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Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS) 

Dag Onsdag 12. juni 2019 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Deltakere Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Panchakulasingam Kandiah, Ole Tjomsland (frem 
til kl 12.00), Wenche Reed (fra kl 12.00), Bent Indredavik (fra kl 10.00), Tor Ingebrigtsen,  

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

Gjester Villy Våge, SoReg-N, Siri Larønningen og Hilde Hedemann Brenn, Nasjonalt kvalitetsregister 
for melanom (deltok på presentasjon av register) 

Fraværende Sverre Sandberg, Siv Mørkved,  

Fra sekretariat  Eva Stensland, Philip Skau og Marianne Nicolaisen (Servicemiljøet SKDE), Jørn Hanssen 
(FMK-NIKT) 

 

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SoReg) ble presentert av Villy Waage. 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for melanom (Melanomregisteret) ble presentert av Siri Larønningen og 
Hilde Hedemann Brenn (kvalitetsregisteransvarlig). 

Saksnr. SAKER 

15/2019 
 
 
 

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

16/2019 Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 20.03.2019 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe godkjenner referat fra møtet 20.03.2019 

17/2019 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i IRS 
 
30-16: FMK-NIKT arbeider med å ferdigstille metodikk for vurdering av tekniske 
innregistreringsløsninger, og vil deretter vurdere alle tekniske løsninger som er i bruk.  
Jørn informerte i møtet om at det vil benyttes ekstern aktør for å vurdere de tekniske 
løsningene (sak 18-19).  
29-17 og 55/2018 Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler. Sak om ny 
finansieringsmodell er utsatt til utredningen av styring og organisering er ferdig, forespeilet 
september -19. 
55-17: Orienteringssak (11/2019). 
Sak med faglig presentasjon av hvordan kvalitetsregistre kan dra nytte av biobanker 
presenteres for IRS innen utgangen av mars 2020. 
37-18: Finansiering av nordiske/internasjonale registre vil bli berørt av ny 
finansieringsmodell, og saken utsettes til ny finansieringsmodell for kvalitetsregistre 

Møtereferat: 

Møtedato  12.06.2019 

Møtenr. 02-19 
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foreligger. Rapport med forslag om ny finansieringsordning inkluderer heller ikke 
finansiering av klyngeregistre og ivaretar ikke revidert stadieinndelingssystem. Det er derfor 
behov for en oppdatering av rapporten. 
44/18: Finansiering av datafangst fra primærhelsetjenesten (oppfølging av sak 52-17): 
Brev fra Norsk diabetesregister for voksne er sendt til HOD med kopi til H-dir. 
Voksendiabetesregisteret har fått tilleggsfinansiering i 2019, og har fått informasjon om at 
HOD jobber videre med denne saken. Det var enighet om at det skal sendes et brev fra IRS 
til HOD som belyser behovet for en del pasientgrupper/registre for datafangst i 
primærhelsetjenesten. Sekretariatet lager utkast til brev som sendes på sirkulasjon i IRS 
60-18: Klyngeregistre innen revmatologi og nevrologi; Sentrale spørsmål i et slikt arbeid vil 
være databehandlingsansvar, lokalisering av støttefunksjoner og finansiering. 
Det er per i dag igangsatt en prosess for å etablere et klyngeregister innen nevrologi.  
Saken utsettes til høsten 2019. 
08-19: Brukerundersøkelse 2018; i henhold til styringsgruppens vedtak informerte Eva om 
status i møtet (sak 23-19). Analyse av betydningen av ulik organisering av servicemiljøet i 
regionene vil diskuteres i servicemiljøets ledermøte høsten 2019. Dette punktet vil det 
informeres om i løpet av høsten 2019. 
12-19: Regionvis forvaltning av registermidler; Sekretariatet lager utkast til sak til 
Fagdirektørmøtet og Økonomidirektørmøtet. Målsetningen er en samordnet praksis slik at 
finansiering skal være likeartet for registrene i alle RHFene. RHF-representantene i IRS vil 
sørge for en dialog med fagdirektør i egen region før saken behandles i Fagdirektørmøtet. 
Styringsgruppen kommenterer at arbeidsgruppen for ny styring og organisering av 
kvalitetsregisterfeltet bør se på utfordringene med å nå frem i linjen (AD-møtet) med saker 
som angår kvalitetsregisterfeltet.  
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar informasjonen om status for oppfølging av tidligere 
behandlede saker til orientering med følgende kommentarer:  

- Oppf sak 37/18: Rapport med forslag til ny finansieringsordning må oppdateres med 
internasjonale registre, klyngeregistre og revidert stadieinndelingssystem. 
Servicemiljøet i SKDE vil sammen med arbeidsgruppen som var nedsatt revidere 
rapporten. Revidert rapport legges fram for IRS før saken behandles 
økonomidirektørmøtet og fagdirektørmøtet.  

