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Interregional styringsgruppe for medisinske 
kvalitetsregistre 

Dag Onsdag 30. november 2016 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

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

Observatører Hanne Narbuvold (HDIR), Elisabeth Hagen (FHI), Nils Gullhaug (dir 
eHelse), Torunn Omland Granlund og Marit Lie (HOD), Vinjar 
Fønnebø (Ekspertgruppen) 

Gjester Lars Birger Engesæther (Nasjonalt hoftebruddregister), Tonje Bårli og 
John Petter Skjetne (HEMIT), Ågot Ligaarden (NHN) 

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

 

 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Nasjonalt hoftebruddregister v/ Lars Birger 
Engesæther. Presentasjonen ettersendes.  

Saksnr. SAKER 

 
 
37-16 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste 
 
 

 
38-16 
 
 
 

Referat fra møte 28. september 2016  
 
Vedr sak 31-16 (fordeling av infrastrukturmidler): Det var i etterkant av forrige møte 
kommentert fra HSØ at midler fordelt til regionene ikke var kompensert med justering for 
prisutviklingen siden 2009. Dette ble svart ut i forrige møte: økte ressurser fra HOD har gått til 
andre prioriterte formål. Styringsgruppen vil før forslag til fordeling av midler for 2018 ha en 
gjennomgang av fordelingsnøkkelen for de midlene som fordeles mellom regionene. 
 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 28. september 2016. 

39-16 
Status oppfølging av saker fra forrige møte  

Leder av styringsgruppen ønsker en fast sak i møtet med status for oppfølging av saker vedtatt 

Møtereferat: 

Møtedato  30.11.2016 

Møtenr. 04 -16 
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i styringsgruppen. I tillegg til de kolonner som nå finnes i den tabellariske oversikten ønskes en 
kolonne for frist for oppfølging og utført med trafikklys-fargekode. 
  
Vedr sak 27-16: styringsgruppens leder har vært i kontakt med Lars Vorland som skal sørge for 
at saken behandles både i Fagdirektørmøtet og AD-møtet 12.12.16. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. Tabellen endres i tråd med de forslag som framkom i 
møtet, og oppdateres etter hvert styringsgruppemøte. 
 

40-16 Ekspertgruppens behandling av årsrapporter 2015 fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

Ekspertgruppens leder presenterte arbeidet med gjennomgang av årsrapportene til de 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.  
 
Årsrapporter fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. Seks registre 
ble vurdert for første gang: fire av disse ble vurdert til å være i Stadium 1, og to i stadium 2.   
Trettiseks registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tre registre gikk opp et nivå, og 
fem registre ble vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor.  
 
Norsk Hjerneslagregister har, som det første nasjonale kvalitetsregisteret, nådd stadium 4. 
Styringsgruppen sender sine gratulasjoner til registeret. 
 

Ved klassifisering av de nasjonale kvalitetsregistrene ser man at hovedtyngden ligger i stadium 
2. Ekspertgruppens leder opplyste at man i Ekspertgruppens møte våren 2017 vil ha en 
gjennomgang av stadieinndelingssystemet med tanke på å styrke kriterier for klinisk 
kvalitetsforbedring.  
Styringsgruppen kommenterte at spesielt for presentasjon av resultater er det en klar  
forbedring siste året som ikke framkommer i årets klassifisering. Det ble foreslått at 
Ekspertgruppen som et forsøk rekategoriserer registrene etter revisjon av 
stadieinndelingssystemet.  
 

Fire registre får ”Varsel om manglende faglig framdrift”: 

1. NORIC: har ennå ikke koblet seg til basisregisteret eller gjennomført 
dekningsgradsanalyse, og bør være pådriver for utvikling av nasjonale retningslinjer og 
utvikle kvalitetsindikatorer. 
Styringsgruppen ønsker i tillegg å opplyse at om det skal gjøres en gjennomgang av 
registre med tilgrensende/overlappende pasientgrunnlag. Styringsgruppen ber om 
registerets synspunkter vedrørende dette for pasientgruppen NORIC og Norsk 
Hjerteinfarktregister inkluderer.  

