register dermed vil synke med antall register (fra kr 215 000 for 10 register til kr
107 000,- for 20 register. Installasjon av nye register og nye versjoner blir fakturert time for time.

6.2 ETABLERING AV OPENQREG DRIFTSMILJØ
Etablering av OpenQReg hos Norsk Helsenett vil kreve etablering av tilpasset driftsplattform.
Investeringskostnader vil inngå i modellen for prising av drift. Prisen vil ligge på samme nivå som MRS -drift.
Ressursbruken for å sette opp miljøet bør finansieres utenom løpende driftspris. Det er es timert en ressursbruk
på 350-400 timer for å etablere hhv Test med prøvedrift, QA og Produksjonsmiljø med tilhørende funksjoner som
monitorering, backup og lagring.

6.3 DRIFT AV OPENQREG
Av praktiske hensyn vil Norsk Helsenett ha lik prismodell for både MRS og OpenQreg registre. Dette er med
bakgrunn i at erfaringer fra Helse Nord IKT tilsier at det er ikke mer krevende å drifte OpenQreg enn MRS , og at
det er sammenlignbar ressursbruk ved håndtering av nye versjoner. Antall integrasjoner er også likt og krav til
infrastruktur på driftsplattform er tilnærmet lik.
Drift av OpenQreg vil derfor bli prissatt lik det som blir reforhandlet på MRS og man kan forvente en pris på
mellom kr 215 000 for 10 register og kr 107 000,- for 20 register.

6.4 ETABLERING OG DRIFT AV RAPPORTEKET
Norsk Helsenett har ikke estimert kostnader for oppsett av driftsplattform eller ordinær drift av Rapporteket. Det er
mye usikkerhet knyttet til omfanget av driften som nevnt tidligere i utredningen. Utredningen mener det ikke er
realistisk å gjennomføre flytting av Rapporteket før i 2017 og det kan være ukjente faktorer som gjør at
kostnadsbildet ser annerledes ut så langt frem i tid. Det foreligger heller ikke erfaringstall fra Helse Nord IKT
ennå, som kan belyse ressursbruken. Infrastruktur for drift av OQR vil i stor grad være gjenbrukbar for
Rapporteket da underliggende teknologi er lik.

6.5 NY PORTAL FOR AUTENTISERING OG AUTORISASJON
Norsk Helsenett kan bruke statlige midler til å gjennomføre et forprosjekt høsten 2015 for å spesifisere en ny
portal for autentisering og autorisasjon som er i henhold til sektorens krav og behov innenfor sikkerhet og
funksjonalitet. Utviklingen av en ny portal kan starte tidligst vinteren 2016 og det vil bli spil t inn behov for midler til
et utviklingsprosjekt.

6.6 DRIFTSKOSTNADER TIL HELSE NORD IKT
Helse Nord IKT informerer om at så lenge et register har et direkte kundeforhold til Helse Nord IKT, vil det
tilkomme en årlig driftspris på 112 000,- pr. register, uavhengig av hvor mange funksjoner som benyttes. Denne
prisen vil komme i tillegg til de kostnader som påløper hos Norsk Helsenett.
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FINANSIERING OPPSUMMERING
Kostnadspost
MRS drift, årlig driftspris pr
register

Estimat
Basert på foreslått ny modell:

Finansiering
Kunde

Kr 215 000 (10 register)
Kr 107 000 (20 register)
OpenQReg etablering

150 timer til prøvedrift
250 timer til å ferdigstille redundant
plattform med QA og
Produksjonsmiljø

Kunde evt. FMK/NIKT

Nødvendig bidrag fra Helse Nord IKT
er ikke estimert.
OpenQReg drift, årlig
driftspris pr register

Kr 215 000 (10 register)

Kunde

Kr 107 000 (20 register)
Nye versjoner for hhv MRS
eller OpenQReg

Faktureres pr medgått time

Kunde

Rapporteket

Ikke estimert

Kunde

Helseregister.no

Ikke aktuelt

n/a

Ny løsning for autentisering
og autorisasjon

Ikke estimert

Statlige midler
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7 SWOT-ANALYSE
En flytting av registre og andre funksjoner innebærer mye mer enn teknisk flytting. Det vil bli endring i kundeleverandørforhold og det vil være administrative risikoer som det er vanskelig å forutsi utfallet av. Med dette som
bakteppe, er det laget en SWOT analyse for å forsøke å vise et samlet bilde av hva som bør vurderes før en
beslutning om flytting tas. Analysen er laget med tanke på hvilke forhold som vil påvirke om flytting til Norsk
Helsenett blir betraktet som vellykket.

Positiv

Interne

Styrker
•

•

•

Eksterne

•

NHN har, som HN-IKT, veletablerte
rutiner for drift av nasjonale løsninger
(infrastruktur, sikkerhet, backup,
overvåkning, helpdesk,
kundeoppfølging)
Samling av drift ett sted gir mulighet
for utvikling av enhetlig og styrket
driftskompetanse med synergier på
tvers av plattformer for
kvalitetsregister
Det kan forventes stordriftsfordeler
med mer effektiv drift – redusert
ressursbruk
Nasjonale registre samles rundt øvrige
nasjonale tjenester og
felleskomponenter

Negativ
Svakheter
•
Høy kompleksitet og ukjente avhengigheter kan forsinke og
fordyre flyttingen
•
Ressurskrevende å overføre driftskompetanse på løsningen
•
Delvis manglende driftsdokumentasjon fordi funksjoner har
vært utviklet, forvaltet og driftet av én og samme aktør
•
Deling mellom to aktører av utvikling/forvaltning og drift
kan gi økte kostnader og lengre tid fra utvikling til
produksjon
•
Risiko for ustabil drift under flytting og nyetablering
•
Finansiering og drift av gjenværende lokale løsninger hos
HN IKT får ikke lenger «drahjelp» av nasjonale løsninger
•
NHN har ikke driftsmiljø for alt som skal flyttes og må
anskaffe det.
•
Antatt lavere versjonstakt for OpenQReg register
•
Priser for drift av Rapporteket hos NHN er ukjent.

Muligheter
Trusler
•
Strategi for drift av nasjonale
•
kvalitetsregistre hos NHN oppfylles
•
Etablere avtaler der kundene kun
•
forholder seg til én driftsleverandør.
•
Kundene slipper å betale for drift til
flere driftsleverandører – billigere
•
drift.
•
•
Databehandleravtale kan inngås med
•
kun én databehandler
•
Det er forventet at NHN som nasjonal
•
driftsleverandør vil bli tilgodesett med
grunnbevilgninger for å opprettholde
•
profesjonell drift.
•
Gjenbruk av lokal pålogging –
•
distribuert og forenklet
brukeradministrasjon
•

Registereiere vil forvente en lavere driftspris enn den som
er lagt frem av HN-IKT
En tilslutning til planen fra HN-IKT vil medføre at HN-IKT får
problemer med å ivareta forpliktelser for drift og redusert
kvaliteten på regionale og nasjonale leveranser.
Manglende forankring av beslutning, mange avtaleparter
Manglende finansiering
Noen registereiere kan mangle økonomisk mulighet til
praktisk tilslutning til plan
I en overgangsperiode vil man risikere dyrere drift når to
driftsleverandører skal ha dekket sine kostnader.
Krav om at løsninger skal opprettholdes uten avbrudd i
flytteperioden kan gi økte kostnader
Risiko for manglende driftsressurser hos NHN, at man ikke
klarer å kjøre opplæring eller nyrekruttering i forventet
flyttetakt.
Manglende finansiering av bidraget fra HN-IKT til NHN og
plan hvor lenge HN-IKT må bidra/hjelpe med drift.

Vedlegg 7
VEDLEGG 1: INTERESSENTANALYSE
Interessentanalysen og vurdering av interessentene er gjort sett i forhold til et flytteprosjekt. Det er utelatt enkelte interessenter som ikke et
prosjekt vil være i direkte kontakt med. Helseforetak og Folkehelseinstituttet er registereiere og har databehandlingsansvar. Det er vurdert som
tilstrekkelig at de holdes orientert via Nasjonalt servicemiljø og vil derfor ikke behandles som særskilte interessenter i et flytteprosjekt.
Interessent

Eierskap

NHN

HN-IKT

Eier
helseregister.no og
Rapporteket

Rolle

Behov som skal
ivaretas

Ansvar

Driftsleverandør
Databehandler

Delta i flytteprosess

Drift av nasjonale
tjenester

Driftsleverandør
Utvikler
Databehandler

Delta i flytteprosess

Drifter funksjoner som
skal flyttes.
Utvikler helseregister.no
og OpenQreg registre

Hemit

Utvikler

Delta i flytteprosess

Utvikler MRS registre

Nasjonalt Servicemiljø
nasjonalt

Koordinator og
rådgiver

Holdes oppdatert om
flytteprosess

Informasjon til HF og FHI
(registereiere)

Nasjonalt Servicemiljø
regionalt

Koordinator og
rådgiver

Holdes oppdatert om
flytteprosess

Informasjon til HF og FHI
(registereiere)

HV-IKT

Driftsleverandør

Holdes oppdatert om
flytteprosess

Sykehuspartner

Driftsleverandør

Holdes oppdatert om
flytteprosess

Drifter eReg registre

Interregional
styringsgruppe

Oppdragsgiver

Innsikt i alle aktiviteter
vedr flytting (planer,
fremdrift, status,
resultat)

Beslutte planer for
flytting

Beslutningstaker

Holdes oppdatert om
flytteprosess

Finansiering av drift
Beslutningsansvar(ADmøte)

Registerledelse

Faglig instans

Holdes oppdatert om
flytteprosess

FMK

Nasjonal
koordinering ifm
tekniske løsninger

Holdes oppdatert om
flytteprosess

Delfinansiering av
enkeltstående IKT
prosjekt

Registerbrukere

Registerbruker

Varsles om
driftsforstyrrelser

Innregistrering

RHF

Registereier

VEDLEGG 2: KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Nedenfor er en generell modell for kartlegging av interessenter og hjelpemiddel for et flytteprosjekt til hvilken kommunikasjonsstrategi som
anbefales for den enkelte interessent fra interessentanalysen.
Modellen og plassering av interessenter i denne sammenhengen benyttes kun til å avklare hvordan de ulike interessentene skal involveres i et
flytteprosjekt.