- Oppf sak 44/18: Sekretariatet lager utkast til brev vedr datafangst fra 
primærhelsetjenesten som sendes på sirkulasjon i IRS. 

- Oppf sak 08/19: Analyse av betydningen av ulik organisering av servicemiljøet i 
regionene vil diskuteres i servicemiljøets ledermøte høsten 2019. IRS informeres om 
resultatet av analysen. 

- Oppf sak 12/19: Det utarbeides en sak til Fagdirektørmøtet og 
Økonomidirektørmøtet. Olav Røise tar kontakt med leder av fagdirektørmøtet og 
alle RHF-representantene i styringsgruppen kontakter fagdirektørene i sine RHF før 
behandling av saken. 

18/2019 Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT 
  
Jørn Hanssen informerte om saker som har vært behandlet i FMK siden forrige møte i 
styringsgruppen. Han informerte også om at Nasjonal IKT HF skal avvikles som foretak. 
 
Tidspunktet for når foretaket skal være avviklet er uvisst. En arbeidsgruppe, oppnevnt av 
RHF AD-ene, skal foreslå hvordan Nasjonal IKT HFs oppgaver skal videreføres i 
helseregionene. Foreløpig er flere regioner foreslått for plassering av FMK, men ingen 
beslutninger er tatt.  En videreføring av FMK bør sees i sammenheng med pågående arbeid 
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med å vurdere fremtidig styringsstruktur for kvalitetsregisterområdet. Styring av IKT for 
kvalitetsregisterfeltet bør integreres med en helhetlig styring av IKT i 
spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppen som ser på videre ivaretakelse av Nasjonal IKTs 
oppgaver, må informeres om pågående utredning av styringsstruktur. Sekretariatet tar 
saken videre til arbeidsgruppen. 
 
Styringsgruppen er bekymret for om en avvikling av Nasjonal IKT HF og FMK kan forsinke en 
koordinert innføring av strukturert journal, og dermed også arbeidet med å etablere 
automatisert datafangst til kvalitetsregistrene. 

Det finnes et oppdrag fra AD-møtet vedrørende å tilstrebe automatisk datafangst til nye 
medisinske kvalitetsregistre og utrede hvordan EPJ og kvalitetsregistre kan utvikles sammen 
med felles informasjonsmodell (sak 97/18). Det finnes noen pågående piloter som utreder 
automatisk datafangst fra DIPS eller Helseplattformen basert på standardiserte kliniske 
informasjonsmodeller (Ryggkirurgiregisteret, Hjerneslagregisteret). I tillegg finnes det noen 
sykehus som har utviklet løsninger for automatisk datafangst til enkelte kvalitetsregistre 
(eks. Sykehuset Innlandet og Haukeland universitetssjukehus). Det besluttes å ha dette som 
hovedtema i neste møte i IRS og å invitere noen av disse aktørene til dette møtet.  

Jørn Hanssen informerte videre om de sakene som har vært behandlet i FMK-NIKT siden 
forrige møte. Blant annet ble åtte innkomne søknader behandlet. Av de øremerkede 
midlene for 2018, er ca. 2 MNOK ubrukt, i tillegg til 6,5 MNOK for 2019. Man forventer å 
fortsatt ha midler igjen ved utgangen av 2019. Brukerundersøkelsens IKT-del ble behandlet 
med tanke på leverandørenes utfordringer og forslag til tiltak. HN IKT melder at de har 
ressursmangel. Styringsgruppen gir tilbakemelding til Helse Nord og HN IKT om at det 
forventes at de som nasjonal leverandør sørger for forutsigbare leveranser og tilstrekkelig 
kapasitet i forhold til behov/bestillinger. Alle leverandørene har kommentert at bestillinger 
fra Direktoratet for e-helse vedrørende fellestjenester forskyver og forsinker arbeid med 
utvikling av løsninger for enkeltregistre.  
 
