
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregional styringsgruppe for medisinske 
kvalitetsregistre 

Dag Onsdag 28. september 2016 

Tid Kl. 09.00 – 12.30 

Sted Oslo sentrum 

Medlemmer Olav Røise (leder), Sverre Sandberg, Finn Henry Hansen, Tore 
Solberg, Henrik Sandbu, Ole Tjomsland 

Fraværende Bent Indredavik, Torunn Omland Granlund (observatør) 

Vararepresentant Kari Gulbrandsøy (Helse Vest RHF) 

Observatører Hanne Narbuvold (HDIR), Elisabeth Hagen (FHI), Nils Gullhaug (dir 
eHelse) 

Gjester Bjørg Tilde Svanes Fevang (NorArtritt), Arild Rønnestad (NNK) 

Fra sekretariat  Eivind Kristiansen (FMK NIKT), Eva Stensland, Philip Skau (SKDE) 

 

 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer v/ 
Bjørg Tilde Fevang og Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister v/ Arild Rønnestad. Presentasjonene 
legges ved referatet.  

Saksnr. SAKER 

 
 
27-16 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste. 
 
Interregional styringsgruppe arrangerte et internseminar 27.09.16 med to hovedtema:  
1. Å identifisere utfordringer i styringen av kvalitetsregisterfeltet, og å sette arbeidet til 
interregional styringsgruppe i en større sammenheng for å klargjøre samhandling med de ulike 
aktørene. 
2. Å identifisere dagens utfordringer i organiseringen og styringen av IKT- feltet for 
kvalitetsregistre, og å finne gode styringsmodeller for den videre IKT-utviklingen. 
 
Utfordringsbildet:  

 Siden etablering av IRS og oppstarten med nasjonal organisering av arbeidet med 
kvalitetsregistre ble startet opp i 2009, har det skjedd en stor utvikling på kvaliteten og 
standardiseringen i registerfeltet. Den interregionale styringsmodellen har imidlertid 
gitt utfordringer vedrørende styring av feltet med et overordnet nasjonalt perspektiv , 
og IRS beslutningsmyndighet har vært begrenset til i all hovedsak rådgivende.  

 

 Ny finansieringsordning binder alle regioner økonomisk ved søknad om nasjonal 
status, og gir utfordringer når det ikke er enighet mellom regionene og kan potensielt 
bidra til å undergrave det nasjonale perspektivet for arbeidet med kvalitetsregistrene. 

Møtereferat: 

Møtedato  28.09.2016 

Møtenr. 03 -16 
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For IRS framstår dagens prosess for godkjenning av nye registre uklar. 
 

 For FMK-NIKT er det endrede beslutningslinjer: Fagrådet var opprinnelig opprettet 
som rådgivende utvalg for IRS, men er i dag organisert i NIKT og NIKT fordeler de 5 mill 
som er avsatt for formålet.   

 

 De endrede beslutningslinjene har medført at IRS har mistet faglig og økonomisk 
styring på IKT-feltet. Dagens sammensetning av FMK-NIKT har en regional oppnevning 
og representasjon og har bidratt til at den nasjonale målsetningen og strategisk 
tenkningen ikke blir optimal. Det er behov for å revidere mandat og sammensetning av 
FMK-NIKT for å understøtte fokus på nasjonale strategiske eHelse-prosesser. 
 

 Det er behov for en intensivering av det nasjonale arbeidet med standardisering og 

terminologi som ledd i utvikling av strukturert EPJ.  Det kan være aktuelt å initiere et 

eget program for datainnsamling til kvalitetsregistre fra EPJ på modell fra Sverige.  

 
Vedtak:  
 

 Interregional styringsgruppe ber AD-møtet om mandat til å utvikle alternative 
modeller for framtidig organisering og styring av regionenes arbeid med medisinske 
kvalitetsregistre for å sikre det nasjonale perspektivet for arbeidet. 

 

 Styringsgruppen ber nasjonalt servicemiljø SKDE i samarbeid med NIKT utarbeide 
forslag til revidert mandat for FMK-NIKT med fokus på sammensetning,  å understøtte 
nasjonale strategiske prosesser på eHelse-området, klare styringslinjer, økt 
standardisering og samordning mellom regionene for å sikre det nasjonale 
perspektivet.  

 
 

 
28-16 
 
 
 

Referat fra møte 15. juni 2016  
 
Sak 15-16: Observatør fra Helsedirektoratet ønsket følgende setning inn i referatet: 
”Helsedirektoratets representant redegjorde for bakgrunn for henvendelsen.” 
 