VEDLEGG 3: RISIKOANALYSE

Risikoelement
MRS
Manglende
samhandling med
Rapporteket
(intensivregisteret)
Manglende driftsavtale
for nakke rygg-register
i forbindelse med
pasientregistrering fra
internett

Årsak(er)

Sannsynlighet Konsekvens Risikoreduserende tiltak

Lite ressurser for
å gjøre uttrekk og
kvalitetssikring

Moderat

Moderat

Liten

Alvorlig

Høy

Alvorlig

OpenQreg
Avvik ved installasjon

Avvik ved drift
Mangel på åpning i
infrastruktur hos NHN
Manger på åpning i
infrastruktur hos HNIKT

Mangelfull testing

Lite kjennskap til
oppsett

Mangel på Linux
(Inkl. Apache
Tomcat) drift
erfaring
Alt er default
stengt

NHN vet ikke
hvordan OQR
skal testes

Vanskelig å monitorere
løsning med
java/Tomcat
For lite driftsressurser
hos NHN
For lite tilgang på
driftsressurser hos HNIKT

Høy teknisk
kompleksitet
Lengre tid fra utvikling
til produksjon

Avstand fra
utvikling til drift
øker

Kopi av server (virtual image)
Dokumentasjon på oppsett
God installasjonsguide
Bistand fra HN-IKT ved fysisk tilstedeværelse hos NHN
Demonstrasjon av et register
Kunnskapsoverføring fra HN-IKT

Liten

Moderat

Søk kunnskap hos Linux teamet i NHN, Kursing, benytte
fagpersoner fra Linux teamet i NHN. Søk kunnskap hos HNIKT

Moderat

Lav

Kartlegging av trafikkmønster

Moderat

Lav

Moderat

Moderat

Liten

Lav

Moderat

Moderat

Moderat

Alvorlig

Bidrag fra fagmiljøer/HN-IKT
Ferdige testplaner
Involvere NHN linux teamet. Dokumentere hvordan det
håndteres hos HN-IKT

Moderat

Moderat

God dokumentasjon fra HN-IKT. Sørge for at driftsteamet
har nok tid til å sette seg inn i løsningen og nok til til å
etablere den. Her vil et staging miljø med TEST, QA og
PROD være til god hjelp

Moderat

Moderat

Finne rutiner for samhandling, for eksempel chatprogramvare

Rapporteket
Avvik ved installasjon

Lite kjennskap til
oppsett og Jasper Høy

Alvorlig

Dokumentasjon på oppsett
God installasjonsguide
Bistand fra HN-IKT ved fysisk tilstedeværelse hos NHN
Kurs i Jasper

Ustabil driftsituasjon

Høy

Alvorlig

Test, QA , PROD. Staging gir muligheten til å oppdage feil
før de havner i PROD.
Demonstrasjon av Rapporteket
Stabilisering hos HN-IKT før flytting
NHN Informeres om kjent ustabilitet og kjente tiltak ved
overtakelse.

Mangelfull testing

NHN vet ikke
hvordan
Raporteket skal
testes

Moderat

Moderat

Bidrag fra SKDE.
Ferdige testplaner

Lengre tid fra utvikling
til produksjon

Avstand fra
utvikling til drift
øker

Moderat

Moderat

Finne rutiner for samhandling

Administrativt

Forsinket oppstart

Press på fremdrift
Manglende involvering
av sentrale
administrative aktører

Manglende
beslutning /
finansiering
Avtaleforhold som
hindrer flytting
Driftsteamet har
for lite tid til å
innføre
systemene på en
trygg og sikker
måte. Kan fort bli
et hastverk for å
overholde en frist! Høy
Manglende
motivasjon
/interesse
konflikter
Moderat

Forankring hos beslutningstakere
Midler fra statsbudsjett kan spilles inn til HOD
Gjennomgang avtaler. Ved nye avtaler, ta høyde for evt
flytting

Alvorlig

Driftsteamet må få en grundig oversikt over alle
komponenter både store og små som må til for å få
OpenQreg/Rapporteket i kjørende stand. Det gjør det
enklere å estimere et tidsperspektiv

Alvorlig

En tydelig bestilling fra overordnede ledd/tilrettelegging for
deltagelse

VEDLEGG 4: SKJEMATISK VEKTING
Som grunnlag for vurderingene som er gjort i utredningen, er det gjort en vekting av de ulike funksjonene basert på kriterier som
mandatet har spesifisert.
Mandatet ba om vurdering av






Forventet levetid og hvor egnet registeret/tjenesten er for flytting (dersom det er planlagt utbytting/investeringer)
Kompleksitet (deler med lav kompleksitet er foretrukket flyttet først)
Opplevd forbedring for registrene
Kostnadsbilde (overføring + drift)
Risiko

I tillegg er det lagt vekt på generell usikkerhet knyttet til en flytting.

Kompleksitet
1=lav
2=middels
3=høy
MRS
1
OpenQReg
1
Helseregister.no
2
Rapporteket
3

Integrasjoner
1=få
2=middels
3=mange
1
1
3
2

Estimert
kost
1=lav
2=middels
3=høy
1
2
2
2

Risiko
1=lav
2=middels
3=høy
1
2
3
3

Forventet
levetid
1=lenge
2=middels
3=kort
1
1
2
1

Egnet for
flytting
1=velegnet
2=egnet
3=lite egnet
1
1
3
3

Usikkerhet Sum
1=lav
2=middels
3=høy
7
1
10
2
18
3
17
3
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1

Innledning og bakgrunn

Nasjonal IKT ble opprettet etter initiativ fra Helsedepartementet i 2003, og er
spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og
kommunikasjonsteknologi. Nasjonal IKT HF ble opprettet i 2014 og skal understøtte de
mål som spesialisthelsetjenesten setter seg innenfor IKT.
Samhandling gjennomføres i forumer sammensatt av representanter fra de fire
regionale helseforetakene. Målsetningen for forumene er å følge opp felles IKT-strategi
for spesialisthelsetjenesten og prioriterte behov fra helseregionene.
Det ble i 2013 etter forslag fra RHF AD-møtet anmodet overfor Helse- og omsorgsdepartementet om å endre system og ansvarsforhold vedrørende teknologisk utvikling
for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette førte til at ansvaret for forvaltning av
øremerkede midler til dette formålet ble flyttet fra HEMIT til Nasjonal IKT, og tildelt et
Nasjonal IKT fagforum som har navnet Fagforum for medisinske kvalitetsregistre.

2

Formål

Hovedformålet er å bidra til bedre samordning og høyere grad av standardisering
mellom de fire helseregionene for å oppnå gode og likeverdige helsetjenester.
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre skal bidra til at nasjonale medisinske
kvalitetsregistre understøttes av standardiserte tekniske løsninger for innregistrering
og rapportering, som driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø.
Fagforumet er en teknisk faggruppe som skal understøtte strategien for det regionale
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, herunder bidra aktivt til å gjennomføre
tilhørende handlingsplan gjennom riktig bruk av øremerkede midler (2017: 6,5 MNOK.)

3

Ansvar og oppgaver

3.1 Forumets ansvar
3.1.1 Sammendrag
Fagforumet skal ha et IKT-faglig koordinerende og rådgivende ansvar for
videreutvikling av felles teknologiske løsninger innenfor nasjonale medisinske
kvalitetsregistre. Fagforumet forvalter til dette formålet øremerkede midler som stilles
til rådighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til videreutvikling av teknologiske
løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
3.1.2 Ansvarsområder
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre skal:
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Foreslå veikart og tiltak utledet fra strategi og handlingsplan for Nasjonalt
servicemiljø.



Årlig utarbeide/oppdatere fagforumets handlingsplan.



Være et rådgivende forum for Interregional styringsgruppe i saker som berører
IKT-området.
Fordele midler, etter søknad fra Nasjonalt servicemiljø i helseregionene, til
etablering av tekniske løsninger for de enkelte registrene.
Fordele midler, til leverandører av tekniske løsninger og driftstjenester, for
videreutvikling og etablering av ny funksjonalitet som kommer flere registre til
gode.
Bidra til at det finnes et velfungerende felles nasjonalt driftsmiljø for nasjonale
medisinske kvalitetsregistre.
Vurdere og anbefale aktuelle IKT-løsninger for nasjonale medisinske
kvalitetsregistre, som godkjennes av Interregional styringsgruppe.
Følge opp leverandørenes veikart for videreutvikling av tekniske løsninger,
herunder leveranseevne.
Bidra til at godkjente tekniske løsninger for innregistrering, lagring og
rapportering videreutvikles i tråd med strategi og handlingsplan for Nasjonalt
servicemiljø, herunder standardisering av løsningskomponenter.
Gi råd til databehandlingsansvarlige vedrørende valg av tekniske løsninger for de
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.
Etter avtale gi råd til relevante nasjonale råd og utvalg i spørsmål som berører
tekniske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
Opprette og avslutte arbeidsgrupper der dette er formålstjenlig.













