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Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dato/tid 13-14.11.2019 

Sted Hotel Opera, Oslo 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder) (dag 1), Jon Helgeland, Liv Marit Dørum, Terje P. 
Hagen (dag 1 og til kl. 11.00 dag 2), Torsten Eken, Tonje E Hansen (møteleder 
dag 2), Torild Skrivarhaug, Håkon Lindekleiv (dag 1), Kaare Bønaa (tilstede 
dag 1, dag 2: Skype), Kjell-Morten Myhr (dag 1), Toril Kolås (dag 2) 

Forfall   

Fra sekretariat  Eva Stensland, Marianne Nicolaisen  

 

Sak   
 
15-2019 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste.  
 

16-2019 Referat fra forrige møte 
 
Det ble informert mer om sak 11/19 og 12/19 - : se eventuelt-sak pkt 2 og 3. 
 
Vedtak:  
Referat fra ekspertgruppens møte 5. juni 2019 godkjennes.  
 

17-2019 Forslag til ny ordning for registrenes årsrapportering 
 
Det ble en rask presentasjon av forslag til ny, elektronisk rapporteringsform 
bestående av de obligatoriske rapporteringspunktene ekspertgruppen vurderer. 
Det foreslås samtidig at registrene skal levere årsrapport til dataansvarlig og 
fagmiljø som minimum består av resultatpresentasjoner. Denne kan forøvrig 
formes etter registerets eget ønske. 
 
Saken ble presentert på slutten av møtets andre dag, og det var kun fem av 
ekspertgruppens medlemmer tilstede. Tilbakemeldinger på saken var følgende: 

- Fare for at man mister viktig informasjon som i dag finnes i årsrapport fordi 
den elektroniske versjonen kun vil bestå av de obligatoriske 
rapporteringspunktene.  

- Ekspertgruppen må forholde seg til både rapporteringsskjema og 
årsrapport ettersom resultatene ikke presenteres i elektronisk versjon. 
Dette medfører at ekspertgruppen må lese to rapporter per register. 

- Det vurderes som om dette kan medføre at registrene får ekstraarbeid 

 

Møtereferat 
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fordi de blir nødt til å levere både rapporteringsskjema og årsrapport. 
- Dagens årsrapporter er blitt oversiktlige og inneholder det ekspertgruppen 

trenger i sin vurdering. 
- Fra neste år skal ekspertgruppen (og registrene) forholde seg til, og sette 

seg inn i et nytt stadieinndelingssystem. Det blir mye å forholde seg til om 
også rapporteringsformen endres 

- Dagens rapporteringsform kan ha en veiledende/opplærende funksjon til 
registrene 
 

  
Vedtak: 
Det besluttes at forslaget til ny rapporteringsform sendes til alle medlemmer av 
ekspertgruppen for vurdering før ekspertgruppen gir sin anbefaling til videre 
arbeid. 
 

18-2019 Vurdering av forbedringer fra 8 registre som mottok «varsel om manglende faglig 
utvikling» høsten 2018 og 2 registre som fikk forlenget frist i 2018 
 
Saken er en oppfølging av ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2017.  
 
Interregional styringsgruppe utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, 
”Varsel om manglende faglig framdrift” til åtte registre.  
Norsk nyreregister fikk Varsel på grunn av manglende årsrapport. De leverte 
årsrapport for 2017 etter at de mottok varselet. Dette ble tatt til etterretning av 
ekspertgruppen på møtet 5. juni 2019.  
De resterende syv kvalitetsregistrene som mottok varsel i 2018 og Gastronet og 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
(Muskelregisteret) som fikk ett års forlenget frist, har alle innen fristen 15.10.19 
sendt sine beskrivelser av forbedringer som ekspertgruppen vurderte under møtet.  
 

Norsk hjertekirurgiregister 

Bakgrunn for varsel: 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Presentere data om regionale variasjoner i kvalitet basert på registerets 
indikatorer 

• Presentere data om variasjoner i etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

• Starte arbeidet med å innhente PROM/PREM data 

• Identifisere tiltak for forbedring som kan implementeres ved aktuelle 
sykehus 
 

Ekspertgruppen vurderer at registeret ikke har besvart de fire punktene i varselet i 

tilstrekkelig grad, og anbefaler at registeret får ett års utvidet frist til å gjøre 

nødvendige forbedringer i registeret.  

