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         31. januar 2018 
 
 
 
 
 
 

Til medlemmene i den Interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   7. februar kl. 09.00 – 15.30  
Sted:   Park INN, Gardermoen.  
   
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
7. februar 2018 
Kl. 09.00 Registerpresentasjon 
Kl. 10.00 Saksbehandling  
Kl. 11.30 Lunsjbuffet 
Kl. 12.15  Saksbehandling  
Kl. 15.30 Avslutning  
 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av sekretariatet 
 
Vennlig hilsen 
 
Eva Stensland 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Helse Nord RHF 
Tlf. 77 75 58 03 / 92836036 
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SAKSLISTE  
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 7. februar 2018 
 
Presentasjon av: 
 

- Norsk pacemaker og ICD-register 

- Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 

 
Sak nr. Sakstittel Side  Vedlegg 

    

01/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 3  

02/2018 Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 14.12.17 4 1 

03/2018 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i interregional 
styringsgruppe  

13 2 

04/2018 Informasjon fra prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet: 
planer og leveranser i 2018/19 

17 - 

05/2018 Orientering fra ”Seminar om tilretteleggelse for automatisk 
datafangst fra EPJ til nasjonale kvalitetsregistre” 

18 3, 4 

06/2018 Presentasjon av rapporten: ”Riksrevisjonens undersøkelse av 
helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål”  

22 5 

07/2018 Organisering og styring av det regionale arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre 
 

23 - 

08/2018 Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT  26 6,7 

09/2018 Omfordeling av øremerkede midler til IKT-utvikling for 
medisinske kvalitetsregistre 

36  

10/2018 Revidert mandat for ekspertgruppen 38 8 

11/2018 Angivelse av dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre i 
Kreftregisteret 

39 9 

12/2018 Nasjonal status for nye medisinske kvalitetsregistre  43 - 

13/2018 Eventuelt 45  

14/2018 Referatsaker: 
- Brev fra Norsk register for Hjertekirurgi 

 

 

46 10, 11 

 
 
Alle vedlegg utenom vedlegg nr. 4 og 5 ligger i innkallingen limt inn under saksfremlegget. Vedlegg nr. 4 og 5 er vedlagt 
innkallingen som eget dokument. 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr.  1/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 14.12.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 

 
 
Vedlegg  
 
Vedlegg 1: Referat fra møte 14.12.17   

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr.  2/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Vedlegg 1 sak 2/2018 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 
 

Dag Torsdag 14. desember 2017 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen (fra kl. 09.15 til 14.35), Sverre 
Sandberg (fra kl. 09.35), Bent Indredavik (fra kl. 9.35), Tore Solberg, Ole 
Tjomsland, Pål Iden, Henrik Sandbu  

Observatører Hanne Narbuvold (Helsedir), Vinjar Fønnebø (Ekspertgruppen fom kl. 
09.10), Torun-Omland Granlund (HOD), Helena Niemi Eide (FHI) 

Gjester Marianne Grønlie Guren (Nasjonalt kvalitetsregister for tykk og 
endetarmskreft), Liv Marit Dørum (Kreftregisteret), Britta Nilsson (Norsk 
kvalitetsregister for døvblindhet), Jan Aarseth (Norsk MS-register og 
biobank), Silje Ljosland Bakke (NIKT), Renard Nilsen (HN IKT), Are 
Edvardsen (Servicemiljøet Nord), Saana Inkeri Heinanen (HN IKT) 

Fraværende Nils Gullhaug (Dir E-helse) 

Fra sekretariat  Eva Stensland og Philip Skau (Servicemiljøet SKDE), Petra G. Pohl (SKDE), 
Jørn Hanssen (FMK-NIKT) 

 
 

Innledningsvis ble det holdt to presentasjoner. Marianne Grønlie Guren og Liv Marit Dørum presenterte 
resultater og kvalitetsmål fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Jan Aarseth 
presenterte MS-registeret og biobank. Presentasjoner sendes sammen med referatet. 

Saksnr. SAKER 

48/2017 
 
 
 

Godkjenning innkalling og saksliste 
To saker ble meldt til sak 63/2017 (Eventuelt). 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 

49/2017 
 

Referat fra møte 14.9.2017 
I sak 39-17 føyes FHI til som databehandlingsansvarlig, i tillegg til HF.   
 
Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra møtet 14.9.2017. 