3.2 Deltakernes ansvar
Deltagere kommer fra Nasjonal IKT HF, Nasjonalt servicemiljø, de regionale
helseforetakene samt leverandøren Norsk Helsenett SF. I tillegg til det nasjonale fokuset,
skal deltagerne representere sitt fagområde.
Forumets medlemmer har følgende ansvar:





Medlemmene skal ha avklart sin innstilling i egen helseregion eller virksomhet.
Medlemmene tilstreber å stille på alle møter. Ved fravær stiller stedfortreder.
Medlemmene skal stille godt forberedt.
Medlemmene er ansvarlige for å formidle innhold og beslutninger fra møtene til
egen region eller virksomhet.

3.3 Sekretariatets ansvar


Sekretariatet skal innkalle til møter i henhold til årsplan.
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Sekretariatet skal publisere agenda og saksunderlag til møter minst en uke i
forveien.
Sekretariatet er ansvarlig for at det skrives referat som tilgjengeliggjøres.

Forutsetninger, avhengigheter og avgrensninger

Fagforumet er et rådgivende organ, og kan ikke gjøre vedtak for en helseregion.
Fagforumet kan anbefale og konkludere på temaer som kan ha konsekvens for en
helseregion og de enkelte registrene.
Gjennomføring av tiltak som fagforumet har konkludert med forutsetter tilgjengelige
ressurser fra de aktuelle helseregionene.
Det er en forutsetning for oppfyllelse av fagforumets formål at ansvaret definert i punkt
3.1 utføres, og at helseregionene samler og strukturerer informasjon som er relevant for
fagforumets formål, og gjør informasjonen tilgjengelig i et felles bibliotek.
Arbeidet i fagforumet skal ha sin basis i arkitekturprinsipper utarbeidet av Nasjonal IKT.
Fagforumet samhandler med andre aktører i henhold til denne ansvarsmatrisen:

IRS = Interregional styringsgruppe,
NSMS = Nasjonalt servicemiljø SKDE,
NSMR = Nasjonalt servicemiljø i
helseregionene
FR=Fagråd for resultattjenester

5

FMK = Fagforum medisinske kvalitetsregistre
NIKT FA = Fagforum for arkitektur,
Klinisk IKT = Klinisk IKT fagforum
LEV = Leverandør av tekniske løsninger for registre
NHN = Norsk Helsenett

Organisering og sammensetning

5.1 Nasjonal IKT forumer
Nasjonal IKT HF eier seks forumer som benyttes som virkemiddel for å levere på
oppdragsdokument og realisere felles IKT-strategi.
Samhandlingsorganer som fungerer som rådgivende organ:
EPJ Systemeierforum
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Fagforum for arkitektur
Klinisk IKT fagforum
Fagforum for porteføljestyring
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre

5.2 Rapportering
Forumet rapporterer til administrerende direktør for Nasjonal IKT HF som er eier av
forumet.
Forumet skal årlig utarbeide en årsrapport innen utgangen av januar.
Leder av forum rapporterer regelmessig forumets aktivitet til Interregional
styringsgruppe.
Forumet skal utarbeide årlig melding som skal godkjennes av Interregional
styringsgruppe. Forumet skal videre sørge for rapportering av status for IKT-feltet i
statusrapport for kvalitetsregisterfeltet som utarbeides av Nasjonalt servicemiljø.

5.3 Organisering
Styret i Nasjonalt IKT HF tildeler administrerende direktør i Nasjonal IKT HF ansvaret
for gjennomføring i tråd med mandatet.
Leder for forumet utnevnes av administrerende direktør i Nasjonal IKT HF.
Sekretariat for forumet utøves av Nasjonal IKT HF.

5.4 Sammensetning
Forumet skal besitte kompetanse innenfor etablering, forvaltning og videreutvikling av
medisinske kvalitetsregistre, virksomhetsarkitektur (herunder kobling mellom
kvalitetsregisterfeltet og EPJ) og porteføljestyring.
Interregional styringsgruppe utnevner to deltakere fra Nasjonalt servicemiljø SKDE
(leder i Nasjonalt servicemiljø SKDE og én deltaker med juridisk kompetanse), og én
representant fra Nasjonalt servicemiljø i hver av de fire helseregionene, som har ansvar
for koordinering av IKT-aktivitet innenfor kvalitetsregisterfeltet i regionen.
Administrasjonen i Nasjonal IKT HF utnevner to deltakere i tillegg til sekretariat.
Leverandører av utvikling, forvaltning og drift for nasjonale medisinske kvalitetsregistre
deltar på sak etter innkalling.

6

Møtefrekvens

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre møtes i utgangspunktet 6 ganger årlig og i
tillegg ekstraordinært ved behov.

Navn på dokumentet med versjonsnummer

6

7

Finansiering og drift

Nasjonal IKT HF besørger bemanning og tilhørende finansiering av forumets ledelse- og
sekretariatsfunksjon.
Øremerkede midler til tiltak bevilges av Helse- og omsorgsdepartementet over
statsbudsjettet, og inngår i årlig tildelte midler til Helse Vest RHF.

8

Evaluering og videreutvikling

Forumet skal evaluere sitt virke årlig, og utarbeide forslag til forbedringer av forumet.

9

Dokumentstyring

Leder av forumet har gjennomføringsansvar i henhold til mandatet.
Mandatet anbefales av Interregional styringsgruppe og godkjennes av styret for
Nasjonal IKT HF.

9.1 Endringshistorikk
Versjon Endring

Navn på dokumentet med versjonsnummer

Dato

Forfatter

7

Vedlegg 9

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre
Justering av mandat
Interregional styringsgruppe 6.3.2017 / Jørn Hanssen

Oppdragsdokument / foretaksprotokoll
3.2.6 Samordning på helseregisterfeltet
Foretaksmøtet viste til Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010–2020
(helseregisterstrategien). Departementet har i 2016 gjennomført en intern evaluering av helseregisterstrategien som grunnlag for å styrke
gjennomføringsevnen på helseregisterfeltet. Direktoratet for e-helse skal som oppfølging av evalueringen etablere et program for utvikling
av fellesløsninger for registrene. Det skal etableres en styringsgruppe for programmet ledet av Direktoratet for e-helse med
representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og Protokoll fra foretaksmøte i med
representasjon fra kommunesektoren. Styringsgruppen skal forelegge saker av strategisk betydning for avklaring i Nasjonalt e-helsestyre.
Arbeidsutvalget, som er etablert i tilknytning til helseregisterprosjektet, videreføres som arena for samarbeid mellom
helseregistermiljøene. De regionale helseforetakene skal delta i den nasjonale styringsmodellen for e-helse (Nufa, Nuit og Nasjonalt ehelsestyre).
Foretaksmøtet viste til at arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal følges opp i tråd med helseregisterstrategien. Målet for
2017 er å bedre dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og knytte utviklingen av disse tettere opp mot
journalsystemene gjennom IKT-strategiene i de regionale helseforetakene.
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
- delta i styringsgruppen for program for utvikling av fellesløsninger for helseregistrene og på registerområdet i den nasjonale
styringsmodellen for e-helse.
- sikre en styringsmodell på tvers av de regionale helseforetakene som gir fremdrift i kvalitetsregisterarbeidet og utvikling av
medisinske kvalitetsregistre i tråd med nasjonale føringer.
- sikre at utviklingen av medisinske kvalitetsregistre knyttes tettere opp mot journalsystemene gjennom IKT-strategiene i de
regionale helseforetakene.
- legge til rette for en samlet drift av de medisinske kvalitetsregistrene hos Norsk Helsenett SF.
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Styringsstruktur for drift og forvaltning av interregional IKT-løsninger i
spesialisthelsetjenesten (grunnmodellen)

Hovedansvarlig
Driftsavtale(r)*

2
Interregional Systemeiergruppe

Interregionalt Drifts- og Forvaltningsstyre
• Fungerer som styre for drift og forvaltning av interregionale løsninger
• Fungerer som eskaleringspunkt for Interregional Systemeiergruppe(r)
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Interregional Systemeiergruppe
• Prioritere endringsbehov, sikre finansiering og beslutte andre strategiske valg relatert til
endringer i arbeidsprosesser, rutiner, prosedyrer og opplæringsmateriell
• Sikre at IKT-løsning er ihht vedtatt IKT-strategi og målarkitektur
• Strategisk dialog med leverandører
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Interregionalt Forvaltningsråd
• Ivareta og forbedre aktuelle arbeidsprosesser
• Definere rutiner, prosedyrer og opplæringsmateriell
• Synkroniserte utviklings, vedlikeholds- og masterplaner («roadmap») med RHFene og
Interregional Tjenesteleverandør
• Tilrettelegge for og utarbeide beslutningsgrunnlag for interregional systemeiergruppes
ansvarsområder
• Forvalte oppgaver i et utviklingsperspektiv
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Forvaltningsråd RHF
• Operativt nivå for lokale og regionale innspill, erfaringer og involvering i helseregionen rundt
beslutninger på prioritering av endrings- og feilrettingsønsker
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Interregional Tjenesteleverandør
• Gjennomføring av prioriterte tiltak ihht definerte prosesser for feil- og endringshåndtering
• Operativ leverandørstyring og operativ avtalehåndtering
• Ved «ekstern» leverandør er dette RHFs kontaktpunkt for operativ forvaltning av
interregionalt IKT-system
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Drifts- og Løsningsleverandører
• Drift og forvaltning av løsninger i henhold til kontrakt og avtaleverk