2. ROAS: mangler fortsatt en plan for rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til 
deltakende enheter.  

3. Døvblindhet: har ikke levert årsrapport for 2015, og har ikke samlet data siden 2012.  
4. Gastronet: har over mange år hatt lav dekningsgrad på rundt 30%. Deltakende 

avdelinger (inkludert ledelse) må få tilgang til avdelingens aggregerte data og 
nasjonale data. 
Med erkjennelsen at dekningsgrad også er de lokale sykehusene og avdelingenes 
ansvar, så besluttet Styringsgruppen i tillegg at det skal sendes brev til alle RHF med 
påminnelse om krav til innregistrering i alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

Styringsgruppen ønsket en strammere tidsplan for gjennomføring av forbedringer for de 
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registre som får varsel, enn den tidsplanen Ekspertgruppen hadde lagt opp til. Registrene får 
frist til 10.04.17 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.17 med å beskrive de 
gjennomførte forbedringer. Dersom registrenes forbedringer ikke vurderes som 
tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale at Interregional styringsgruppe høsten 2017 
sender melding til Helsedirektoratet og anbefaler at registeret mister sin nasjonale status.  
 
Styringsgruppen ga Ekspertgruppen honnør for vel gjennomført arbeid. 
 
Samlerapporten med alle vurderingsskjema sendes til alle RHF, og legges ut på nettsiden 
kvalitetsregistre.no. 
 
Vedtak:  
1. Styringsgruppen tar Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2015 til etterretning, og 

godkjenner årets stadieinndeling av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 

2. Styringsgruppen sender ut Varsel om manglende faglig framdrift til fire nasjonale 

kvalitetsregistre.  

3. Styringsgruppen sender brev til alle RHFer med påminnelse om at alle sykehus har krav om å 

levere data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

4. Styringsgruppen sender gratulasjon til Norsk Hjerneslagregister som det første nasjonale 

medisinske kvalitetsregisteret som har nådd stadium 4. 

41-16 Utvikling av teknisk løsning for PROM  

HEMIT søkte FMK-NIKT initialt om 1 500 000 kr for å utvikle en nasjonal teknisk løsning for 
innsamling av PROMs, som skal kunne benyttes for alle de tre tekniske 
innregistreringsløsningene for nasjonale kvalitetsregistre. HEMIT har i ettertid fått innvilget 
ytterligere kr 1 550 000 kr for å ferdigstille løsningen. Til siste møte i FMK-NIKT (11.10.16) 
hadde HEMIT søkt om ytterligere 300 000 kr for å ferdigstille løsningen. FMK-NIKT ønsket at 
Interregional styringsgruppe skulle ta stilling til dette.  

HEMIT presenterte i møtet den tekniske løsningen, og tidsplan for ferdigstillelse av løsningen. 
Løsningen ble lansert 29.11.16 for Norsk Hjerteinfarktregister, og en pilot for dette registeret 
har oppstart 12.12.16. I uke 3-5 i 2017 vil man slippe 3 nye registre på løsningen, i uke 10 vil en 
løsning der registre selv kan legge til egne skjema være klar (”selvbetjeningsløsningen”), og i 
uke 11 vil alle nasjonale kvalitetsregistre kunne bruke løsningen. 

I den endelige leveransen som inkluderer fase 2 i prosjektet vil flere alternative PROM-
skjemaer foreligge, inkludert Rand-36, slik det er skissert i prosjektplanen. 

Det har vært et stort overforbruk av timer, hovedsakelig på grunn av utfordringer med  
integrasjon mot helsenorge.no, som har fordyret prosjektet. Det som nå gjenstår er i hovedsak 
ferdigstilling av ”selvbetjeningsløsningen” som slippes i uke 10. HEMIT garanterer at PROMs-
løsningen vil ferdigstilles med de omsøkte midlene. 