 
Avklaringer i etterkant av møtet:  
Sak 23-16: Tonje E. Hansen er nytt medlem av Ekspertgruppen med særskilt kompetanse på 
klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Vinjar Fønnebø er ny leder, og Kjell Morten Myhr nestleder 
av Ekspertgruppen. Styringsgruppen ønsker at leder av Ekspertgruppen skal være observatør 
på møter i Interregional styringsgruppe. Sekretariatet sender henvendelse til Vinjar Fønnebø. 
 
Videre oppfølging av 2 saker:  
Sak 17-16 Arbeidsgruppe vedr. IKT-drift: Finn Henry Hansen er bedt om å lede arbeidsgruppen 
som skal se på finansiering av faglig drift av nasjonale kvalitetsregistre. Henvendelse er sendt 
til alle regioner om å utnevne to representanter til arbeidsgruppen med frist for tilbakemelding 
01.10.16. Servicemiljøet ved SKDE vil være sekretariat for arbeidsgruppen. Interregional 
styringsgruppe skal ha ett medlem i arbeidsgruppen, og Olav Røise ble bedt om å representere 
styringsgruppen. Styringsgruppen uttrykte også et ønske om å få framlagt saken før rapporten 
ble utarbeidet.   
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Sak 18-16 Søknad om nasjonal status for Norsk Brannskaderegister: Denne saken skal sendes 
til AD-møtet. Det har vært gjort sonderinger i forhold til hvordan saken skal framlegges for AD-
møtet. Leder av styringsgruppen og sekretariatet går i dialog med AD i Helse Nord for å 
forberede saksbehandling i AD-møtet.  
 
 

Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 15. juni 2016 med de kommentarer som 
framkom under møtet. 

 

29-16 Samarbeidsavtale mellom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE og 
Folkehelseinstituttet om arbeidet med PROM og PREM i medisinske kvalitetsregistre 
 
Fagsenter for pasientrapporterte data er etablert som en veiledningstjeneste for medisinske 
kvalitetsregistre. Fagsenteret er en del av det nasjonale servicemiljøet og det er etablert en 
avtale mellom SKDE og Helse Bergen om drift av fagsenteret. I HODs  avgjørelse om 
opprettelse av en veiledningstjeneste for PROM framgår at det skal etableres et samarbeid 
med Kunnskapssenteret i FHI om arbeidet med PROM og PREM i medisinske kvalitetsregistre. 
 
Det er nå utarbeidet en avtale mellom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
SKDE og Folkehelseinstituttet om arbeidet med PROM og PREM i medisinske kvalitetsregistre 
som ble framlagt for styringsgruppen. Det har vært en forutsetning hele tiden at det skulle 
avsettes et beløp knyttet til Folkehelseinstituttets arbeid og det har vært enighet om at det 
skulle settes av inntil kr 500 000 til dette. Opprinnelig var det tenkt at dette skulle utbetales til 
Folkehelseinstituttet i forbindelse med konkrete prosjekter og ikke som en årlig sum. Signalene 
fra Folkehelseinstituttet er tydelig på at de ikke kan inngå en avtale uten at de er garantert en 
sum på kr 500 000 per år. 
 
Styringsgruppen støttet overføring av kr 500 000 årlig til Folkehelseinstituttet øremerket til 
arbeid med pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre under forutsetning av en 
konkret plan for bruk av disse midler årlig. Styringsgruppen ba om en rapport etter at partene 
har evaluert samarbeidet etter 1 års virketid for avtalen.   
Virketid for avtalen settes til 3 år. 
 

Vedtak: 
Styringsgruppen tilslutter seg den forelagte avtalen mellom Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre SKDE og Folkehelseinstituttet og ber om en rapport etter at 
partene har evaluert samarbeidet etter ett år 
 

30-16 Årsrapport nasjonalt servicemiljø 2015 
Årsrapport for Nasjonalt servicemiljø for 2015 er utarbeidet etter mal godkjent av interregional 
styringsgruppe i sak 23/2015 for mer enhetlig rapportering for samtlige regioner.  
 
Styringsgruppen ga tilbakemelding om at årsrapporten var informativ og inneholdt mye nyttig 
informasjon, spesielt om pågående prosjekter og status for de nasjonale kvalitetsregistrene. En 
ytterligere standardisering av rapportering fra servicemiljøet i regionene ble etterlyst, og vil 
være på plass i neste årsrapport. 
 
Styringsgruppen hadde to kommentarer knyttet til figuren over dekningsgrader for 2014 for de 
nasjonale kvalitetsregistrene (s 15): for det første ble det stilt spørsmål ved om 
kvalitetsregistre som fikk nasjonal status i 2015 skulle tas med, og for det andre stemmer 
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tallene for noen registre ikke overens med tallene i ”Statusrapport for helseregistre” fra juni 
2016.  
 
