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1 Interregional styringsgruppe for medisinske 
kvalitetsregistre 

Dag Onsdag 30. mars 2016 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Anne Grimstvedt Kvalvik, Ole 
Tjomsland, Bent Indredavik, Sverre Sandberg, Tore Solberg.  

Fraværende Kjell Åsmund Salvesen 

Vararepresentant Mona Stedenfeldt (Helse Midt-Norge RHF) 

Observatører Torunn Omland Granlund (HOD), Hanne Narbuvold (Hdir), Helena 
Niemi Eide (FHI). 

Gjest Andreas Putz (Norsk gynekologisk endoskopiregister) 

Fra sekretariat  Eivind Kristiansen (FMK NIKT), Eva Stensland, Trine Magnus (SKDE) 

 

 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Norsk gynekologisk 

endoskopiregister v/ Andreas Putz Presentasjonen legges ved referatet.  

Saksnr. SAKER 

 
 
02-16 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

 
03-16 
 
 
 

Referat fra møte 25. november 2015  
Sekretariatet kommenterte vedtak i sak 47 og redegjorde for årsaken til at punkt 3 ikke 
er fulgt opp. AD-møtet har desember 2015 nedsatt en arbeidsgruppe for felles 
finansiering av IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. De bestemte 
seg også for at felles finansiering i en fase to skal gjøres gjeldende for faglig drift og 
forvaltning av nasjonale kvalitetsregistre. Interregional styringsgruppe diskuterte saken 
og ga uttrykk for ønske om å bli involvert i det videre forløpet og spesielt i utvikling av 
modell for finansiering av faglig drift. Interregional styringsgruppe ønsket orientering 
om denne prosessen og om arbeidsgruppens anbefalinger til AD-møtet i en egen sak til 
neste møte. 
 
Vedtak:  

Møtereferat: 

Møtedato  30.03.2016 

Møtenr. 01 -16 

 



2 

 

Referat fra møte 25. november 2015 godkjennes med ovenfor nevnte merknad. 

04-16 Strategi og handlingsplan 2016 – 2020 – endelig godkjenning 
Det har gjennom 2015 vært arbeidet med å utforme en ny og oppdatert strategi for 
det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre og en tilhørende 
handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Interregional 
styringsgruppe har fulgt utviklingen og gitt sine råd gjennom tre tidligere behandlinger, 
det vil si i møtene hhv 10. juni, 30. september og 25. november 2015. Strategien har i 
perioden etter siste møte vært gjenstand for en bred høringsrunde. 
Siden sist er styringsgruppens anbefalinger om forankring av strategien i RHFenes 
øvrige kvalitetsstrategier og i NIKT HFs strategi innarbeidet, og forankring i / 
samstemmighet med andre relevante strategier og føringer er beskrevet. 
To nye punkt i strategien er innarbeidet, nærmere bestemt utvikling av nasjonale 
kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre og innarbeidelse av variable for å vurdere 
pasientsikkerhet i alle kvalitetsregistre. Videre er viktige momenter fra høringsrunden 
innarbeidet, selv om det ikke har vært mulig å integrere alle synspunkter og forslag. 
En konkret handlingsplan for nasjonalt servicemiljø er utarbeidet for å følge opp de 
punktene i strategien som servicemiljøet kan påvirke, og er tilsvarende justert. 
Handlingsplanen gjelder for perioden 2016 – 2020, men vil underveis gjennomgås og 
revideres, og følges av årlige aktivitetsplaner. 
Strategi og handlingsplan ble i denne saken lagt fram for Interregional styringsgruppe 
til endelig godkjenning. 
Styringsgruppen hadde også denne gangen stor interesse for og mange kommentarer 
til strategien. Det var enighet om innledningsvis kort å beskrive hensikten med 
kvalitetsregistre samt liste opp de viktigste hovedutfordringene for 
kvalitetsregisterfeltet – bl.a. behovet for strukturert EPJ, hensiktsmessig 
hjemmelsgrunnlag, tilstrekkelige ressurser i alle ledd, og funksjonell teknologi. 
Flere kommentarer dreide seg om prinsipielle spørsmål om krav til innhold i og 
inklusjonskriterier for både eksisterende og framtidige kvalitetsregistre. Det ble 
enighet om at behovet for å gjennomgå/ revidere dette må nevnes i et punkt i 
strategien, men behandles bredt i en egen og dertil egnet prosess.  
Det ble påpekt at en del av de siste punktene i strategien handler mer om virkemidler 
enn om mål, og det ble påpekt behov for oversettelse av en del begrep som f eks 
«referansearkitektur». Behovet for å rendyrke beskrivelsen av pasientsikkerhet ble 
påpekt, og for å begrense kravene til dekningsgradsanalyser til de registrene som kan 
dokumentere en nevner. Stor vekt ble lagt på å understreke behovet for tilstrekkelige 
ressurser til innregistrering i registrene, og på diskusjon om behovet for økonomiske 
insentiver i denne forbindelse. Det ble enighet om å arbeide for at kvalitetsindikatorer 
fra nasjonale kvalitetsregistre blir inkludert i system for «Kvalitetsbasert finansiering». 
Det var også generell enighet om å erstatte begrepet «kvalitetsmål» med 
«kvalitetsindikator», og å skille klart mellom registerspesifikke kvalitetsindikatorer 
(indikatorer utviklet på faglig grunnlag i hvert enkelt kvalitetsregister, tidligere kalt 
kvalitetsmål) og nasjonale kvalitetsindikatorer. 
Registre som krever inklusjon også fra primærhelsetjenesten er en utfordring. Det var 
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enighet om at spesialisthelsetjenesten alene ikke kan ta det økonomisk / 
administrative ansvaret for dette, men at det må legges ut på en samhandlingsarena. 
 