50/2017 Oppfølging av saker tidligere behandlet i IRS 
Styringsgruppen har følgende kommentarer til status i oppfølging av tidligere vedtak:  
 

Møtereferat: 

Møtedato  14.12.2017 

Møtenr. 05-17 
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Oppfølgingssak 30/2016 Tekniske løsninger for medisinske kvalitetsregistre. 
Jørn Hanssen avklarer når i 2018 saken skal behandles i IRS. 
 
Oppfølgingssak 19/2017  
Styringsgruppen ser behov for dialog med fagdirektørmøtet og AD-møtet for å planlegge 
evaluering av organisering og styring av regionenes arbeid med medisinske kvalitets-
registre i 2018. Sekretariatet bes til neste møte i IRS utarbeide et saksforslag for en ekstern 
evaluering som grunnlag for vedtak. Finansiering av en slik ekstern evaluering må også 
avklares. Saken bør sees i sammenheng med Riksrevisjonens rapport og sirkuleres 
underveis til IRS for innspill.  
 
Oppfølgingssak 29/2017 Invitasjon til styret i Helsedataprogrammet. 
Olav Røise, Siv Høymork og Kristin Farestveit er nå utnevnt som representanter til 
programstyret for Helsedataprogrammet på vegne av RHFene. 
 
Oppfølgingssak 39/2017 Tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av 
kvalitetsregistre på sykehusnivå.  
Saken er under prosess i Helse Vest. Sekretariatet setter opp saken til neste møte i IRS.  
 
Oppfølging av sak 40/2017 Presentasjon av Gastronets arbeid med arketyper i DIPS. 
Ekspertgruppens leder og servicemiljøet var blitt bedt om å utforme et vurderingspunkt 
knyttet til standardisering av variabler/arketypetenkning som skulle presenteres i dette 
møtet. Vinjar Fønnebø orienterte om at saken var diskutert.  En slik vurdering er svært 
tidkrevende og nødvendiggjør en gjennomgang av variablene i alle de nasjonale 
kvalitetsregistrene. Dette er ikke gjennomførbart slik ekspertgruppens arbeid med 
vurdering av årsrapporter er organisert i dag.  
Styringsgruppen diskuterte om Ekspertgruppen er den rette adressaten for dette arbeidet 
ettersom standardisering og utforming av arketyper krever samarbeid mellom mange 
aktører som E-helsedir, DIPS-arena, Helseplattformen, FMK. Henrik Sandbu (HS) har fått 
informasjon om at Helseplattformen planlegger møte med medisinske kvalitetsregistre. 
Servicemiljøet bør inviteres til å delta i et slikt møte. HS følger opp dette. Styringsgruppen 
ønsker å invitere eHelse til sitt neste møte for at de skal informere om arbeidet med 
Helseanalyseplattformen og standardisering og terminologi.  
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar informasjonen om status for oppfølging av tidligere behandlede 
saker til orientering med de kommentarer som framkom i møtet.  
Som ledd i oppfølging av sakene 19/2017, 39/2017 og 40/2017 utarbeider 
sekretariatet saksfremlegg til behandling i neste møte i styringsgruppen.  

 

51/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekspertgruppens vurdering av registrenes oppfølging av tidligere vedtak om Varsler om 
manglende faglig framdrift  
 
Ekspertgruppens leder Vinjar Fønnebø orienterte IRS om Ekspertgruppens vurdering av 
registrenes oppfølging av tidligere vedtak om Varsel (om manglende faglig utvikling). Dette 
på bakgrunn av de fire registrenes beskrivelser av framdriften i arbeidet med forbedringer 
som var mottatt innen 15.10.2017 og som var vedlagt i sakspapirene. 
 
Ekspertgruppens vedtak: 

1. NORIC 
Ekspertgruppen takker NORIC for en inngående forklaring og gode beskrivelser av 
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videre prosess i arbeidet med forbedringer, og vurderer dette som 
tilfredsstillende.  
 

2. ROAS 
Ekspertgruppen takker ROAS for en inngående forklaring og gode beskrivelser av 
videre prosess i arbeidet med forbedringer, og vurderer dette som 
tilfredsstillende.  

 
       3.    Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet  

Ekspertgruppen kan ikke se at registeret har rettet opp i de forhold som var blitt 
påpekt i varselet. Ekspertgruppen anbefaler Interregional styringsgruppe å utstede 
Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister nasjonal 
status.  
 