Det finnes føringer for flytting av Rapporteket til NHN, og det har hittil vært antatt at NHN i 
denne forbindelse skulle påta seg rollen som driftsleverandør av den moderniserte 
versjonen av Rapporteket. Tilbakemelding fra NHN er imidlertid at de vil få rollen som 
nasjonal tjenesteleverandør, og at omorganisering av virksomheten medfører at man ikke 
forventer operasjonell kapasitet før i 2021. Dette vil medføre en forsinket driftsetting av 
Rapporteket hos NHN. Det utredes mulighet for midlertidig driftsløsning hos HN-IKT.  

Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering, med følgende kommentarer: 
 

• Styringsgruppen gir tilbakemelding til Helse Nord og HN IKT om at det forventes at 
de som nasjonal leverandør sørger forutsigbare leveranser og tilstrekkelig kapasitet i 
forhold til behov/bestillinger. 

• En videreføring av FMK bør sees i sammenheng med pågående arbeid med å 
vurdere fremtidig styringsstruktur for kvalitetsregisterområdet. Styring av IKT for 
kvalitetsregisterfeltet bør integreres med en helhetlig styring av IKT i 
spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppen som ser på videre ivaretakelse av Nasjonal 
IKTs oppgaver, må informeres om pågående utredning av styringsstruktur. 
Sekretariatet tar saken videre til arbeidsgruppen. 

• Automatisk datafangst blir et hovedtema i neste møte i IRS, og relevante aktører 
inviteres til presentasjon av pågående arbeid.  
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19/2019 Ekspertgruppens vurdering av «Plan for forbedringer» fra de åtte kvalitetsregistrene som 
mottok «Varsel om manglende faglig utvikling» i 2018 
 
Følgende åtte nasjonale kvalitetsregistre fikk Varsel om manglende faglig framdrift etter 
vurdering av årsrapporter for 2017: 

1. Norsk hjertekirurgiregister 
2. Nasjonalt barnehofteregister 
3. Nasjonalt traumeregister 
4. Norsk nakke- og ryggregister 
5. Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 
6. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
7. Norsk nyreregister 
8. Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)  

 
Registrene hadde frist til 15.04.19 med å sende inn sine planer for forbedringer. 
Ekspertgruppen vurderte i sitt møte 05.06.19 innsendte planer for forbedringer fra de åtte 
registrene. 
 
Ekspertgruppens vedtak:  

1. Ekspertgruppen tar Norsk Hjertekirurgiregisters plan for forbedringer til 
etterretning. Planen beskriver noen avklaringer som skulle gjøres før vår frist for 
innsending av plan (15. april), og planen kunne derfor med fordel ha vært innsendt 
nærmere fristen vår. Registerets planer for å etterkomme punktene 1 og 3 fra IRS 
inneholder noen punkter som fremstår med tvilsom realisme. Det er korrekt at 
nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet ikke eksisterer på området, men 
ekspertgruppen mener da at etterlevelse av faginterne retningslinjer (i dette tilfelle 
internasjonale retningslinjer) kan presenteres. Vi kan ikke se at planen inneholder 
tiltak for å etterkomme punkt 4, og vil se nøye på om dette er med når 
gjennomførte tiltak beskrives innen fristen 15. oktober 2019.  

 

2. Ekspertgruppen tar Nasjonalt barnehofteregisters plan for forbedringer til 
etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift av forbedringer innen 
15.10.2019. 

 

3. Ekspertgruppen tar Nasjonalt traumeregisters plan for forbedringer til etterretning. 
Vi vil ha et spesielt søkelys på realismen i finansieringen av de planlagte tiltak når 
tiltak skal vurderes 15. oktober 2019. 

 
4. Ekspertgruppen tar Norsk nakke- og ryggregisters plan for forbedringer til 

etterretning. Registeret har beskrevet tiltak for å inkludere flere registrerende 
enheter, men i svært liten grad beskrevet aktivitet for å øke dekningsgraden. 
Ekspertgruppen vil se nøye på om dette er med når gjennomførte tiltak beskrives 
innen fristen 15. oktober 2019.  
 

5. Ekspertgruppen tar Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) sin plan for 
forbedringer til etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift av 
forbedringer innen 15.10.2019. 
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6. Ekspertgruppen tar Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling sin ambisiøse 
plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift 
av forbedringer innen 15.10.2019. 

 
7. Ekspertgruppen anerkjenner at Norsk nyreregister nå har levert årsrapport for 2017, 

og tar dette til etterretning. 
 