 

Nasjonalt barnehofteregister  

Bakgrunn for varsel: 
 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Reversere trenden hvor færre nye tilfeller av Hoftedysplasi og Calvè Legg 
Perthes blir registrert.  
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• Presentere etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

• Identifisere kliniske forbedringsområder 

• Dokumentere bruk av registeret i klinisk kvalitetsforbedrende arbeid  
 
Ekspertgruppen finner at Nasjonalt barnehofteregister fortsatt har manglende 
utvikling mot, eller opprettholdelse av, god kvalitet og funksjon. Imidlertid har 
registeret gjort flere tiltak for å svare på punktene i varselet. Blant annet har 
registeret bidratt til å utarbeide forslag til nasjonale retningslinjer, utarbeidet 
forslag til kvalitetsindikatorer, og elektronisk innrapporteringsløsning er på plass. 
Man ser likevel at den negative trenden for nye tilfeller med hoftedysplasi 
fortsetter. Dekningsgradanalyser er utført for opererte pasienter, men ikke for 
polikliniske pasienter.  
 
Registeret presenterer fortsatt ikke pasientrapporterte data, og registeret brukes 
fortsatt ikke til tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring. For å oppfylle formålet 
med å være et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister anbefaler Ekspertgruppen at 
registeret prioriterer å identifisere områder for kvalitetsforbedring og hvilke tiltak 
som vil være mest hensiktsmessig for å oppnå kvalitetsforbedringen. Økning av 
dekningsgraden står helt sentralt. 
 
 
Traume 

Bakgrunn for varsel: 
 

Registeret og dataansvarlig må: 

• Få på plass en teknisk løsning som muliggjør å kunne ta ut, bearbeide og 

analysere data 

• Få på plass en søkefunksjon som kan lette bruken av data i registeret, både 

lokalt og nasjonalt  

 
Norsk Traumeregister (NTR) har levert en god årsrapport. Registeret har 
dokumentert at det har finansiering for teknisk løsning i orden, og ekspertgruppen 
vurderer at det nå er realisme for at dette kommer på plass. 
 
 
Norsk nakke- og ryggregister 
Bakgrunn for varsel: 
 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Beskrive plan for tiltak og iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke 
dekningsgraden 

• Gi en faglig vurdering av hvor lang oppfølgingstid pasientgruppen bør ha, og 
beskrive plan for hvordan endringen skal implementeres i registeret 

• Utvikle måltall for kvalitetsindikatorer og beskrive hvordan registeret skal 
rapportere på disse 

 
Det lave antallet rapporterende sykehus er fortsatt bekymringsfullt. Det er videre 
bekymringsfullt at registeret pga. problemer med lokalt personvernombud og 
teknologi ikke har utfylte skjema fra OUS for 2018, og at andel utfylte 
oppfølgingsskjema for de øvrige sykehusene pr. 25.09.19 bare var mellom 32% og 
44%. Forøvrig er det ikke akseptabelt å ekskludere pasienter som ikke snakker 
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norsk fra registeret eller fra dekningsgradsanalyser. 
Ekspertgruppen kan ikke se at registeret i tilstrekkelig grad har fulgt opp 
tilbakemeldingene om behov for økt dekningsgrad. Registeret beskriver at det er 
laget planer for å øke tilslutningen med inntil 10 poliklinikker når ePROM er på 
plass. Samtidig har registeret lagt det nødvendige arbeidet med ePROM på is i 
forbindelse med varselet om manglende faglig utvikling. 

 
Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 
Bakgrunn for varsel: 
 
Følgende forhold så ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke dekningsgrad og oppslutning 

• Beskrive nærmere nye aktiviteter for å øke dekningsgrad og oppslutning 

• Vurdere å få representanter fra alle norske helseforetak i fagrådet 

• Utarbeide kvalitetsindikatorer med måltall 

• Beskrive hvordan registeret planlegger å bruke registeret til klinisk 

forbedringsarbeid 

 

Ekspertgruppen mener at det fortsatt er liten utvikling i forhold til 

sentrale elementer som dekningsgrad, utvikling av 

kvalitetsindikatorer og bruk av registeret i klinisk forbedringsarbeid. 