Hovedansvarlig
Vedlikeholdsavtale(r)*

3

RHF/HF

Interregionalt Forvaltningsråd

Avtale (SLA)

Strategisk dialog
(«Strategisk endring»)

Forvaltningsråd
RHF/HF**

Forvaltningsråd
RHF/HF**

Forvaltningsråd
RHF/HF**

4

Forvaltningsråd
RHF/HF**

5
Interregional Tjenesteleverandør
Operativ
Dialog
(«Daglig drift»)

Operasjonelt ansvarlig
Drifts- og vedlikeholdsavtale(r)

Operativ
Dialog
(«Daglig drift»)
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Driftsleverandør(er)
(Arbeidsflate, integrasjoner m.m)

Løsningsleverandør(er)

«Daglig drift»

* Juridisk avtalepart på RHF nivå.
Samarbeidsavtale mellom RHF
**Organiseres og bemannes regionalt

Strategisk dialog
(«Strategisk endring»)

Leverandør

1

«Strategisk endring»

RHF

Interregionalt

Interregionalt Drifts- og Forvaltningsstyre

1

RHF (Hovedansvarlig)
Leverandører (Kan inkludere de regionale IKT driftsleverandørene)
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Styringsstruktur for drift, forvaltning og videreutvikling av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre
Klinisk IKT fagforum

«Strategisk endring»
Nasjonalt servicemiljø SKDE

RHF/HF

RHF

Interregionalt

Interregional styringsgruppe

Fagforum medisinske kvalitetsregistre
Hovedansvarlig
Driftsavtale(r)*

EPJ Systemeierforum
Hovedansvarlig
Vedlikeholdsavtale(r)*

Nasjonalt servicemiljø i helseregionene
Register

Register

Register

Register **)

Strategisk dialog
(«Strategisk endring»)

Operativ
Dialog
(«Daglig drift»)

Operasjonelt ansvarlig
Drifts- og vedlikeholdsavtale(r)

Norsk Helsenett,
Helse Nord IKT

«Daglig drift»

* Juridisk avtalepart på RHF nivå.
Samarbeidsavtale mellom RHF
**Organiseres og bemannes regionalt

Operativ
Dialog
(«Daglig drift»)

Helse Nord IKT (Opern Qreg)
HEMIT (MRS)
OUS (eReg)

Strategisk dialog
(«Strategisk endring»)

Leverandør

Norsk Helsenett

RHF (Hovedansvarlig)
Leverandører (Kan inkludere de regionale IKT driftsleverandørene)
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Samhandling mellom forumene
Klinisk IKT fagforum og Interregional styringsgruppe
• Klinisk IKT gir strategiske innspill til IRS på forespørsel, eller på initiativ fra Klinisk IKT selv. IRS kan rette forespørsler og gi
innspill til Klinisk IKT
Fagforum medisinske kvalitetsregistre og Interregional styringsgruppe
• FMK kan på bakgrunn av gjeldende nasjonal strategi og handlingsplan for medisinske kvalitetsregistre utarbeide forslag til
målbilder og veikart relatert til IKT-området, som godkjennes av IRS
• FMK gir råd i saker som vedrører IKT på forespørsel fra IRS
• FMK skal behandle saker som vedrører IKT før beslutning i IRS
• FMK kan be om råd fra IRS om tiltak og søknader sett opp mot gjeldende strategi og handlingsplan
Fagforum medisinske kvalitetsregistre og Nasjonalt servicemiljø SKDE
• Nasjonalt servicemiljø SKDE og Fagforum medisinske kvalitetsregistre utarbeider/vedlikeholder forslag til nasjonal strategi og
handlingsplan for medisinske kvalitetsregistre, på oppdrag fra IRS
• FMK utfører IKT-tiltak som er utledet av nasjonal strategi og handlingsplan for medisinske kvalitetsregistre
Fagforum medisinske kvalitetsregistre og Nasjonalt servicemiljø i helseregionene
• Nasjonalt servicemiljø i helseregionene er representert i FMK
• Tiltakene innenfor IKT-området som er utledet av nasjonal strategi og handlingsplan for medisinske kvalitetsregistre
gjennomføres i regionene (involvering gjennom deltagerne i FMK)
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Norsk Helsenetts nye rolle
•

Norsk Helsenett skal ha en koordinerende rolle innenfor IKT-drift og IKT-forvaltning, og vil på sikt være «single point of
contact» for Nasjonalt servicemiljø i helseregionene, inn mot driftsleverandører og systemleverandører
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Samhandling mellom aktørene
Hovedansvarlig

Utførende

IRS

NSMS

FMK,
NIKT FA/Klinisk IKT
ved behov

NSMR/
NHN/LEV

Utarbeide målbilder og veikart

IRS

NSMS/FMK

FR/NIKT FA/Klinisk
IKT ved behov

NSMR/
NHN/LEV

Definere og gjennomføre tiltak

FMK

NHN/LEV

FR, IRS ved behov

NSMS

Utarbeide og gjennomføre standardsøknader

FMK

NSMR

IRS ved behov

NSMS

Definere og gjennomføre driftsavtaler

NSMR

NHN

FMK

IRS

Utarbeide strategi

O

Informert

(Rådgivende)

S

IRS = Interregional styringsgruppe,
NSMS = Nasjonalt servicemiljø SKDE,
NSMR = Nasjonalt servicemiljø i helseregionene
FR=Fagråd for resultattjenester

Konsultert

FMK = Fagforum medisinske kvalitetsregistre
NIKT FA = Fagforum for arkitektur,
Klinisk IKT = Klinisk IKT fagforum
LEV = Leverandør av tekniske løsninger for registrene,
NHN = Norsk Helsenett
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Veikart
Veikart utarbeides av FMK i samarbeid med Nasjonalt servicemiljø SKDE, på bakgrunn av
nasjonal strategi og handlingsplan, og godkjennes av Interregional styringsgruppe. Veikartet er
en strategisk/taktisk innretning på hva en ønsker at FMK skal arbeide med og i hvilken
rekkefølge. Det gir grunnlag for å foreslå og gjennomføre prosjekter.

Veikart er:
1. Beskrivelse av områder det skal arbeides med.
2. Beskrivelse av tiltak som skal arbeides med i hvilken rekkefølge og med hvilke avhengigheter, og i hvilke
tidsrom.
3. Veikartet blir et styringsdokument for FMK

Prosess for utvikling/vedlikehold av målbilder, veikart og tiltak
• Målbilder og veikart utarbeides av FMK og Nasjonalt servicemiljø i fellesskap. Nærmere prosess må
beskrives.
• Første steg er å kjøre en workshop i FMK sammen med Nasjonalt servicemiljø SKDE/helseregionene.
• Det er viktig at IKT-relaterte deler av strategien ikke blir isolert fra de øvrige delene

1. Kvalitet
7. Hensiktsmessige
reg. strukturer

Bedre kvalitet i
behandling
likeverdig
helsetjeneste

1.1.1 oppdatert variabeldokumentasjon

1.1.2 etablerte standarder og førende tiltak og prosesser, som
arketypearbeidet

Identifiserte tiltak fra
tiltakslisten
Hovedområder – neste slide
for detaljer

utarbeide ferdig plan for
Fellesregister for skade, intensiv og
beredskap
Utrede tekniske aspekter rundt
modeller for samling av registre
innen nærstående fagområder

6.1.2 Servicemiljøet skal lage
infrastruktur og rutiner for utlevering av
data.
9.5 Autentisering på nivå 4

9.6 Strukturert journal er kilde for kvalitetsregistre
6.3.2 utvikles tekniske løsninger/moduler for
kliniske forskningsstudier i
de godkjente elektroniske
innregistreringsløsningene

2. Økt bruk av
resultater

6. Forskning

9.2 Alle skal samle data elektronisk
9.1 Felles og kostnadseffektive løsninger

9.4 NHN er sentral IKT driftsleverandør
9.3 DIS tjeneste mot pasient

9. Effektive og robuste IT løsninger

Fortløpende

9.6.1 videreutvikling av variabelbiblioteket og bruk av felles
informasjonsmodell
bidra til at kvalitetsregistre blir en naturlig del av en framtidig,
strukturert elektronisk journal

Effektive og
robuste IKT
løsninger

9.6.2 etableres grenseflate mot strukturert journal for
automatisk utveksling av registerdata ved å ta i bruk
arketyper/kodeverk og et fornuftig antall standardiserte
variabler.

9.2 Samle
data
elektronisk

9.6 Strukturert
journal

Detaljering av området Effektive og robuste IKT Løsninger

9.1.1 teknisk samarbeid på
tvers av regioner og
enkeltløsninger

9.4 NHN er IKT
driftsleverandør

9.3 DIS tas i
bruk av
pasienter

9.1.3 søkes midler til prosjekter som fremmer
samordning, standardisering, generiske løsninger og
kostnadseffektiv utvikling og drift av registre
9.1.5 benytte anbefalte/godkjente teknologiske
løsninger for tilgjengeliggjøring av resultater.