Styringsgruppen hadde også mange viktige innspill til handlingsplanen. Sekretariatet 
innarbeider etter beste evne styringsgruppens kommentarer til både strategi og 
handlingsplan, og sender dem deretter på sirkulasjon til endelig godkjenning. 
 

Vedtak: 
 

1. Interregional styringsgruppe vedtar på vegne av de fire regionale helseforetakene 

Strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016 – 2020 

etter at kommentarene som framkom i møtet er innarbeidet og godkjent. 

2. Strategien betraktes som en integrert del av regionenes øvrige kvalitetsstrategier 

på områdene pasientbehandling og pasientsikkerhet, og strategien til Nasjonal IKT 

HF. 

3. Styringsgruppen understreker at strategien er i tråd med Strategi for 

modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske 

kvalitetsregistre 2010-2020, og forholder seg til andre relevante overordnede 

føringer og nasjonale satsinger. 

4. Styringsgruppen godkjenner den tilhørende handlingsplan for Nasjonalt 

servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre når kommentarene som framkom i 

møtet er innarbeidet og godkjent. 

  
 

05-16 Søknad nasjonal status for nye kvalitetsregistre – Ekspertgruppens anbefaling 
Det var fra Ekspertgruppen lagt fram anbefaling  om etablering av tre nye registre, 
Norsk parkinsonregister og biobank, 
Norsk kvalitetsregister for ØHN – tonsilleoperasjoner, og 
Norsk vaskulittregister og biobank 
 
Interregional styringsgruppe var enig om å følge Ekspertgruppens anbefaling, med 
noen kommentarer: 
Faglig leder av Parkinsonregisteret kan ikke være leder av registerets fagråd (tidligere 
kalt styringsgruppe), men skal ha sekretariatsfunksjon for fagrådet. 
For tonsilleregisteret vil det være avgjørende med god oppslutning fra private 
avtalespesialister, og det anbefales at krav om innregistrering til nasjonale 
kvalitetsregistre innarbeides i RHFenes avtaler med private avtalespesialister på 
områder der dette er relevant. 
Angående vaskulittregisteret ble det påpekt at biobanken ikke inngår i verken 
databehandlingsansvaret eller det faglige ansvaret for kvalitetsregisteret.  
 