Få kriterier for stadium 3 og 4 oppfylles og ekspertgruppen kan 

vanskelig se at registeret kan oppnå disse i de nærmeste årene. 

 

 
Smerte 

Bakgrunn for varsel: 
 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Lage plan for hvordan registeret skal samle inn data fra alle helseregioner 

og sannsynliggjøre at dette kommer på plass i løpet av 2019 

Ekspertgruppen konstaterer med tilfredshet at alle regioner nå 

rapporterer, og at tekniske løsninger nå ser ut til å være på plass, 

inkludert ePROM-løsning som er i test. 

 

 
NorArtritt 

Bakgrunn for varsel: 
 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Presentere en forpliktende avtale med alle nødvendige instanser som sikrer 

datafangst, inkludert en sannsynlig fremdriftsplan for implementering 

• Sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% på pasientnivå kan oppnås innen 

utgangen av 2022 

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer viser god progresjon. Ekspertgruppen 
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konstaterer med tilfredshet at registeret for 2018 presenterer data fra alle 
helseregioner. Ved utgangen av året var 16 av 18 avdelinger i gang med inklusjon 
og registrering.  

Registeret har siden i fjor rykket opp fra stadium 1 til stadium 2, og mangler kun 
dekningsgrad over 60% og dokumentert bruk til pasientrettet 
kvalitetsforbedringsarbeid på å oppnå stadium 3. Registeret arbeider målrettet 
med begge disse punktene. 
 
To registre med forlenget varsel: 
 
Gastronet 
Ved vurderingen av årsrapport for 2015 for Gastronet fant ekspertgruppen at 
registeret hadde vist mangelfull utvikling med tanke på å sikre opprettholdelse 
eller forbedring av kvalitet og funksjon. 
 
Følgende forhold så ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
 
Registeret ble opprettet i 2003, men har hatt en kritisk lav dekningsgrad for å være 
relevant som et nasjonalt kvalitetsregister over mange år. Dekningsgraden må 
økes og Gastronet må forankres betydelig bedre i fagmiljøet. Ekspertgruppen 
beskrev også i 2015 ved gjennomgang av årsrapporten for 2014, at Gastronets lave 
dekningsgrad over mange år er bekymringsfullt. Det har ikke skjedd noen 
forbedring de siste årene, og Gastronets forbedringstiltak vurderes ikke å være 
tilstrekkelige. 
 
Deltagende avdelinger inkludert ledelse og administrasjon, må få tilgang til 
avdelingens aggregerte data og nasjonale data. Det kan ikke være opp til hver 
enkelt kontaktperson å avgjøre dette. 
 
Registeret fikk frist til 10.04.17 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.17 
med å beskrive de gjennomførte forbedringer. De fikk i 2018 ytterligere ett års frist 
med å oppfylle kravene i varselet av Interregional styringsgruppe. 
 
Ekspertgruppen vurderte 13.11.2019 Gastronets oversikt over fremdrift i arbeidet 
med forbedringer i registeret. Ekspertgruppen vurderer at registeret har oppfylt 
meldingspunktene i sitt tilsvar til varselet fra Ekspertgruppen.  
 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 

Ved gjennomgang av årsrapport for 2016 for Norsk register for arvelige og 
medfødte nevromuskulære sykdommer fant ekspertgruppen at registret hadde 
manglende utvikling mot, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. I 
varselbrev til registeret, datert 30.12. 2017 så ekspertgruppen det nødvendig å 
forbedre: 
Ekspertgruppen finner at Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 
sykdommer har manglende utvikling mot eller opprettholdelse av god kvalitet og 
funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at Interregional 
Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 
 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer ble etablert i 
2008. Dekningen på individnivå etter åtte års drift er estimert til litt under 30 %. 
Registreringen til registeret fremstår som tilfeldig og usystematisk og det er 



6 
 

usikkerhet om enheter som tidligere har registrert gjør dette fortsatt. Norsk 
register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer omtaler i 
årsrapporten gjennomførte tiltak og mulige tiltak. Tiltakene anses ikke egnet til å 
øke dekningsgraden i registeret. 
 