8. Ekspertgruppen tar Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) sin plan 
for forbedringer til etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift av 
forbedringer innen 15.10.2019. 

 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurderinger, og ber om at det i tilbakemeldingene 
til hvert register og dataansvarlig spesifiseres hvilke tiltak som etterspørres fra 
ekspertgruppen. 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe gir sin tilslutning til ekspertgruppens vurderinger og vedtak. 

20/2019 Ekspertgruppens vurdering av tjenesteregistrenes redegjørelse for system for 
dekningsgradsanalyse, og hvordan registrene kan tjene til kvalitetsforbedring  
 
De åtte tjenesteregistrene med nåværende nasjonal status skulle til ekspertgruppens 
vårmøte gi sin vurdering av hvordan registeret kan tjene til kvalitetsforbedring for den totale 
pasientpopulasjonen med de aktuelle tilstandene. Tjenesteregistrene skulle innen 
01.05.2019 ha på plass et valid og reliabelt system for dekningsgradsanalyse for at 
ekspertgruppen fortsatt skal anbefale nasjonal status.  
 
Ekspertgruppen vurderte i sitt møte 05.06.2019 de følgende åtte tjenesteregistrenes 
redegjørelser. 

• Norsk intensivregister 

• Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 

• Norsk hjertesviktregister 

• Norsk nakke- og ryggregister 

• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 

• Norsk hjertestansregister 

• Nasjonalt traumeregister 

• Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten 
 

Ekspertgruppens vedtak:  

• Norsk intensivregister 
Ekspertgruppen finner Norsk intensivregisters beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 

• Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
Ekspertgruppen finner Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandlings beskrivelse av 
metode for dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan 
tjene til kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
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• Norsk hjertesviktregister 
Ekspertgruppen finner ikke Norsk hjertesviktregisters beskrevne metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en 
valid og reliabel metode i årsrapport som vurderes høsten 2019. Registerets vurdering av 
hvordan det kan tjene til kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes 
tilfredsstillende.  
 

• Norsk nakke- og ryggregister 
Ekspertgruppen finner Norsk nakke- og ryggregisters beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 

• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
Ekspertgruppen finner Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregisters beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende. 
   

• Norsk hjertestansregister 
Ekspertgruppen finner ikke Norsk hjertestansregisters beskrevne metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en 
valid og reliabel metode i årsrapport som vurderes høsten 2019. Ekspertgruppen ser frem til 
resultatene fra Inklusjonsprosjektet, og vil gjøre en vurdering av registeret når årsrapport 
vurderes høsten 2019. 
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. 
Ekspertgruppen ber om at dette beskrives i årsrapport.  
 

• Nasjonalt traumeregister 
Ekspertgruppen finner ikke Nasjonalt traumeregisters beskrevne metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en 
valid og reliabel metode i årsrapport som vurderes høsten 2019. 
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. 
Ekspertgruppen ber om at dette beskrives i årsrapport. 
  

• Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten 

Ekspertgruppen finner det vanskelig å vurdere Norsk register for personer som utredes for 
kognitive symptomer i spesialisthelsetjenestens beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse som tilfredsstillende eller ikke da registeret er i en prosess angående 
metodikk.  
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. 
Ekspertgruppen ber om at dette beskrives i årsrapport. 
Når registrene i årsrapport for 2018 beskriver metoder for dekningsgradsanalyser og 
kvalitetsforbedring vil ekspertgruppen gjøre sine endelige vurderinger. 
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Styringsgruppen kommenterte at registre som ikke kan bruke ekstern kilde for 
dekningsgradsanalyse, kanskje bør vurdere å fjerne diagnosegruppene fra registerets 
inklusjonskriterier der dekningsgraden ikke kan beregnes. 

Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurderinger, og ber om at det i tilbakemeldingene 
til hvert register og dataansvarlig spesifiseres hvilke tiltak som etterspørres fra 
ekspertgruppen. 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe gir sin tilslutning til ekspertgruppens vurderinger og vedtak. 