9.1.3 Prioriterte områder som kan søkes utviklingsmidler
til er: Rapport/resultatutvikling, PROM, elektronisk
datafangst og innloggingsløsning.
9.1.4 Servicemiljøet skal publisere oversikt over
hvilke prosjekter som har fått tildelt midler på
nett.

9.1.2 prioriteringer/retningslinjer for søknad
om tildeling av utviklingsmidler fra FMKNIKT

9.1 Felles- og kostnadseffektive IKT løsninger

9.5.1 benyttes autentisering på nivå 4 ved
pålogging til kvalitetsregistre
slik det er definert i PKI-utredningen.

9.5 Autentisering nivå 4

Ikke detaljert: Økonomiske rammevilkår, Hjemmelsgrunnlag, Effektiv organisering, kvalitetsindikatorer

Oppsummering
• Justeringene i FMK omfatter følgende:
• Presisering av at FMK skal jobbe aktivt i forhold til nasjonal strategi og handlingsplan for
medisinske kvalitetsregistre
• Interregional styringsgruppe utnevner én deltager fra Nasjonalt servicemiljø i hver av
helseregionene, og inntil to deltagere fra Nasjonalt servicemiljø SKDE
• Forumets eier, administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, utnevner leder og inntil to deltagere på
fagspesifikke områder
• Presisering av at deltakerne i FMK har et nasjonalt perspektiv
• Leverandørene og Norsk Helsenett deltar på enkeltsaker
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Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet
og Ullevål universitetssykehus

1.

Bakgrunn og prosjektsammensetning

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning samt ha tilstrekkelig
troverdighet i de kliniske miljøene, er det helt avgjørende at flest mulig av de aktuelle observasjonene (pasienter,
operasjoner eller lignende) faktisk blir registrert – dvs. at dekningsgraden i registeret er tilfredsstillende. Behovet for
økt innsats i arbeidet med å øke dekningsgraden for nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vært adressert i
Nasjonalt helseregisterprosjekt og i møter for Interregional styringsgruppe for arbeidet med medisinske
kvalitetsregistre. Sistnevnte har vedtatt (sak 7/2015, 4. mars) at alle registre med nasjonal status skal gjennomføre
dekningsgradsanalyser annet hvert år.
I Strategi og handlingsplan 2016 – 2020 står under Mål 1 Høy datakvalitet og dekningsgrad: For at kvalitetsregistre
skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til kvalitetsforbedring, er det viktig at datakvaliteten er høy. Alle nasjonale
kvalitetsregistre skal etter maksimalt fem års drift ha god datakvalitet på et veldefinert variabelsett og dekningsgrad
på minst 80 %, samt gode rutiner for sikring, validering og dokumentasjon av datakvaliteten.
Dette følges opp i Handlingsplanen:

På bakgrunn av dette er det igangsatt et nasjonalt prosjekt for å øke dekningsgraden i utvalgte registre, samt
etablere metoder for å sikre en høy dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre som skal implementeres i
regionenes arbeid med egne registre (prosjektmandat og prosjektdirektiv vedlagt).

1.1

Prosjekteier

Prosjektet eies av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE. Prosjektet organiseres med en
prosjektleder og en prosjektgruppe med medlemmer fra alle helseregioner.

1.2

Prosjektleder

Wenche Reed, leder av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Helse Sør-Øst

1.3

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av representanter fra servicemiljøet i de fire regionene. Det har vært noen utskiftninger
underveis.
• Philip Skau, Servicemiljøet SKDE
• Alexander Walnum, Servicemiljøet SKDE
• Sara Marie Nilsen, Servicemiljøet Helse Midt-Norge (frem til 01.01.17)
• Torunn Varmdal, Servicemiljøet Helse Midt-Norge
• Yusman Kamaleri, Servicemiljøet Helse Sør-Øst
• Marie Wåtevik, Servicemiljøet Helse Vest
Side 2 av 12

•
•
•
•

Kari Anne Gulbrandsøy, Servicemiljøet Helse Vest (fra oktober 2016)
Linn Jeanette Waagbø, Servicemiljøet Helse Vest (frem til oktober 2016)
Vårin Sandvær, Servicemiljøet Helse Nord (frem til oktober 2016)
Jørgen Aarøe, Servicemiljøet Helse Sør-Øst (sekretær)

2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Målsetning for prosjektet

To nasjonale kvalitetsregistre i hver region skal ha økt sin dekningsgrad til et forhåndsdefinert nivå fra
status oktober 2015
Detskal være etablert metoder som kan benyttes av andre kvalitetsregistre for å øke dekningsgraden og
av servicemiljøet
Det skal være oppnevnt navngitte ressurser/registrarer for hver innregistrerende enhet (Kontaktinfo til
tilhørende avdelingsleder og klinikkleder)
Det skal være avsatt definert arbeidstid knyttet til innregistrering av data (tallfestes ved
prosjektstart/slutt).
Kvalitetsregisteret skal ha fokus på Hensiktsmessige variabelsett og tydelige kvalitetsmål (tallfestes ved
prosjektstart/slutt).
Kvalitetsregistrene inkludert i prosjektet skal offentliggjøre resultater på sykehusnivå.
Tiltak i kvalitetsregistrene gjennomføres i 2016 og første halvdel av 2017.
Dekningsgrad for prosjektets kvalitetsregistre oppsummeres oktober 2018 når årsrapporter for 2017
foreligger.

Leveranser

Beskrivelse

Innen utgangen av 2017 vil 8 nasjonale
kvalitetsregistre ha økt sin dekningsgrad
fra status våren 2015

Velge ut 2 kvalitetsregistre i hver region med utilfredsstillende dekningsgrad
ut fra et sett av kriterier

Verktøy for økning av dekningsgrad

Utarbeide generisk metodikk for økning av dekningsgrad for bruk i andre
registre

Etablere en ressursgruppe for
dekningsgrad

Øke kompetanse innen arbeid med dekningsgrad for det nasjonale
servicemiljøet gjennom prosjektdeltakelse.

3.

Valg av kvalitetsregistre

3.1

Kriterier for utvelgelse

Prosjektgruppen utarbeidet kriterier for hvilke kvalitetsregistre som skulle inviteres inn i prosjektgruppen. En viktig
avgrensning i prosjektet var IT-løsninger og problematikk rundt samtykkeinnhenting.
•
•
•
•

Utilfredsstillende dekningsgrad
Vilje til ressursbruk på prosjektet fra registerets side
Reell mulighet for økning av dekningsgrad som ikke var avhengig av fritak fra samtykke eller IT-løsninger
Geografisk spredning

3.2

Kvalitetsregistre som ble valgt

To kvalitetsregistre ble foreslått i hver region og disse fikk en forespørsel om deltakelse i prosjektet. Ett
kvalitetsregister i HM ønsket ikke delta pga. manglende interesse for prosjektets forutsetninger. Informasjon om
prosessen og utvelgelsen ble sendt ut til samtlige nasjonale kvalitetsregister. De aktuelle kvalitetsregistrene var:
Helse Nord

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
Norsk register for analinkontinens
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Helse Midt

Norsk hjertesviktregister

Helse Sør-Øst Norsk gynekologisk endoskopiregister
Norsk hjertestansregister
Helse Vest

4.

Nasjonalt register for KOLS
Norsk MS register og biobank

Prosjektets milepæler og gjennomførte aktiviteter

Prosjektgruppen har hatt 4 heldagsmøter (24.09.15, 22.12.15, 29.06.16, 12.01.17) og to telefonmøter (01.10.15,
14.04.16). En eller to personer fra det enkelte regionale servicemiljøet har i løpet av 2015 og 2016 hatt en rekke
møter med utvalgte kvalitetsregistrene i egen region, og for øvrig fulgt disse tett opp skriftlig og telefonisk. Enkelte
har også deltatt på kvalitetsregisterets egne registrarsamlinger. Tidlig i prosessen ble det utarbeidet en mal for en
tiltaksplan. Spesifikke tiltaksplaner med en finansieringsplan ble deretter utarbeidet i samarbeid med registerleder,
planen ble godkjent av prosjektleder, og deretter signert av registerleder og en fra prosjektgruppen.
Oppgavene ble gjennomført i henhold til milepælsplanen, med unntak av denne statusrapporten som skulle vært
levert oktober 2016, og som er forsinket med 3 måneder.

ID

BP1

M1

Beskrivelse av milepæler og
beslutningspunkter

Oppstartsmøte: etablering av
prosjektgruppe, prosjektdirektiv og
prosjektmandat skissert.

Oversikt over dekningsgrad for alle
de nasjonale kvalitetsregistre skaffet

Planlagt
ferdig
innen
dato
01.10.15

01.11.15

M2

Samarbeid etablert, avtaler med to
utvalgte kvalitetsregistre i hver
region, totalt åtte registre.