PROMIS er en internasjonal løsning med en ny type verktøy for pasientrapporterte data som 
inkluderer ”item-banking”. Dette kan integreres i HEMITs tekniske løsning for PROMs.  

Kreftregisteret utvikler i forbindelse med et forskningsprosjekt en løsning for innsamling av 
PROMs til Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.  HEMIT kjenner til dette prosjektet, men 
det har ikke vært samarbeid mellom de to aktørene. Styringsgruppen mente det var 
utfordrende at det nå utvikles to parallelle løsninger for innsamling av PROMs for nasjonale 
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kvalitetsregistre.  

Det fremkom i diskusjonen at det foreligger flere løsninger for å samle PROMs (eks. 
Checkware). Per i dag er det ikke gjort noen avklaringer om slike alternative løsninger kan 
anvendes. Styringsgruppen anser det nødvendig at dette belyses og avklares slik at det 
foreligger føringer på hva som nasjonalt kan og skal anbefales.  

Videre framkom det også at det fra HODs side er ønskelig å utrede om det bør finnes et felles 
PROMs-instrument som muliggjør sammenligning på nasjonalt nivå mellom pasientgrupper. 

 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen anbefaler at HEMIT får de omsøkte 300 000 kr for ferdigstilling av 

tekniske løsning for PROMs forutsatt at HEMIT garanterer leveranse på et ferdigstilt 
produkt. 

2. Styringsgruppen vil at Fagsenter for pasientrapporterte data forbereder en sak til neste 
møte i Styringsgruppen for å belyse muligheten av å bruke ett felles PROMs-instrument 
som gjør det mulig å gjøre sammenligninger mellom pasientgrupper. 

3. Styringsgruppen ber om at FMK NIKT til neste møte belyser bruken av alternative  
innregistreringsløsninger av PROMs til de nasjonale registrene. 

42-16 Forvaltning av applikasjoner i NHN  

I løpet av 2017 vil alle de nasjonale kvalitetsregistrene driftes hos Norsk Helsenett (NHN), 
inkludert drift av applikasjoner. Saken omhandler om NHN eller de tre løsningsleverandørene 
(HN-IKT, HEMIT og Sykehuspartner) skal forvalte applikasjonene.  

Dagens autorisasjons- og autentiseringsløsninger er utviklet og driftes hos HN-IKT. Det er 
planer for utvikling av en generell nasjonal autentiserings-løsning (FIA-prosjektet). Ny 
autorisasjonsløsning er imidlertid ikke en eksplisitt del av FIA-prosjektet, men må utvikles. 
Styringsgruppen ber FMK-NIKT ivareta videre arbeid med felles løsning for autorisasjon, som 
også må forankres i nasjonal handlingsplan for ehelse.  

Hvor registrene skal henvende seg for brukerstøtte ble også drøftet. Man kan tenke seg en 
løsning som er delt der NHN ivaretar driftsstøtte og løsningsleverandører er ansvarlig for 
spørsmål rundt applikasjonene. Dette må avklares. 

Styringsgruppen ber FMK-NIKT sørge for at det etableres en dialog mellom NHN og 
løsningsleverandørene for avklaring av ansvar for forvaltning av applikasjoner og brukerstøtte 
samt finansiering av dette. Det ble i møtet ikke eksplisitt definert hva som ligger i forvaltning 
av applikasjoner, så en avklaring av dette vil være en del av oppdraget. 

Vedtak: 
1. Styringsgruppen ber FMK-NIKT ivareta kvalitetsregistrene i videre arbeid med felles 
nasjonale løsninger for autorisasjon og autentisering, som også må forankres i nasjonal 
handlingsplan for ehelse.  