Registeret må: 
• vise at det er pågående systematisk datainnsamling ved alle enheter som har 
registrert til registeret tidligere 
• iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke dekningsgraden 
• beskrive nærmere nye aktiviteter som må gjennomføres fremover for å øke 
dekningsgraden 
• vurdere om registeret bør endres vesentlig for å bedre tilslutningen 
 
Ekspertgruppen vurderte 01.11.18 Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer sin Gjennomføringsrapport/brev om forbedringer. 
Ekspertgruppen mente at registeret fortsatt i 2017 har manglende utvikling mot 
eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon, og anbefalte å gi registeret et år 
til for å kunne vise en positiv utvikling. Ekspertgruppen tilføyde følgende til 
tidligere utstedt varselbrev: 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Sannsynliggjøre at dekningsgrad på 60% kan oppnås ved utgangen av 2022 

• Avklare forhold til foreslått register for pasienter med Spinal muskelatrofi 

behandlet med Spinraza. 

 

Registeret fikk frist til 15.10.19 til å rapportere på fremdrift for forbedringer.  
Ekspertgruppen vurderte 13.11.19 Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer sin oversikt over fremdrift i arbeidet med 
forbedringer i registeret. Dekningsgraden nasjonalt estimeres til å være 39,2 % 
som er en liten økning fra 31% i 2017.  Dette er imidlertid fortsatt en svært lav 
dekningsgrad særlig sett på bakgrunn av at registeret ble opprettet i 2008. 
Tidligere foreslåtte tiltak til forbedring av dekningsgraden har ikke hatt 
tilfredsstillende effekt. Ekspertgruppen hadde en forventning om en vesentlig 
raskere vekst i dekningsgraden.  
 
Ekspertgruppen opprettholder vurderingen om at forankringen i fagmiljøene er for 
dårlig og stiller derfor igjen spørsmål ved om resultatene som presenteres i 
kapittel 3 er representative så lenge dekningsgraden er så lav.  
 
Det nevnes 3 forbedringsområder (6.7), men ekspertgruppen finner ingen 
bekrivelse av konkrete tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring.  

Årsrapporten gir også en sparsom bekrivelse av utfordringene registret står overfor 
og hvordan de er tenkt å løses for å oppfylle kravene til et nasjonalt register. Det 
beskrives rett nok noen planlagte tiltak for 2019/2020, men Ekspertgruppens 
vurdering er at disse ikke er tilstrekkelig til å gi en tilfredsstillende utvikling av 
registeret framover.  
 
Ekspertgruppens konklusjon: Vurderingen i fjor var å gi registret ett år til for å 
kunne vise en positiv utvikling. Ekspertgruppen mener at Norsk register for arvelige 
og medfødte nevromuskulære sykdommer fortsatt ikke kan vise dette, og at 
registeret fortsatt har manglende utvikling.  
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Vedtak: 
På bakgrunn av registrenes svar på Varsel har ekspertgruppen fattet følgende 
enstemmige vedtak: 

Norsk hjertekirurgiregister 
Ekspertgruppen anbefaler at registeret får ett års utvidet frist å svare ut varselet 

de fikk i 2018. Ekspertgruppen presiserer forbedringspunktene jamfør opprinnelig 

varsel: 

Registeret og dataansvarlig må: 

• Ta initiativ til å utvikle faglige retningslinjer 

• Rapporterer resultater på kvalitetsindikatorer, med måltall, på 

helseforetaksnivå 

• Beskriver nærmere vurderinger rundt PROM/PREM, herunder hvilke 

verktøy som vil være egnet til å vurdere dette i registeret 

• Presentere hvordan resultater fra registeret brukes i pasientrettet 

kvalitetsforbedringsarbeid 

 
Nasjonalt barnehofteregister 
Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende, 
men ser at registeret har gjort tiltak som kan gi positiv effekt fremover. 
Ekspertgruppen anbefaler derfor at registeret får ett år til for å svare på punktene i 
varselet de fikk for årsrapport for 2017. 
 