 
Vedtak:  
Styringsgruppen tar årsrapport for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre for 

2015 til orientering  

31-16 Fordeling infrastrukturmidler 2017  

Forslag til fordeling av felles, øremerkete infrastrukturmidler for 2017 ble lagt fram. 
Forslaget baserer seg på tildelt sum i statsbudsjettet for 2016. 
 
Det ble stilt spørsmål ved hvordan fordelingsnøkkelen for tildeling av midler mellom 
regionene (11,5 mill) var beregnet og om midlene er kompensert med justering for 
prisutviklingen fra 2009. Vedrørende det siste opplyste sekretariatet  at  tildelingen fra 
Departementet har vært justert for prisstigningen, men at vi gjennom årene som har 
gått i praksis har fordelt de økte ressursene til andre prioriterte formål. Det har igjen 
medført at servicemiljøet i regionene ikke har fått midler til å kompensere lønns- og 
prisvekst. Sekretariatet opplyste, vedrørende første del av spørsmålet, at denne 
fordelingsnøkkelen opprinnelig var basert på antall nasjonale kvalitetsregistre i de ulike 
regionene ved første gangs fordeling av midlene, og at fordelingsnøkkelen ikke er 
endret siden da. Det er i dag ikke helt overenstemmelse mellom fordeling av midler i 
forhold til antall registre per region.  
Det ble ikke knyttet spørsmål ved fordeling av de øvrige midlene. 
 
Styringsgruppen tilsluttet seg det framlagte forslaget for 2017, men ønsket før 
fordeling av midler for 2018 en gjennomgang av fordelingsnøkkelen for de midlene 
som fordeles mellom regionene. Styringsgruppen ønsket også at det ble knyttet en 
bestilling til hvordan disse midlene, og midlene som fordeles fra SKDE, skal brukes. 
 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles infrastrukturmidler 2017 til arbeidet 

med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordeles i henhold til forslaget i denne sak. 
2. Før fordeling av infrastrukturmidler for 2018 ønsker styringsgruppen en gjennomgang av 

fordelingsmodell og en tydelig bestilling for de midlene som fordeles til regionene.  

32-16 Bruk av incentiver for å øke dekningsgrad i kvalitetsregistre med lav dekning  
Bruk av insentiver har ved flere anledninger vært oppe til diskusjon i både fagmiljøene og i 
interregional styringsgruppe. I handlingsplanen for nasjonalt servicemiljø for perioden fram til 
2020 er dette også listet som et prioritert tiltak.  
 
Helse Nord RHF ved direktør Lars Vorland ønsker at sak om dette fremmes til AD-møtet med 
tanke på å etablere bruk av incentiver for å øke dekningsgraden i medisinske kvalitetsregistre.  
 
I 2015 ble det gjort et forsøk på å etablere et pilotprosjekt etter vedtak om dette i 
interregional styringsgruppe. Norsk hjerneslagregister ble bedt om å etablere et prøveprosjekt 
i Helse Midt for å framskaffe erfaringer med bruk av incentiver til formålet.  
Prosjektet ble imidlertid stanset på et tidlig stadium fordi henvendelsen til Helse Midt avklarte 
at man var avhengig av å ha dette forankret hos sentrale helsemyndigheter. 
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Med bakgrunn i skisserte utfordringer knyttet til praktisk tilrettelegging av en ordning med å 
etablere kopling mellom registrering i et register og NPR med bruk av incentiver, må det 
avklares nærmere hvordan dette kan gjøres. Dette vil kreve gjennomgang av hvilke tekniske og 
praktiske utfordringer som må løses for å etablere en prøvedrift. Det er også behov for å 
avklare om vi skal bruke incentiver som en generell ordning for å øke dekningsgraden eller om 
vi skal bruke den innrettet for å bedre kvaliteten i behandlingen for enkelte pasientgrupper.  
Denne type avklaringer vil kreve at det settes i gang et utredningsarbeid, men før man går til 
det skritt foreslås at saken tas til AD-møtet for en mer prinsipiell avklaring om bruk av 
incentiver til dette formålet er aktuelt.  
 
Vedtak: 

1. Styringsgruppen ønsker at man prøver ut bruk av incentiver for å øke dekningsgraden i 
nasjonale kvalitetsregistre. 

2. Det er nødvendig å utrede hvilke tekniske og praktiske utfordringer som må løses før 
man etablerer ordningen. 

3. Styringsgruppen beslutter at det fremmes en sak for AD-møtet med ønske om at vi får 

en prinsipiell avklaring om bruk av incentiver for å øke dekningsgraden i nasjonale 

kvalitetsregistre er aktuelt. 