2. Styringsgruppen ber FMK-NIKT sørge for at det etableres en dialog mellom NHN og de tre 
løsningsleverandørene for nasjonale kvalitetsregistre for avklaringer av ansvar og finansiering 
av forvaltning av applikasjoner og brukerstøtte. Målsetningen må være å utvikle en nasjonal 
modell. 
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43-16 Hensiktsmessige registerstrukturer – oppfølging av handlingsplan for 2016- 2020  

Et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for 
perioden 2016-2020 er at Nasjonalt servicemiljø skal utrede organisatoriske modeller, tekniske 
løsninger og finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Hensikten 
er faglig og teknisk samordning samt økonomiske besparelser. Det er imidlertid en rekke 
utfordringer av juridisk, organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter som må ivaretas for å nå 
dette målet.  
 

For å utrede ulike modeller ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE, Servicemiljøet i regionene og HEMIT.  
 
Arbeidsgruppens foreløpige forslag til hensiktsmessige registerstrukturer ble presentert i 
møtet. Det legges opp til to ulike måter å samle registre innen samme medisinske fagområde:  
1. Klyngeregistre: samling av flere del-registre innen samme fagområde/medisinske spesialitet. 
Hensikten er felles organisering med en databehandlingsansvarlig, som kan gi flerbruksfordeler 
ved samordning av felles variabler, oppgaver, drift og IKT.   
2. Utvidelse av allerede eksisterende registre: eksisterende kvalitetsregistre utvides med nye 
variabler med bakgrunn i ønske fra et fagmiljø om å inkludere nye problemstillinger i 
registeret. Dette for å unngå å etablere nye kvalitetsregistre med et faglig smalt fokus.   
  
Styringsgruppen var positive til modellene som ble lagt fram, og ser viktigheten av å prioritere 
dette arbeidet. Hvilke fagområder som er hensiktsmessige for slik samordning er foreløpig ikke 
kartlagt i detalj. Fagområdene nevrologi og revmatologi har i dag flere nasjonale 
kvalitetsregistre, og det er flere nye registerinitiativer på trappene.  Det vil være avgjørende at 
involverte fagmiljøer ser en slik samordning hensiktsmessig. Det er mye arbeid som gjenstår 
med avklaringer rundt faglige, organisatoriske, IKT-tekniske, juridiske og økonomiske forhold. 

Noen kvalitetsregistre etableres som felles nordiske registre. Det finnes i dag ingen 
retningslinjer for organisering, finansiering og valg av tekniske løsninger. Dette må utredes i 
det videre arbeidet. 

Vedtak: 
1. Styringsgruppen var positiv til modellene som ble lagt fram, og ber om at arbeidet 
prioriteres i Nasjonalt servicemiljø. 
2. Styringsgruppen ber servicemiljøet starte arbeidet for å se på mulighetene av å lage klynge-
registre innen fagområdene revmatologi og nevrologi. 

 

44-16 Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk virksomhet.  

Saken ble på grunn av tidsnød utsatt til neste møte. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 

45-16 Status FMK-NIKT   
Leder av FMK-NIKT refererte fra Fagforums møter 11.10.16 og 22.11.16. 
 
Det ble informert om tildelte midler til ulike nasjonale kvalitetsregistre samt leverandører for 
teknologiske løft.  
 
Andre saker som har vært behandlet:  
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- sluttrapport integrasjon MRS og Rapporteket 
- logging etter ny helseregisterlov 
- proof of concept på publiseringsløsning av Fagråd for resultattjenester 
- status fra alle regioner på oppgaver og planer for 2017. 
- felles prosess (for alle leverandører) for etablering av kvalitetsregistre. 
 
Det ble informert om at HSØ har gitt uttrykk for at de av personvernmessige årsaker ikke vil 
bruke MRS-R i sin region i sin nåværende form. Dette er en viktig sak med behov for avklaring. 
Det er planlagt møte mellom HMN/HEMIT og HSØ i januar 2017. Fagråd for resultattjenester i 
servicemiljøet vil førstkommende fredag også ha denne saken til drøfting. 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen tar statusoppdatering til orientering. 
 