Nasjonalt traumeregister 
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Norsk nakke- og ryggregister 
Basert på manglende oppfølging av første punkt i varselet fra Interregional 
styringsgruppe anbefaler ekspertgruppen at Interregional styringsgruppe sender 
melding til Helsedirektoratet med anbefaling om tap av nasjonal status.  
 
Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 
På bakgrunn av nevnte forhold anbefaler ekspertgruppen at Interregional 
styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet med anbefaling om tap av 
nasjonal status.  
 
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) 
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Gastronet 
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
(Muskelregisteret) 
På bakgrunn av nevnte forhold anbefaler ekspertgruppen at Interregional 
styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet om tap av nasjonal status. 
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19-2019 Vurdering av årsrapporter for 2018 
 
Ekspertgruppen vurderte i sitt møte 51 årsrapporter. 
 
Av habilitetshensyn forlot følgende ekspertgruppemedlemmer møtet under 
behandling av årsrapport for aktuelle registre: 

- Kjell-Morten Myhr: Norsk multippel sklerose register og biobank 
- Torsten Eken: Nasjonalt traumeregister 
- Torild Skrivarhaug: Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og 

undomsdiabetes 
- Kaare Bønaa: Norsk hjerteinfarktregister 
- Liv-Marit Dørum: de 8 kreftregistrene 

 
Varsler 
Ekspertgruppen anbefaler at det utstedes varsel om manglende faglig utvikling til 
fire registre. 
 
Registrene som er anbefalt å få varsel er:  

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

• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 

• Norsk diabetesregister for voksne 

• Norsk gynekologisk endoskopiregister 
 
Bakgrunn for varsler: 
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge: 
Ved gjennomgang av årsrapport for 2018 for Nasjonalt register for 
ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (AblaNor) fant Ekspertgruppen at 
registret har manglende utvikling mot, eller opprettholdelse av, god kvalitet og 
funksjon.  
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi (AblaNor) fikk 
nasjonal status sommeren 2015 – men har ennå ikke startet innsamling av data. 
Årsak til dette er oppgitt å være manglende tilgang på elektronisk løsning. 

Ekspertgruppen hadde forventet oppstart, og anbefaler derfor at interregional 
styringsgruppe utsteder Varsel om manglende fremdrift og utvikling av registeret. 

Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Starte innregistrering av data.  

 
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister: 
Ekspertgruppen vil berømme registeret for å presentere en oversiktlig årsrapport. 
Registeret er i prosess for å kunne få utført dekningsgradsanalyse mot NPR, ved at 
det gjennomføres et prosjekt der alle nyfødte får personnummer innen 24 timer i 
Helse Sør-Øst. 
Det savnes at registeret presenterer flere kvalitetsindikatorer på sykehusnivå, og 
informasjon om enhetenes etterlevelse av retningslinjer. Registeret presenterer 
ikke resultater for pasientrapporterte endepunkter, og har i liten grad identifisert 
pasientrettede kvalitetsforbedringsområder basert på analyser fra registeret.  
 
Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
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Registeret og dataansvarlig må:  

• Utarbeide plan for et bredere sett av kvalitetsindikatorer 

• Identifisere pasientrettede forbedringsområder 

• Beskrive hvordan registeret planlegger å bruke registeret til klinisk 
forbedringsarbeid 

• Avholde fagrådsmøter 
 
Norsk diabetesregister for voksne: 

Norsk diabetesregister for voksne mottok et Varsel om manglende utvikling av god 
kvalitet og funksjon fra ekspertgruppen i forbindelse med årsrapport fra 2016.  

Et hovedproblem for registeret har vært lav dekningsgrad og utilfredsstillende metodikk 
for beregning av dekningsgrad, idet dekningsgrad kun er beregnet for prevalens ved 
hjelp av en metode der antall registreringer er sammenholdt med et anslag for nasjonal 
forekomst av diabetes. Registeret har selv ingen konkret plan for forbedring av 
metoden for beregning av dekningsgrad, og oppfyller dermed ikke alle kriterier for 
stadium 2. 

Med registerets metode for beregning ble dekningsgrad i 2017 anslått til 59% for type I 
diabetes (opp fra 49% i 2016), og 15% for type 2 diabetes (opp fra 13% i 2011). 
Tilsvarende tall for 2018 blir 58 % for type 1 diabetes (n=14510 av n=25000) og 12 % for 
type 2 diabetes (n=15563 av n=216000). Det er dermed ingen fremgang fra 2017.  