21/2019 Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling  
 
Alternative modeller for samordning av registrene ble presentert, som prosjektgruppen 
hadde diskutert i møtet 03.05.2019. Prosjektgruppen var enige om at modell 2, som 
omfatter et felles fagråd for kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling er 
mest egnet. Det ble vurdert at den vil gi det enkelte register større muligheter for å kunne 
utvikle seg over tid, skape større engasjement i fagmiljøet og være enklere å etablere både 
med hensyn til rettslig grunnlag og til IKT-utvikling. Prosjektgruppen fremholdt at de 
foreslåtte registrene totalt sett vil dekke mesteparten av pasienter behandlet i psykisk 
helsevern og rusbehandling. I den opprinnelig modellen, slik den var presentert i rapporten 
«Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre», ble 
fagområdene nevrostimulerende behandling og tvang foreslått som del-registre til det store 
tverrgående registeret for psykisk helsevern. Prosjektgruppen mente at variabler knyttet til 
tvang og tvangsmiddelbruk burde være en del av det felles variabelsettet, de var også av 
den oppfatning at nevrostimulerende behandling burde etableres som eget kvalitetsregister 
da variabelinnholdet i dette er så pass omfattende at det ikke er naturlig at det inngår som 
et obligatorisk variabelsett i andre registre. 

En modell for nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling vil etter dette bestå av: 

1. Kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelse (er etablert) 
2. Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk av eller avhengighet av rusmidler 

(har fått nasjonal status) 
3. Kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
4. Kvalitetsregister for alderspsykiatri (KVALAP) 
5. Kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling 
6. Kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern som skal dekke tjenesten utenom 

de andre anbefalte registrene 
7. Minste felles variabelsett med felles variabler for tvang og tvangsmidler, demografi, 

prosessmål og utfall. 
8. Et overordnet felles fagråd for alle registrene, med representanter fra det enkelte 

kvalitetsregistre samt servicemiljøet 
9. Felles statistikkressurser 
10. Registrene som utvikles blir på samme tekniske løsning/plattform 

 
Prosjektdirektivet, som var oppe på IRS møtet 20.03.19, går frem til 01.08.19. Det vil bli lagt 

frem en utvidet prosjektbeskrivelse på neste møte i IRS.  

Det ble i møtet stilt spørsmål om kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling bør 
være en del av et annet register istedenfor å stå som et eget register. Styringsgruppen 
mente at da dette er en intervensjon så vil det være mest naturlig at dette inngår som 
variabler i andre kvalitetsregistre for aktuelle pasientgrupper. Skau informerte om at 
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kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling opprinnelig ble foreslått som et 
delregister knyttet til det store kvalitetsregisteret som er tenkt å dekke områdene som ikke 
er dekket av registrene nevnt ovenfor, men at prosjektgruppen mente at et register for 
nevrostimulerende behandling vil omfatte såpass detaljert og teknisk informasjon om den 
enkelte behandling at det kun vil være aktuelt for spesielt dedikerte klinikere å gi denne 
informasjonen.  
 
Styringsgruppen ønsket en mer detaljert redegjørelse for hvor mange pasienter det enkelte 
register vil inkludere. For noen registre er dette allerede kjent (BUP ca. 60 000 per år), mens 
for andre av de foreslåtte registrene er dette per i dag ikke kjent. 
 
Det ble fra styringsgruppen kommentert at mange av pasientene i psykisk helsevern og rus 
har flere og sammensatte problemer. De mente videre at den modellen som var foreslått 
ikke i tilstrekkelig grad synligjorde dette og ønsket en nærmere redegjørelse for hvordan 
dette skal håndteres.  
 
Styringsgruppen støtter prosjektgruppens arbeid, men ønsker en nærmere redegjørelse for 
de nevnte forholdene. Styringsgruppen ønsker en nærmere presisering av følgende forhold 
til møtet i september: 

- Hva er relativ størrelse på felles variabelsett? 
- Hvor store volum/antall pasienter vil registrene omfatte? 
- Utrede nærmere om kvalitetsregistre for nevrostimulerende behandling kan 

etableres som delregister/ inngå som variabelsett andre registre 
- Hvordan håndteres pasienter med flere/ sammensatte helseutfordringer 
- En redegjørelse for hvordan pasienter som behandles for ruslidelse og som ikke skal 

inngå i KVARUS (TSB). 
 
Styringsgruppen ga ikke sin tilslutning til prosjektgruppens innstilling om modell 2, men 
avventer til de nevnte forholdene er avklart.  

Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering, med følgende kommentarer: 
Styringsgruppen støtter prosjektgruppens arbeid, men ønsker ikke å gi sin tilslutning til en 
endelig modell for samordning av nye kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling før spørsmålene nevnt ovenfor er tilstrekkelig utredet. 