 

 

46-16 Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre  

Servicemiljøets arbeid med brukermedvirkning i kvalitetsregistrene ble presentert. Det er 
utarbeidet en veileder for brukermedvirkning, og servicemiljøet vil arrangere et seminar for 
pasient- og brukerforeninger i februar 2017. Det vil i løpet av 2017 også utvikles et 
opplæringsprogram for brukerrepresentanter som skal sitte i fagråd.  
Styringsgruppen påpekte viktigheten av pasient/brukerrepresentasjon i de nasjonale 
kvalitetsregistrenes fagråd, og anbefalte kvalitetsregistrene å delta i seminaret og i 
brukeropplæring. 
 
Styringsgruppen ønsker at sammensetning av fagrådet presenteres i registrenes årsrapporter, 
og ber om at det sendes ut brev til alle de nasjonale kvalitetsregistrene med krav om 
brukerrepresentasjon i registrenes fagråd. 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen slutter seg til forslaget om at veilederen sendes til registrene sammen med 

krav om å ha brukerrepresentasjon i registrenes fagråd. 

2. Styringsgruppen oppfordrer representanter fra kvalitetsregistrene å delta på 
pasient/brukerseminar og i brukeropplæring. 

3. Styringsgruppen ønsker at sammensetning av fagrådet presenteres i registrenes 
årsrapporter. 

47-16 Møtedatoer 2017  

Følgende møtedatoer ble vedtatt:  

mandag 6. mars  
torsdag 8. juni  
torsdag 14. september  
torsdag 14. desember 
 
Styringsgruppen ser gjerne at det rulleres på lokalisasjon av møter, og det ble besluttet at 
neste styringsgruppemøte arrangeres i Tromsø. 
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Vedtak: 
 
Interregional styringsgruppe godkjenner møtedatoer for 2017 

 

48-16 Referatsaker 
 

1. Kort oppsummering av arrangementet ”Presentasjon av nye resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre” 14.11.16   

2. Rapport:” Indikatorer for måling av uberettiget variasjon”   

3. Helsedirektoratets rapport om områder aktuelle for opprettelse av nye 
kvalitetsregistre   

Vedtak: 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering.  

49-16 
 
             1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             2. 

Eventuelt  
 
Finn Henry Hansen var leder av arbeidsgruppen som i juni 2016 la fram forslag til felles 
finansiering av IKT-drift. AD-møtet besluttet i sitt vedtak 12. juni 2016 at estimatene oppgitt i 
rapporten skulle kvalitetssikres av RHFenes økonomidirektører.  
Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og rapport fra økonomidirektørene leveres denne uke. Hansen 
har sett utkast til rapport, og er bekymret over diskrepans mellom de oppgitt utgifter til IKT- 
drift i de to rapportene, der utgiftene økonomidirektørene har oppgitt er lavere enn i 
rapporten lagt fram i juni. En underestimering av utgifter til IKT-drift vil gi store utfordringer for 
kvalitetsregisterfeltet.  
 
Styringsgruppen ser behov for en samlet vurdering av utgifter til IKT-drift for kvalitetsregistre, 
og det foreslås at medlemmer fra de to arbeidsgruppen sammen har en gjennomgang av 
utgiftene. Styringsgruppens medlemmer som representerer RHFene tar informasjonen om 
dette behovet videre i sin linje. FMK-NIKT som innhentet tallene fra de ulike regionene til 
arbeidsgruppens rapport, bes om å samordne dette.   
 
Vedtak: 
FMK-NIKT bes å samordne arbeidet for å kvalitetssikre utgifter til IKT- drift, med samling av  
regionale medlemmer i arbeidsgruppen og økonomidirektørene for å finne omforente anslag  
over utgifter til IKT-drift.  
 
 
Olav Røise opplyste at han skal intervjues av Riksrevisjonen 01.12.16 
  

 
  

Neste møte: 06.03.17 09:00 – 15:30 i Tromsø 

 
 

Referent: Eva Stensland 