01.11.15

M3

«Flaskehalser» for de enkelte
utvalgte registrene kartlagt

01.12.15

BP2

Metodikk for å igangsette tiltak
etablert, kostnader estimert

17.12.15

M4

Arbeid for økt dekningsgrad

01.01.16
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Oppgaver utført per 12.01.17

Oppstartsmøte 24.09.15, oppfølgende telefonmøte
01.10.15.
Prosjektgruppe etablert
Prosjektmandat ferdigstilt 06.09.15, Prosjektdirektiv
utarbeidet – godkjent 10.12.15
Oversikt fremskaffet
Alle nasjonale kvalitetsregistre informert skriftlig om
prosjektet, om hvilke 7 kvalitetsregistre som er valgt
og kriterier for utvelgelse:
 utilfredsstillende dekningsgrad,
 reell mulighet for økning,
 geografisk spredning
Mal for tiltaksplaner utarbeidet
Prosjektgruppen har hatt møter med samtlige
registre, etablert prosjektgrupper, og kartlagt
flaskehalser og forbedringspunkter
Møte 22.12.15
Metodikk utarbeidet:
 quest back for kartlegging av behov
 registrar-/faglige samlinger
 direkte kontakt med enkelte registrarer
 hospiteringsordninger
 opplæring
Tiltaksplaner gjennomgått
Kostnader estimert for alle registrene, innmeldt
ressursbehov totalt kr.1 135 000,- (dvs. innenfor
prosjekt rammen på 1.7 MNOK)
Alle tiltaksplaner godkjent (vedlagt rapporten)

ID

Beskrivelse av milepæler og
beslutningspunkter

Planlagt
ferdig
innen
dato

Oppgaver utført per 12.01.17

igangsatt

BP3

Statusrapport etter 6 mnd

01.04.16

BP4

Statusrapport etter 12 mnd

01.10.16

Telefonmøte 14.04.16
Totalt sett ligger prosjektet godt an i forhold til
milepælsplan.
Det er ingen avvik i forhold til kostnader. Samlinger
og kartlegging av flaskehalser er gode tiltak.
God fremdrift og stort engasjement for samtlige
registre iht til egne tiltaksplaner med unntak av NRA,
hvor forankringen i fagmiljøet for innleverende
enheter ikke er optimal – dette følges opp av
prosjektgruppen.
Statusrapport oversendes 20.04.16.
Møter gjennomført 29.06.16 og 12.01.17
Statusrapport oversendes februar 2017

M5

Sluttrapport ferdigstilt og overlevert

01.10.17

5.

Resultater

5.1

Gjennomgang av tiltak for kvalitetsregistrene (tiltaksplaner vedlagt)

RHF

Kvalitetsregister

DG% DG
2015 analyse

Tiltak

HN

Nasjonalt
kvalitetsregister
for ryggkirurgi

63

•

NPR

•
•
•

•

•
•

HN

Foreslås utsatt til 15.10.18 (etter innlevering av
årsrapporter for 2017)

Norsk register for
analinkontinens

41

NPR
telling

•
•

Registeret har gjennomført dagsseminar i april 2016. Gode
tilbakemeldinger og stor interesse fra frammøtte.
Alle enheter som tidligere ikke har registrert inn har blitt
kontaktet via brev og telefon.
Registeret har god kontakt med brukerorganisasjon, og har hatt
innlegg i medlemsbladet «Ryggstøtten» i 2015 og i 2016.
Registeret har god erfaring med å vise fram Rapporteket og
funksjonene som finnes her. De som skal registrere inn blir da
vanligvis veldig positive og ser nytten av registreringsarbeidet.
Registeret har på slutten av 2016 vært på besøk hos flere
sykehus, og er spesielt opptatt av å få med de store sykehusene
i Helse Sør-Øst for å få opp dekningsgraden.
Registeret har en utfordring med for få innregistreringer av øhjelpspasienter.
Registeret prøver å fordele oppfølging av forskjellige avdelinger
på fagpersoner som sitter i fagrådet til registeret.
Registeret avholdt nasjonalt brukermøte 22. april 2016.
Hovedutfordringer som ble kartlagt etter spørreundersøkelse:
o Ledelsen prioriterer ikke registeret
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RHF

Kvalitetsregister

DG% DG
2015 analyse

Tiltak

•
•
•
•

HM

Norsk hjertesviktregister

3?

Mangler
RESHkode, NPR
uegnet

•
•
•
•

•

•

HSØ

Norsk
gynekologisk
endoskopiregister

25

NPR

•

•

•

•

•

o Har ikke lege med hovedansvar for registrering
o Manglende lokale rutiner
I perioden har det blitt gjennomført møter ved alle aktuelle
sykehus.
Registeret samarbeider nå med brukerforening, og registeret
har nå en brukerrepresentant i fagråd.
Nye rutiner og en ny faglig konsensus er etablert i perioden, og
det er etablert en resultattjeneste.
Alle aktuelle sykehus er svært positive til registeret og skal
begynne å registrere eller de har allerede begynt med dette.
Gjennomført registerseminardag - Tilslutningsgraden økte til
100 % etter denne dagen (alle aktuelle sykehus registrerer).
Registerkoordinator i Hjertesviktregisteret har besøkt Ringerike
sykehus for opplæring lokalt.
Registeret sender ut jevnlige statusoppdateringer for å øke
motivasjonen for registrering og kjennskap til registeret.
Har avtale med FHI om at de skal gjøre en
dekningsgradsanalyse for 2016-data til sommeren – skal
baseres på innsendte lister fra hver hjertesviktpoliklinikk og
sammenligning mot NPR/basisregisteret.
Registerkoordinator planlegger reise ut til 6 sykehus i 2017 og
gjør en journalgjennomgang. Søknader om dette til Datatilsynet
og Helsedirektoratet er under utarbeidelse. Dette som et ledd i
å følge opp og kvalitetssikre DG-analysen gjort av FHI og få mer
kunnskap om registreringspraksis på ulike typer sykehus.
Samtidig en sjanse for å gjøre validering.
Har fra 1.1.2017 implementert en endring i registeret; man
inkluderer koden Z71.9 som bidiagnose. Tanken er at dette gjør
det mulig å identifisere pasientene i NPR, slik at fremtidige
dekningsgradsanalyser kan gjøres rutinemessig mot
NPR/basisregisteret (og uavhengig av problemene med ReshID).
Gjennomført én samling med god deltagelse og gode
tilbakemeldinger. Det ble gitt opplæring i løsningen
Rapporteket. Det er planlagt en ny samling høsten 2017.
Registerleder har besøkt de 10 HF som ved prosjektstart ikke
leverte data, herunder store sykehus som Ahus og St. Olavs.
Dette forventes å gi resultater kommende år. Det meldes om
stor aktivitet ved en del av disse enhetene, mens andre leverer
fortsatt ikke data.
Registeret har drevet utstrakt informasjonsvirksomhet og hatt
presentasjoner for foreninger, på nasjonale årsmøter og
innlegg i fagtidsskrifter. Videre har man startet utsendelse av
kvartalsvise nyhetsbrev til innregistrerende enheter og sender
ut månedlige rapporter fra Rapporteket.
Feilkoding til NPR var noe av årsaken til at man tidligere mistet
en del pasienter. Man har derfor sett på kodepraksis ved
innregistrerende enheter og gjort noen grep for å minimere
dette.
Et av tiltakene som skulle vært gjennomført var å se på
dispensasjonsmuligheter fra samtykke ved øyeblikkelig hjelp
ettersom mange av disse pasientene ikke blir inkludert pga at
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RHF

Kvalitetsregister

DG% DG
2015 analyse

Tiltak

pasientene ikke blir forespurt om samtykke. Dette tiltaket har
man ikke lykkes med grunnet lang saksbehandlingstid ved lokalt
PVO.
HSØ

Norsk
hjertestansregister

50?

DG anslått
basert på
antatt
forekomst
, NPR
uegnet,
Trianguler
ing
påbegynt

•
•
•

•

HV

Nasjonalt register
for KOLS

15

NPR
telling

•
•

•

•

•
•
•
HV

Norsk MS register
og biobank

64

Forenklet
analyse

•

•
•

Har gjennomført 2 registrarsamlinger (vår og høst) med høy
deltagelse og gode tilbakemeldinger.
Har besøkt de tre HF som i starten av 2016 ikke leverte data.
Per 31.12.16 leverer samtlige enheter data til registeret.
I mangel på NPR data har man startet triangulering av «reell»
forekomst av hjertestans i to selekterte områder; St. Olav og
Helgelandssykehuset. Triangulering vil si at man gjennomgår
alle potensielle kilder for å identifisere så mange av tilfellene
som mulig. Kilder kan være; AMK, ambulansejournaler, EPJ,
elektroniske data fra defibrillatorer, koblingsanalyse mot andre
delregistre i hjerte- og karregisteret, luftambulanse, legevakt
etc. Antall inkluderte har gått opp i Helgeland etter
igangsettelse
Dialog AMK sentraler for å endre registreringspraksis slik at
operatørene blir flinkere til å fange opp hjertestans og
registrere dette. Dette tiltaket har gitt noe varierende
resultater ettersom det er vanskelig å få innpass hos alle
sentraler.
Informasjonsdager/ brukermøte: Gjennomført nasjonal
registersamling i 3.november 2016.
Opplæring har vært utført i 2016 ved: St Olav (februar),
Levanger (februar), Flekkefjord (februar og mai), Ullevål (juni)
og AHUS (juni). Registeret har bedt om å få komme til Tromsø
og Førde, men ikke besøkt disse stedene enda. Avlyst besøk ved
Drammen sykehus som var planlagt i juni. Det planlegges besøk
ved Sykehuset i Telemark (Skien), Førde og Vesterålen, og trolig
enda flere i 2017.
De opplever at det er viktig med et tverrfaglig samarbeid
mellom leger, sykepleiere og merkantilt for å lykkes i å ha
regelmessig registrering.
Det er ansatt medarbeidere ved andre universitetssykehus i 10
% stillinger ved St Olav Trondheim, AHUS og OUS. I tillegg delt
ut oppstarts stipend (3 mnd, 20 % stilling).
Holder fortsatt på med å kontakte nye sykehus, avtale oppstart,
og rekontakt med sykehus som ikke lenger registrerer.
Alle universitetssykehus er nå med i registeret, men varierende
grad av registrering.
Totalt antall sykehus som registrerer er nå 15 (8 ved oppstart
av prosjektet), av ca 40-50 sykehus som skal registrere.
Spørreundersøkelse av alle registerkontakter vedrørende bruk
av MRS-løsningen. De fleste svarer at det er tid til registrering
som er utfordringene i en travel klinikk-hverdag. Flere svarer at
hjelp til retrospektiv punsjing vil kunne gi stor hjelp.
Tilby avdelingsbesøk til avdelinger som ønsker dette. Har vært
hos Førde og Molde, og vil trolig besøke flere steder i 2017.
Tilby MRS-opplæring, også via internett (Lync/Skype). Har
funnet en elektronisk internettløsning som også virker for HSØ.
Opplæring for Rikshospitalet ble gjennomført desember 2016.
Vurderer nye MRS-kurs når ny versjon blir satt i produksjon.
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RHF