 

33-16 Status FMK-NIKT   
Leder av FMK refererte fra Fagforums møte 30.08. 
Det ble informert om tre saker:  
 
1. Tildeling av midler til to prosjekter:  
- Porfyriregisteret fikk kr 250 000 til utvikling av teknisk innregistreringsløsning 
- HEMIT fikk en tilleggsbevilgning på 1,3 mill for utvikling av en teknisk løsning for innsamling 
av PROM elektronisk. HEMIT har tidligere fått 1.5 mill til dette formålet, men det har vist seg 
behov for flere møter med Helsenorge.no enn planlagt, som har fordyret prosjektet. 
Styringsgruppen poengterte viktigheten av grundig prosjektplanlegging og forankring i 
interregional styringsgruppe ved større IKT-prosjekter. 
 
2. Prinsipper for tildeling av midler justert slik at registre nå kan søke om midler ved flere 
ganger dersom ny søknad er grundig redegjort for. Styringsgruppen ga sin tilslutning til dette, 
men poengterte viktigheten av at nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk 
innregistreringsløsning må gis prioritet. Det ble også stilt spørsmål ved om det var laget 
restriksjoner knyttet til hyppighet for muligheten til å søke nye midler.  
 
3. Integrasjon Rapporteket og MRS4:  
Integrasjon er ferdigstilt og de tre registrene som omfattes av prosjektet har nå fungerende 
resultattjeneste i Rapporteket. NIKT fikk ros for sin styring av dette prosjektet. 
 
Styringsgruppen ba FMK-NIKT om å gjøre en vurdering av tekniske løsninger som er i bruk av 
nasjonale kvalitetsregistre og som ikke er en de tre nasjonalt godkjente løsningene. 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen tar statusoppdatering til orientering 
2. Styringsgruppen ber FMK-NIKT om å gjøre en vurdering av tekniske løsninger som er i bruk 
av nasjonale kvalitetsregistre og som ikke er en de tre nasjonalt godkjente løsningene. 
 

 

34-16 Lokalisering av helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 
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Interregional styringsgruppe anbefalte i sitt vedtak i sak 27-14 at konferansen for framtiden 
arrangeres annenhver gang i Oslo og hhv Bergen, Trondheim og Tromsø. Argumentene som 
ble anført for å rullere konferansen mellom ulike lokalisasjoner var den regionale forankringen. 
Argumenter som talte for at konferansen burde arrangeres fast i Oslo var at to av arrangørene 
har sitt hovedsete i Oslo, og at antall konferansedeltakere sannsynligvis vil være høyere i Oslo 
enn andre steder. 
 

Styringsgruppen bad i sak 24-16 i forrige møte sekretariatet gjøre en analyse over antall 
tilreisende til årets konferanse samt en kostnadsanalyse over konsekvenser ved å flytte 
arrangementet fra Oslo til neste møte. 
  
Til saken var det gjort et overslag over hva det ville koste for reise og opphold for de ca 350 
deltakerne fra Østlandet ved flytting av konferansen til hhv Tromsø, Trondheim og Bergen. 
Kostnadene er beregnet til 1 575 000 kr for Tromsø og 1 115 555 kr for Trondheim og Bergen. 
Dette er et grovt overslag, og det er ikke gjort fratrekk for de deltakere fra andre regioner som 
ikke må reise dersom konferanselokalisasjon endres.  
 
Styringsgruppen ser viktigheten av at alle helseregioner ivaretas ved gjennomføring av 
konferansen, og foreslår at neste konferanse legges til Tromsø.  
 
Vedtak: 

1. Interregional styringsgruppe foreslår at lokalisering av Helse- og 
Kvalitetsregisterkonferansen rulleres mellom de fire helseregionene.  

2. Styringsgruppen sender sitt innspill på lokalisering av konferanse til styringsgruppen 
for Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 

35-16 Referatsaker 
 

1. Rapport: Status for nasjonale helseregistre  

2. Rapport: Nasjonal helseregisterstrategi – status, utfordringer og veien videre  

3. Tre nye kvalitetsregistre har fått nasjonal status: Norsk vaskulittregister (NorVas), 

Norsk Parkinsonregister og Tonsilleregisteret 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering  

36-16 Eventuelt  
Ingen saker.  
 
  

 
  

Neste møte: Onsdag 30.11.16 09:00 – 15:00. 
 
 
Referent: Eva Stensland 
 
 

 