Vedtak: 

 Interregional styringsgruppe anbefaler overfor Helsedirektoratet at følgende tre 
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kvalitetsregistre etableres med nasjonal status: 

a) Norsk parkinsonregister og biobank 
b) Norsk kvalitetsregister for ØHN – tonsilleoperasjoner 
c) Norsk vaskulittregister og biobank 

 

 AD-møtet orienteres om styringsgruppens anbefaling 

 

 
 

06-16 Forslag om utvidelse av Ekspertgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
Leder av Ekspertgruppen fremmer forslag overfor Interregional styringsgruppe om 
å supplere gruppen med et medlem med kunnskap og erfaring fra systematisk 
forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten. Styringsgruppen ble gjort kjent med 
at spørsmålet tidligere har vært drøftet i Ekspertgruppen uten å få alminnelig 
tilslutning, men var likevel enstemmig i at behovet for et supplement av slik 
kompetanse er tilstede og må dekkes. 
Det var enighet om å be sekretariatet legge fram et utvalg av egnete kandidater til 
neste møte (15. juni). 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tilslutter seg behovet for supplement av 
Ekspertgruppen som beskrevet i denne saken, og ber sekretariatet legge fram et 
utvalg kandidater med dokumentert kunnskap og erfaring på systematisk 
forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten for oppnevning i neste møte. 
 

07-16 Status FMK-NIKT med årsrapportering 
Med bakgrunn i muntlig presentasjon fra leder av FMK (vedlagt referatet) 
diskuterte styringsgruppen prinsipielle forhold rundt behovet for hensiktsmessig 
funksjonalitet, effektive beslutningsprosesser og god ressursstyring på IKT-feltet 
for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Styringsgruppen understreket FMK 
NIKTs nasjonale, strategiske ansvar og fant det bemerkelsesverdig at det nasjonale 
servicemiljøet er representert kun med en observatør. Behovet for en ny og 
samlet gjennomgang av FMKs funksjon, mandat og sammensetning ble påpekt. 
Behovet for kompetanse i FMK på Kreftregisterets IKT-løsninger ble også påpekt. 
 
Vedtak: 
1. Interregional styringsgruppe understreker at FMK NIKT ikke skal ta 

beslutninger som får økonomisk / administrative konsekvenser for RHFene 

uten å konsultere styringsgruppen. 

2. Interregional styringsgruppe ønsker å drøfte FMK NIKTs funksjon og 

sammensetning på nytt, og ber om å få revidert mandat for FMK NIKT til 

behandling i neste møte 

3. Interregional styringsgruppe ønsker å foreta en samlet, strategisk 
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gjennomgang av funksjonalitet, økonomi, organisering og beslutningsprosesser 

hva gjelder IKT for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Styringsgruppen ber 

leder, sammen med leder av FMK-NIKT og leder av nasjonalt servicemiljø i 

SKDE, om å forberede en hensiktsmessig innretning på dette til neste måte. 

4. Interregional styringsgruppe ser et umiddelbart behov for å inkludere IKT-

kompetanse fra Kreftregisteret i FMK NIKT, og ber om at representant fra 

Kreftregisteret inviteres inn som medlem i FMK fra og med neste møte og 

inntil videre. 

 
08-16 Status fra reiserunde som NIKT sekretariatet gjennomførte høsten 2015.  

Som et tiltak ifbm at ansatte i Nasjonal IKT overtok sekretariatsfunksjonen i FMK-
NIKT ble det gjennomført en reiserunde til registermiljøene i regionene. Saken 
belyser og oppsummerer de viktigste erkjente utfordringene. Styringsgruppen 
hadde ingen ytterligere kommentarer.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

46-15 Statusrapport fra den nasjonale tjenesten for dekningsgradsanalyser 
(Utsatt fra forrige møte). 
Den nasjonale tjenesten for dekningsgradsanalyser i nasjonalt servicemiljø / NPR 
ble etablert i 2013. Servicemiljøet har ansvaret for å veilede de nasjonale 
registrene i forarbeidet til en analyse samt gjøre prioriteringer mellom registrene, 
mens Norsk pasientregister (NPR) har ansvaret for selve analysene og rutiner for 
gjenskapelse av disse.  
I denne saken ble det gitt en statusrapport om resultater og framdriftsplan for 
tjenesten. Styringsgruppen sa seg svært tilfreds med tilbudet, redegjørelsen og de 
videre planene. 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 