Kvalitetsregister

DG% DG
2015 analyse

Tiltak

•

•

•

5.2

Omreisende monitor som tilbyr hjelp til praktisk registrering:
Høsten 2016 ble det ansatt en i 20 % stilling for denne
oppgaven. Har reist 3 ganger til Molde. Videreføres i 2017
Rekruttere privatpraktiserende nevrologer. Dette har vist seg å
være utfordrende rent teknisk (RESH-ID), men arbeider videre
med det i 2017.
Alle sykehus registrerer (100 % tilslutning), men det er stor
variasjon i grad av registrering mellom sykehusene. I løpet av
2017 vil trolig alle være i gang med oppdatering av
opplysninger tilbake i tid.

Andre prosesser som bidrar til økt dekningsgrad

I 2014 gjennomførte SKDE en nasjonal spørreundersøkelse av nasjonale kvalitetsregistre på bestilling fra HOD og
daværende styre for e-Helse og 4 faktorer ble hyppigst rapportert som viktige suksesskriterier for å oppnå høy
dekningsgrad:
1.
2.
3.
4.

Å få avsatt tid/ressurser til innregistrering av data i nasjonale kvalitetsregistre
Brukervennlig elektronisk/papirbasert innregistreringsløsning
Lovpålagt innregistrering til nasjonale kvalitetsregistre
Gode rapporteringsløsninger som gir avdelingene tilgang til egne resultater

En grunnleggende forutsetning for å lykkes med et kvalitetsregister er at registeret oppleves som nyttig både for
kvalitetsforbedrende arbeid, styringsverktøy og som verktøy for ny kunnskap gjennom kvalitetsstudier og
forskning. Det krever leveranse av gode data inn i registeret og tilgjengeliggjøring av data til fagmiljøer, ledelse
og myndigheter. Oppleves kvalitetsregisteret som nyttig vil det også bli enklere å få avsatt tilstrekkelige
ressurser til innregistrering. Elektroniske verktøy er sentrale og det nasjonale servicemiljøet har et pågående
arbeid med å få alle nasjonale kvalitetsregistre over på en av de tre prefererte IT plattformene. Det jobbes med
løsninger for resultattjeneste og elektroniske løsninger for innhenting av PROM data. I tillegg ser det nå ut til at
det kan bli enklere å få hjemmelsgrunnlag for innregistrering med større grad av reservasjonsrett fremfor
samtykkeinnhenting. En ny forskrift for kvalitetsregistre skal snart ut på høring. Det pågår også et arbeid med
bedre strukturering av den elektroniske pasientjournal. Således vil en rekke pågående prosesser bidra til økt
dekningsgrad i de nasjonale kvalitetsregistrene.

5.3

Verktøy for bedring av dekningsgrad i prosjektet

I tillegg til eksisterende løp skissert under foregående punkt, har dekningsgradsprosjektet avdekket flere verktøy
som vi mener vil bidra til en økt dekningsgrad. Enkelte av tiltakene vil være engangstiltak, andre bør gjentas
årlig, slik som registrarsamlinger:
• Dekningsgradsanalyser
• Spørreundersøkelser/questback for kartlegging av utfordringer og behov
• Utarbeidelse av tiltaksplaner for å identifisere behov og forbedringsområder
• Registrar-/faglige samlinger
• Opplæring/hospiteringsordninger
• økonomi

5.3.1 Dekningsgradsanalyser
I henhold til stadieinndeingsmodellen er det en målsetning at kvalitetsregistrene skal gjøre
dekningsgradsanalyser annet hvert år. Dette er fornuftig av flere grunner. Gode tall for dekningsgraden er
nødvendig for å kunne følge utviklingen av registeret. I mange tilfeller kan kobling av et kvalitetsregisters data
mot tilsvarende data i sentrale helseregistre benyttes for å estimere kvalitetsregisterets dekningsgrad. Man gjør
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en sammenligning av observasjonene i de to registrene. Selv om data i de sentrale helseregistrene ikke alltid er
komplett, eller utgjør den fulle sannheten, er de på grunn av lovhjemmel og økonomiske incentiver generelt
mer komplette enn kvalitetsregistrene. En av utfordringene når dekningsgraden skal estimeres, er å velge ut
populasjonen i det sentrale helseregisteret slik at den er i samsvar med målpopulasjonen i kvalitetsregisteret. En
god dekningsgradsanalyse kan fungere som et utgangspunkt for en frafallsanalyse, det vil si en kartlegging som
undersøker om registreringene som mangler i registeret skiller fra de som er registrert. Utvalget i de ulike
helsedataregistrene baseres vanligvis på diagnose-, behandlings- og legemiddelkoder i tillegg til tid og sted for
diagnose eller behandling.
I mange tilfeller vil dekningsgradsanalysen gjøres ved en kobling opp mot Norsk Pasientregister (NPR) og
Servicemiljøet tilbyr en gratis tjeneste for dette for de nasjonale kvalitetsregistrene. For registre som ikke kan
bruke NPR som sammenligningsgrunnlag for å vurdere andelen tilfeller som er registrert, vil Reseptregisteret
eller andre sentrale helseregistre kunne være aktuelle kandidater. Alternative måter å måle dekningsgraden på
er skissert under punkt 5.3. Vår erfaring tilsier at kvalitetsregistrene generelt så tidlig som mulig bør både
avklare hvilken metode som skal brukes for en dekningsgradsanalyse og få gjennomført en analyse.
Prosjektet har oppdatert status for dekningsgradsanalysene for de syv kvalitetsregistrene og det vil bli
gjennomført analyser for de som ikke allerede har dette etablert. Det arbeides spesielt med etablering av
alternative metoder for dekningsgradsanalyse der hvor NPR ikke kan brukes. Dette gjelder Norsk
hjertesviktregister og Norsk hjertestansregister.

5.3.2 Spørreundersøkelse for kartlegging av utfordringer og behov
Bruk av spørreundersøkelse i form av en quest back var et nyttig verktøy for flere av prosjektets kvalitetsregistre
for å avdekke årsaker til mangelfull innregistrering. Resultater fra spørreundersøkelsene ble utgangspunktet for
en tiltaksplan. Både utarbeidelsen av spørreundersøkelsen og arbeidet med registrarenes tilbakemeldinger satte
fokus på flere vesentlige elementer som registereiere må ha et løpende kritisk forhold til som bruk av tid til
innregistrering, antall variabler, kompleksitet i registeringen ol. Informasjon som ble kartlagt var bl.a. hvem var
ansvarlig for innregistrering, var det satt av dedikerte ressurser, hva slags pasienter ble innregistrert
(øyeblikkelig hjelp, elektive), rutiner for innhenting av PROM, rutiner for samtykkeinnhenting, hvordan opplevde
man registreringsskjema.
Eksempler fra utsendte spørreskjemaer vedlegges rapporten.

5.3.3 Tiltaksplaner
Prosjektgruppen utarbeidet tidlig i prosessen forpliktende og spesifikke tiltaksplaner med hvert enkelt
kvalitetsregister. Som en del av tiltaksplanen ble det også laget en finansieringsplan. Utarbeidelse av en
tiltaksplan var et helt sentral redskap for å identifisere på behov, forbedringsområder og tiltak. De viktigste
tiltakene var registrarsamlinger og møter med de enkelte registrerende enhetene. Dette var også
kostnadsdriverne.
Prosjektgruppen har utarbeidet en mal for tiltaksplan som legges ved sammen med de spesifikke tiltaksplanene
for hvert enkelt kvalitetsregister. Finansiering av årlige registrarsamlinger og direkte kontakt med de enkelte
registrene bør inngå i basisfinansieringen til kvalitetsregistrene.