Det samles nå inn data fra alle helseregioner, men den lave dekningsgraden er 
bekymringsfull, og tiltakene man har igangsatt synes ikke å ha hatt effekt. 

I tillegg bør registeret presentere data for insidensrater per år både for Type 1 og Type 
2 diabetes. Dette har vært etterlyst av ekspertgruppen i tidligere årsrapporter, senest i 
fjorårets. Årets rapport svarer ikke på ekspertgruppens anbefaling i fjorårets vurdering 
av registeret. 

Registeret presenterer ikke resultater for pasientrapporterte data. 

 

Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

• Beskrive en valid metode for beregning av dekningsgrad 

• Beskrive tiltak for å øke dekningsgrad, spesielt for type 2 diabetes 

• Presentere data for insidensrater for type 1 og type 2 diabetes 
 

 
Norsk gynekologisk endoskopiregister: 
Registeret økte dekningsgraden fra 38 % i 2016 til 46% i 2017, men i stedet for 
ekspertgruppens forventninger om fortsatt økning mot 60 % i 2018, har det vært 
en nedgang i antall registreringer i 2018 i forhold til 2017 (side 68). Dekningsgrad 
for 2018 er kanskje knapt 45%. I 2018 var det 9 avdelinger som ikke deltok i 
registeret og tre avdelinger hadde sluttet å registrere.  Dekningsgrad er derfor 
bekymringsfull, både på avdelingsnivå og på individnivå. Det synes å være 
mangelfull nasjonal oppslutning om registeret i fagmiljøet. 
 
Registeret må presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes.  
Registerets omtale av tiltak for å øke dekningsgraden oppfattes av ekspertgruppen 
som sparsom. Det er vanskelig å se at det som omtales alene vil være tilstrekkelig 
til å heve dekningsgraden til over 60 % i 2019. 
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Det er positivt at registeret i år presenterer resultater for en av 
kvalitetsindikatorene (komplikasjoner postoperativt) på sykehusnivå. Men heller 
ikke i år oppgis måltall for kvalitetsindikatorene. Dette gjør at indikatorene er 
mindre egnet som kvalitetsindikatorer. Man har ikke identifisert kliniske 
forbedringsområder basert på analyser fra registeret, og registeret kan dermed 
fremdeles ikke benyttes i klinisk forbedringsarbeid, til tross for at det har vært i 
drift siden 2013. Registeret oppgir at presentasjon av deltakende enheters 
etterlevelse av nasjonale retningslinjer «ikke er aktuell». Ekspertgruppen påpeker 
at dersom det ikke eksisterer retningslinjer for utførelse av et diagnostisk og 
terapeutisk inngrep så bør registeret ta initiativ til dette.   

Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

• Presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes 

• Presentere resultater på flere kvalitetsindikatorer, med måltall, på 
enhetsnivå 

• Ta initiativ til å utvikle faglige retningslinjer 

• Identifisere pasientrettede kvalitetsforbedringsområder, og presentere 
hvordan resultater fra registeret brukes i klinisk forbedringsarbeid 

 
 
Endringer i status for registerstadium 
Seks registre avanserte i registerstadium: 
 

• Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer gikk opp fra stadium 1 til 2 

• Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas) går opp fra stadium 1 til 2 

• Norsk karkirurgisk register gikk opp fra stadium 2 til 4 

• Norsk hjertesviktregister gikk opp fra stadium 2 til 3 

• Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes gikk 
opp fra stadium 3 til 4 

• Cerebral parese registeret i Norge gikk opp fra stadium 3 til 4 
 

 
Ett register gikk ned i stadium 
 

• Norsk diabetesregister for voksne gikk ned fra stadium 2 til 1 
 

Ekspertgruppens vurdering angis i form av stadium for registerets funksjon 
(stadium 1-4), og en strukturert tilbakemelding til registeret inkludert en vurdering 
av registerets planlagte tiltak kommende år. 

