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Bakgrunn
• Helse Nord IKT har siden 2006 levert tekniske løsninger på
datafangst og resultattjeneste for medisinske kvalitetsregistre
og er en av tre nasjonalt godkjente løsninger for denne
tjenesten.
• 2017: Regional og nasjonal ambisjonsnivå for Helse Nord IKT
som tjenesteleverandør innen kvalitetsregisterområdet
etablert:
– Ambisjon: Opprettholde en satsning i 3-4 år med inntil 4 utviklere.

• 2018: HN RHF gir HNIKT i oppdrag å være regional og nasjonal
tjenesteleverandør for medisinske kvalitetsregistre.
• Oktober 2018: HNIKT signerer vedlikeholdsavtale med alle
helseregioner. NHN er valgt som nasjonal oppgjørssentral.
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Status juni 2019
• HN IKT har utviklet og vedlikeholder 13 nasjonale
kvalitetsregistre. Helse Nord 7, Helse Vest 5, Helse Sørøst 1.
• HNIKT har inngått vedlikeholdsavtaler med de regionene som
har registre utviklet på OpenQreg plattformen.
• HNIKT har fire utviklere som jobber med utvikling og
vedlikehold av kvalitetsregistre på OpenQreg plattformen.
• HNIKT har en produktutvikler som bidrar med innovasjon og
nyutvikling inn i kvalitetsregister området.
• HNIKT har ansatt en ny utvikler som skal gå inn fulltid på
kvalitetsregister utv (oppstart 3. juni 2019).
• HNIKT vurderer fortløpende økning i kapasitet ut fra
etterspørsel og økonomisk forutsigbarhet på området.
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Utfordringer
• Nasjonal felles funksjonalitet utfordrer HNIKT på kapasitet.
• De nasjonale prosjektene er ikke økonomisk forutsigbar og gir
ikke HNIKT nødvendig trygghet til å bemanne opp for å i møte
komme behov.
• HNIKT opplever at det er liten forutsigbarhet i etterspørselen
av behov innen området (en overordnet plan/strategisk
satsning) og at fremtidige behov i økende grad vil dreie seg
om vedlikehold.
• HNIKT opplever usikkerhet rundt de søkbare
utviklingsmidlene (Hva skjer med NIKT/FMK?).
• HNIKT opplever usikkerhet rundt de regionale
utviklingsmidlene.
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Veien videre
• HNIKT ønsker å styrke sin satsning på området ytterligere, gitt
bedre økonomisk forutsetninger (sikkerhet).
• HNIKT jobber aktivt med å bedre struktur og planlegging for å
øke forutsigbarheten for registrene. Dette gjøres i samarbeid
med forvaltningsorganene i de ulike regionene.
• HNIKT vil tilstrebe å ha en tett dialog med register og
forvaltning for en tidligst mulig forventningsavklaring i forhold
til prioritering.
• HNIKT er i dialog med UCR (Uppsala Clinical Research Center)
om å ta i bruk QReg 5 som er en ny og generisk
registerplattform (høsten 2019). Denne plattformen vil på sikt
frigjøre resurser pga sin generiske tilnærming.
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Spørsmål?