44-15 Interregional styringsgruppe – mandat, roller og ansvarsforhold 
(Utsatt fra forrige møte). 
Saken har sin opprinnelse i et uttrykt behov fra styringsgruppen om en 
gjennomgang av dagens organisering, ansvarsforhold og beslutningsprosesser for 
arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det var enighet om at feltet 
har utviklet seg betydelig i årene siden etablering av det beskrevne systemet i 
2009, og at det er behov for en gjennomgang og betydelige tilpasninger til dagens 
situasjon. Styringsgruppen ser saken som utgangspunkt og grunnlag for drøfting av 
feltet i et større perspektiv - som bl.a. også beskrevet under sak 7. Det ble foreslått 
å se disse sakene i sammenheng, og å tilnærme seg problemstillingene i 
seminarform i et utvidet møte – evt i forbindelse med neste avtalte møte i juni. 
Konkret tidspunkt avtales på sirkulasjon. 
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Vedtak: 
Interregional styringsgruppe ønsker å starte en bred gjennomgang av organisering, 
ansvarsforhold og beslutningsprosesser for arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre i seminarform i neste møte, ber sekretariatet se dette i 
sammenheng med vedtak i sak 7-16, og finne konkret tidspunkt for dette. 
 

09-16 Finansiering tekniske løsninger (Pofyri) 
I forrige møte ble det lagt fram kostnadsestimat for utviklingen av 
Porfyriregisteret. Estimatet var utarbeidet i Helse Vest og indikerte at utviklingen 
var svært ressurskrevende. Databehandlingsansvarlige, Helse Bergen, hadde stilt 
spørsmål ved økonomi og ressursprioritering i dette prosjektet og så behov for en 
bredere vurdering av kostnader knyttet til utvikling av løsninger for enkeltregistre. 
Det var også reist spørsmål om dagens løsninger dekker behovet for funksjonalitet 
for registre som Porfyriregisteret. Det var enighet om å be FMK NIKT vurdere dette 
i et bredere perspektiv. 
 

Vedtak: 
Interregional styringsgruppe ber FMK NIKT om å 
1. Lage en oversikt over kostnader ved utvikling av ulike elektroniske 

registerløsninger. 

2. Vurdere om varianter av eksisterende løsninger eller nye løsninger bør 

etableres. 

10-16 Referatsaker 
Det var lagt ved følgende referatsaker: 

1. Databehandleravtaler – mal 
2. Referat fra Ekspertgruppens møte 7. desember 2015 
3. Brev fra Helsedirektoratet «Endring i status for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre» av 25.01.2016 
4. Brev fra SKDE «Ad Endring i status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre» av 

22.02.2016 
 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

11-16 Eventuelt  
Ole Tjomsland meldte to saker: 
1. Orientering om Riksrevisjonens plan for forvaltningsrevisjon av bruken av 

helseregistre for å nå helsepolitiske mål 

2. Brev til RHFene fra Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner 

Sak 1:  
Riksrevisjonen (RR) vil gjennomføre en forvaltningsrevisjon av nasjonale 
helseregistre, som omfatter både sentrale helseregistre og medisinske 
kvalitetsregistre. RR har vært i kontakt med nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre og varslet ønske om kontakt. Ut over dette er det foreløpig ikke 
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kjent hva revisjonen vil innebære i praksis på dette området. 
 
Sak 2: 
Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner er ikke formelt etablert 
som et nasjonalt kvalitetsregister, men har likevel sendt brev til alle RHF om 
lovpålagt innregistrering. Dette viser seg å bero på en misforståelse som er 
oppklart internt i Helse Midt-Norge, og saken ble ikke drøftet ytterligere. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
  

Neste møte: Onsdag 15. juni, Gardermoen, kl 0900 – 1530.  
 
 
Referent: Trine Magnus  