5.3.4 Navngitte registrarer/direkte kontakt
Det skal være oppnevnt navngitte ressurser/registrarer for hver innregistrerende enhet, og registeret bør ha
kontaktinformasjon til tilhørende avdelingsleder og klinikkleder. Det vil ikke alltid være en og samme person
som registrerer inn, men det er uansett viktig at det foreligger en navngitt kontaktperson. Denne personen er
en viktig informasjonskanal både innad i avdelingen og utad mot registeret. Henvendelser om deltakelse på
registrarsamlinger, hospitering, direkte kontakter vil være aktuelt.
Kvalitetsregistrene må til enhver tid ha en oppdatert liste over navngitte ressurser/registrarer for hver
innregistrerende enhet. Direkte kontakt er et viktig virkemiddel for bedre innregistrering. Viktige
problemstillinger i slike møter vil være tidsbruk (helst tallfestet), hvorvidt det er avsatt dedikerte ressurser, bruk
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av registerdata på avdelingsmøter, opplæringsbehov, presentasjon av kvalitetsregisteret på
helseforetaket/sykehuset, mv..

5.3.5 Registrar-/faglige samlinger
Årlige samlinger spesielt dedikert de enkelte kvalitetsregistrene e et av de viktigste virkemidlene for å etablere
og opprettholde interesse for kvalitetsregisteret og videreutvikling av registeret. Dette er en entydig
tilbakemelding fra alle syv kvalitetsregistre. Som oftest ble samlingene gjennomført som dagsmøter, men det er
også blitt meldt tilbake om et behov for en to-dagers samling.
Aktuelle temaer for en samling vil være:
• Informasjon om kvalitetsregistre som kilde til kvalitetsforbedring og ny kunnskap
• Gjennomgang av det aktuelle kvalitetsregisteret - påloggingsprosedyre, tips og triks med registrering
• Resultater fra kvalitetsregisteret
• Kritisk gjennomgang av variabelsettet
• Mulige forbedringstiltak i daglig livet.
• Tilbakeføring av resultater
• Forskningsresultater
Kvalitetsregistrene bør årlig gjennomføre faglige samlinger hvor både konkrete registerspesifikke og faglige
temaer drøftes. Eksempler på agenda for registrarsamlingene er vedlagt rapporten. Midler til samlinger bør
legges inn i de årlige budsjettene.

5.3.6 Opplæring
Det vil være et gjentagende behov for opplæring av registrerende enheter. Det kan skyldes nye innregistrerende
enheter, nye registrarer, endringer i variabelsettet, ny tekniske løsninger, nye moduler som resultattjeneste og
PROM. Det er nødvendig at registeransvarlige tett følger opp enheter hvor dekningsgraden begynner å synke og
identifiserer årsaken. Etablering kortvarige hospiteringsordninger hvor ressurser fra registeret kan bistå den
enkelte innregistrerende enhet har vært nevn som et tiltak, men ikke gjennomført i dette prosjektet.
I basisfinansieringen til kvalitetsregistrene bør det inkluderes midler til direkte kontakt med registrerende
enheter for nødvendig opplæring. Det må tas høyde for at dette vil være et tilbakevendende behov.

5.3.7 Økonomi
Det krever ressurser og finansiering for å oppnå og opprettholde en høy dekningsgrad. I arbeidet med
finansieringsmodell for faglige og administrative oppgaver må det legges inn midler til registrarsamlinger, besøk
og oppfølging av innregistrerende enheter.

5.4

Alternative måter å måle dekningsgrad på

For registre som ikke kan bruke NPR som sammenligningsgrunnlag for å vurdere andelen tilfeller som er
registrert, vil Reseptregisteret eller andre sentrale helseregistre kunne være aktuelle kandidater. I
prosjektgruppen har vi sett nærmere på alternative løsninger.

5.4.1 Triangulering
Norsk hjertestansregister inkluderer alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans utenfor
sykehus i Norge, og der noen form for behandling startes av tilstedeværende eller ambulansepersonell.
Hjertestans registreres ikke som egen entitet i NPR eller noen av de andre sentrale helseregistrene, som dermed
ikke kan brukes som kilde til informasjon om hva som er det reelle antall pasientgrunnlaget i Norge. I 2014 ble
det rapportert 1506 hendelser av hjertestans i registret. Det antas at rundt 3000 pasienter rammes av plutselig,
uventet hjertestans utenfor sykehus hvert år.
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Kvalitetsregisteret har derfor sett på alternative kilder til informasjon som litteratursøk, gjennomgang av
publikasjoner og sammenligninger med internasjonale tall. På denne måten kan registeret anslå en
dekningsgrad på 50 %. Som et alternativ til å bruke NPR-data har hjertestansregisteret igangsatt et prosjekt hvor
det benytter såkalt triangulering av mistenkt hjertestans i AMK, sett opp mot ambulansens registrering av
hjertestans i selekterte områder. En stor og en mindre AMK-sentral deltar i prosjektet. I løpet av et definert
tidsrom kartlegges registreringspraksis koblet opp mot alle tilgjengelige kilder som Utstein-skjemaer,
ambulansejournaler, EPJ søk etter relevante «behandlinger», elektroniske data fra defibrillatorer, innleggelser,
og koblingsanalyse mot andre del-registre i hjerte- og karregisteret. Denne form for triangulering kan være
aktuell for flere kvalitetsregistre.
Det er en krevende metode og gir et øyeblikksbilde, men gir en grundig oversikt over det reelle antall
pasienthendelse. Det gir også inngående kunnskap om datatilfanget og datakvalitet. Aktuelle kilder til
triangulering vil variere avhengig av pasientgruppen som skal kartlegges. For mange vil direkte oppslag i journal
være det mest aktuelle.

5.4.1 Kobling mot andre sentrale helseregistre enn NPR
Flere sentrale helseregistre kan være aktuelle kilder til dekningsgradsanalyse. Reseptregisteret vil være aktuell
koblingskilde for de kvalitetsregistrene hvor behandlingen av pasientgruppen er spesifikt medikamentell, IPLOS
hvor pasientgruppen trenger hjelpemidler, Kreftregisteret for alle kvalitetsregistrene innen kreft, Medisinsk
fødselsregister for Nyfødtmedisinsk register, osv.

5.4.2 Kobling mot andre kilder
Hvis ingen av de sentrale helseregistrene kan benyttes for kobling kan man se for seg løsninger hvor man
sammenligninger registerets registreringer mot oppslag i andre kilder som EPJ eller pasientadministrative
systemer.

5.5

Økonomi i prosjektet (Philip må skrive dette)

Rapportering på prosjektets økonomi foreligger pr i dag ikke pga sykefravær i prosjektgruppen og vil bli
ettersendt.

5.6

Etablering av ressursgruppe for dekningsgradsarbeid

Prosjektarbeidet har vært lærerikt og erfaringene fra arbeidet bør komme hele servicemiljøet til gode, bl.a. i
form av tilgjengeliggjøring av rapporten. Men vi ser også at flere av kvalitetsregistrene kan ha nytte av den tette
oppfølgingen som de syv kvalitetsregistrene har fått i dette prosjektet. Selv om vi ennå ikke kan dokumentere
at prosjektarbeidet har resultert i en sikker økt dekningsgrad, foreslår vi at prosjektgruppen består videre som
en ressursgruppe og at det utarbeides et mandat fra prosjekteier for gruppens videre arbeid. Som en del av
mandatet foreslås at gruppen årlig følger opp inntil tre kvalitetsregistre med samme metodikk som i dette
prosjektet. Det foreslås at gruppen utvides med en representant fra NPR.

6.

Oppsummering

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning samt ha tilstrekkelig
troverdighet i de kliniske miljøene, er det helt avgjørende at dekningsgraden i registeret er tilfredsstillende.
Gjennom dette prosjektarbeidet har vi sett på mulige virkemidler for en økning av dekningsgraden. Arbeidet
med spørreundersøkelser og tiltaksplaner har vist med all tydelighet at det er mange årsaker til manglende
innregistrering og at det finnes flere virkemidler for å bedre leveransene utover et påbud gjennom
fagdirektørlinjen. Utilstrekkelige IT-løsninger, dobbelt eller trippelregistrering av de samme data, tidkrevende
innregistreringer og krevende rutiner for innhenting av samtykke er høyst reelle utfordringer. Men det er mye
vilje og entusiasme i fagmiljøene for arbeidet med kvalitetsregistrene. God opplæring, kritisk gjennomgang av
variabelsett, regelmessige registrarsamlinger og direkte kontakt med innregistrerende enheter er gode verktøy,
i tillegg til bedre elektroniske løsninger og forskriftsarbeid. Det er derfor fornuftig å bake finansiering av
samlinger og reiser inn i basisfinansieringen av kvalitetsregistrene.
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•

Vi anbefaler en videreføring av prosjektgruppen utvidet med representasjon fra NPR som en
ressursgruppe for dekningsgradsarbeid og at det settes av midler til dekningsgradsarbeid også fremover
slik at vi kan løfte frem noen av kvalitetsregistrene som sliter med dekningsgraden og jobbe spesifikt
med disse i 2017.

•

Vi foreslår at prosjektgruppen lager en sluttrapport, som vil bestå av denne rapporten oppdatert med
dekningsgraden for de syv aktuelle kvalitetsregistrene oktober 2018, dvs. når årsrapportene for 2017
foreligger, og ikke oktober 2017 som opprinnelig vedtatt..

7.

Vedlegg

Prosjektmandat
Prosjektdirektiv
Mal for tiltaksplan
Tiltaksplaner for hvert kvalitetsregister
Eksempler på registrarsamlinger
Eksempler på spørreundersøkelse
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