Vedtak:  

På bakgrunn av ekspertgruppens vurderinger av årsrapporter har gruppen 
enstemmig vedtatt at det anbefales at det utstedes «Varsel om manglende faglig 
utvikling» til fire registre. I tillegg anbefales for to registre ett års forlenget frist på 
fjorårets varsel.  
 

20-2019 Møteplan 2020 
 
Det foreslås følgende møteplan for 2020: 
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Dagsmøte i februar/mars 2020 
Dagsmøte mai/juni 2020 
To-dagersmøte i november 2020 
 
Det ble ikke tid til å behandle saken. Eva avklarer foreslått møteplan med Vinjar. 
 
Vedtak:  

Det vil sendes forslag på datoer til ekspertgruppens medlemmer via Doodle. 
 

21-2019 Eventuelt 
 

1. Informasjon om Utredning av organisering og styring av det interregionale 
samarbeidet om nasjonale medisinske kvalitetsregistre, v/ Eva Stensland 

  
Som en repons til Riksrevisjonens kritikk av RHFenes styring av arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre satt AD-møtet ned en arbeidsgruppe som skulle 
utrede og gi en anbefaling for fremtidig styring- og organisering av 
kvalitetsregisterfeltet.  
 
Ny organisering, besluttet av AD-møtet, medfører at Interregional styringsgruppe 
(IRS) legges ned etter møtet 4. desember 2019.  
Det opprettes en interregional arbeidsgruppe som erstatter IRS. Arbeidsgruppen 
vil bestå av de fire lederne av de regionale servicemiljøene, leder av nasjonalt 
servicemiljø SKDE, en representant fra et nasjonalt kvalitetsregister, en 
brukerrepresentant (uten stemmerett), og en representant for IKT. Det blir 
rullerende lederfunksjon med to års virkning for de fire regionale lederne. Helse 
Sør-Øst skal ha første lederperiode. Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre i SKDE blir sekretariat for arbeidsgruppen.  
 
Fagdirektørmøtet er styringsgruppe for den nye interregionale arbeidsgruppen. 
Dette skal gi enklere linjer og tydeligere styring. Ekspertgruppen blir rådgivende for 
arbeidsgruppen.  
Det stilles spørsmål i dagens møte om arbeidsgruppens rolle når de regionale 
lederne skal ta avgjørelser vedr registrene (spesielt ved Varsel og Melding) og 
samtidig vil sitte som rådgivere for «sine» registre . Det erkjennes at de vil stilles i 
en krevende rolle.  
 

Referatsaker 

 

2. Sak 11/19 – Tjenesteregistrenes tilbakemelding til ekspertgruppen: 

De tjenesteregistrene som ikke fikk godkjent sine beskrivelser av metoder 

for dekningsgradsanalyser og vurderinger av hvordan registrene kan tjene 

til kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen, ble invitert til 

møte med ekspertgruppens leder sammen med leder for Nasjonalt 

servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 17.09.2019. Hensikten med 

møtet var å drøfte hvordan registrene kan beregne dekningsgrad. 

Utfordringen for registrene er å finne hva som skal være nevner i 
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beregningen.  

Dette var et drøftingsmøte der det ikke ble tatt noen beslutninger og det 

understrekes at det er ekspertgruppen som vurderer 

dekningsgradsberegning i årsrapportene.  

 

3. Sak 12/19 – Forberede arbeid for vurdering av årsrapporter: 

Det ble i møtet 5. juni vedtatt at ekspertgruppens leder skulle ha møte 

med kreftregistrene sammen med leder av Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre i løpet av høsten 2019, for å diskutere 

punktene i brev fra kreftregistrene til ekspertgruppen datert 29. mai 2019. 

Tolkning av DG for kreftregistrene: Se referat fra møtet. 

Det var enighet om at for kvalitetsregistre i Kreftregisteret er det 

Utredningsmeldingen som skal gjelde som dekningsgrad. Dersom 

Utredningsmelding ikke finnes (per i dag gjelder dette Melanomregisteret) 

er det dekningsgrad for Kirurgimeldingen som gjelder.  

Det vil i nasjonale oversikter over dekningsgrad være med en kommentar om at 

Kreftregisteret (insidensregisteret) har oversikt over alle pasientene.  

 

 

 