22/2019 Informasjon fra Helsedirektoratet om arbeidet med utvikling og publisering av nasjonale 
kvalitetsindikatorer 
 
Beate Huseby (Helsedirektoratet) presenterte status for nasjonalt kvalitetsindikator-system: 
 
Viktigste tiltak i handlingsplanen: 

- Ny digital løsning på Helsediraktoratet.no  
- Bruke rammeverket til å beskrive status, utvikling og variasjon  
- Beholde dagens seks dimensjonen i rammeverket. Det mangler variabler innen noen 

av dimensjonene. 
- Fornyet styringssystem for prioritering av nye indikatorer (bruke ressursene riktig). 

Få til overordnede prioriteringer. Samarbeider med fagdirektørene. 
 
Utvikle indikatorer: 

- Pakkeforløp psykisk helse og rus (32 variabler) 
- Allmennlegetjenester – diabetes (2 variabler) 
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- Allmennlegetjenester – demens og utviklingshemming, indikatorer innen flere 
områder som kartlegger aktivitet/tilbud til pasientene 

- Legevakt: NKLM-data 
 
Avslutningsvis presenterte Huseby resultater fra publiseringer 9. mai og 20. juni. 
Inntil videre vil de fortsette å publisere på helsedirektoratet.no, ikke Helsenorge.no. 

Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 

23/2019 Status for oppfølgingsarbeid etter servicemiljøets brukerundersøkelse 
 
Styringsgruppen ble informert om status for oppfølging av brukerundersøkelsen. Det har 
vært arbeidet både lokalt og nasjonalt med de ulike tema som utpekte seg for forbedringer i 
brukerundersøkelsen. Ledergruppen for servicemiljøet hadde telefonmøte møte 21. mai for 
å gå gjennom regionvis hva man har vektlagt og hvilke tiltak som er iverksatt. 
Brukerundersøkelsen og tiltak til forbedring ble presentert på Rundebordskonferansen 3. 
juni. Saken om analyse av betydningen av ulik organisering av servicemiljøet i regionene vil 
diskuteres i servicemiljøets ledermøte høsten 2019. 
 
Kapasitet for IKT-utvikling er ifølge brukerundersøkelsen den største utfordringen rapportert 
fra registre i alle regioner.  
IKT-leverandørene i regionene har jobbet med å se på utfordringer og tiltak. 
Som ett av tiltakene har FMK-NIKT presentert en prosess for etablering av teknisk løsning 
som viser de ulike aktørene som skal inn i de ulike utviklingsprosessene. Denne 
prosessmodellen skal implementeres i alle regioner. 
Det har kommet tilbakemelding om at informasjon om Fagsenter for pasientrapporterte 
data (PROM-senteret) kan være vanskelig å finne på servicemiljøets nettside. Dette vil 
forbedres når nettsidene revideres. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering 

24/2019 Referatsak: 

Kort muntlig informasjon fra seminar for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
 
Eva Stensland informerte fra seminaret 3 juni. 
Del 1 omhandlet nasjonale e-helseprosesser av betydning for kvalitetsregistre, mens del 2 
omhandlet brukerundersøkelsen der alle IKT-leverandørene informerte om utfordringer og 
hvilke tiltak de har planlagt for å svare på utfordringene. 
 
Felles søknads- og saksbehandlingsportal for Helseanalyseplattformen (HAP) vil ivaretas av 
Helsedataservice, som etter hvert vil få tilgangsforvalterfunksjon. Det er ikke avklart 
hvordan Helsedataservices funksjoner skal finansieres. Det kommenteres at en ordning må 
på plass for å kompensere registrenes tap av inntekter. 
Søknad om tilgang til data via Helsedataservice skal i utgangspunktet dekke all 
sekundærbruk av helsedata. Det er imidlertid viktig for kvalitetsregistrene å ha tilgang til 
egne data i forskningsprosjekter uten kobling til andre registre uten å måtte søke via HAP. 
Også for kvalitetsforbedringsformål og styringsformål i RHFene vil søknad om data fra 
kvalitetsregistre via Helsedataservice være unødig kompliserende.   
 
Direktoratet for e-helse var fornøyd med seminaret 3. juni, og vil gjerne følge opp med nytt 
seminar senere.  
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Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 

25/2019 Eventuelt   Ingen saker til eventuelt. 

Neste møte: 11. september 2019, kl. 09:00-15:30 på Gardermoen  
Referent: Marianne Nicolaisen/Eva Stensland 
 