       4.    Gastronet 
              Ekspertgruppen vedtok med 6 mot 5 stemmer: 

Ekspertgruppen vurderer ikke Gastronets oversendte redegjørelse og plan for 
forbedringer som tilstrekkelig.   
Ekspertgruppen anbefaler Interregional styringsgruppe å utstede Melding til 
Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister nasjonal status.  
 
Mindretallet ønsket å gi Gastronet ytterligere ett år på å oppfylle de påpekte 
forhold. 
 

Ledere fra Nasjonalt kvalitetsregister for Døvblindhet og Gastronet var invitert inn for å 
redegjøre for styringsgruppen hvordan de har arbeidet med forbedringer av registeret for 
å beholde nasjonal status. 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for Døvblindhet har ikke levert årsrapport for 2015 og 2016, og 
har ikke samlet data siden 2014. Registeret har behov for en omstrukturering med ny 
databehandlingsansvarlig og faglig ledelse, gjennomgang av variabler og utvikling av 
teknisk innregistreringsløsning. Gastronet har i løpet av 2017 fått økt oppslutning, og har 
inkludert flere universitetssykehus (Haukeland, OUS).    
 
En enstemmig styringsgruppe valgte å følge ekspertgruppens vurdering og anbefalinger i 
oppfølging av tidligere vedtak om varsel for de tre registrene NORIC, ROAS og Nasjonalt 
kvalitetsregister for døvblindhet.  
For Gastronet besluttet styringsgruppen å følge ekspertgruppens mindretall ved å gi 
registeret ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i Varsel til registeret.  
 
Vedtak: 

1. Norsk register for invasiv kardiolgi (NORIC).  
Styringsgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende. 

 
2. Kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS).  

Styringsgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende. 
 
3. Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet 

Styringsgruppen sender Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at 
registeret mister nasjonal status. 
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4. Gastronet 
Styringsgruppen vurderer at Gastronet kan vise til økende oppslutning i løpet av 
2017, og gir Gastronet ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i 
Varselet til registeret.  

 
52/2017 Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2016 fra nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre 
 
Leder av ekspertgruppen orienterte om vurderingsprosessen ved gjennomgang av 
årsrapporter fra nasjonale kvalitetsregistre for 2016.  
Totalt ble 51 av 54 nasjonale kvalitetsregistre vurdert. Norsk kvalitetsregister for ØNH-
Tonsilleregisteret ble etablert i 2016 og leverte derfor ikke årsrapport for 2016. Nasjonalt 
kvalitetsregister for døvblindhet og Norsk kvalitetsregister for HIV hadde ikke levert 
årsrapport for 2016. 
Norsk hjerneslagregister og Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte ble vurdert 
til å oppfylle alle kriterier til stadium 4. Ett register ble vurdert for første gang, 37 registre 
ble vurdert til samme stadium som i fjor, 12 gikk opp et nivå og ett register ble vurdert til 
et lavere stadium enn i fjor.  
Trettien registre er nå vurdert til å være i stadium 2. Ekspertgruppens leder har laget et 
forslag for ytterligere differensiering av stadieinndelingssystemet, som skal drøftes i 
Ekspertgruppens møte februar 2018 før presentasjon for styringsgruppen. 
 
Det ble identifisert seks nasjonale kvalitetsregistre med manglende utvikling mot, eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon.  
 
De seks registrene er:  

 Norsk pacemaker- og ICD-register   

 Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft   

 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom   

 Norsk diabetesregister for voksne   

 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer   

 Norsk kvalitetsregister for HIV   
 
Styringsgruppen utsteder Varsel (om manglende faglig utvikling) til disse registrene.  
 
Ekspertgruppen foreslår at punket «Resultater fra registret er tilpasset og tilgjengelig for 
pasienter» i stadium 4 i stadieinndelingssystemet fjernes. Dette fordi alle de nasjonale 
kvalitetsregistrene årlig tilpasser sine resultater til nettsiden i kvalitetsregistre.no, og 
dermed oppfyller kravet. 
 
Styringsgruppen kommenterte en mulig forskyvning i avkrysningsfeltene for 
stadieinndelingsskjema for NorSCIR. Sekretariatet sjekker dette.  
 
Finansiering av datainnsamling fra kommunehelsetjenesten ble drøftet i forbindelse med 
Diabetesregisteret for voksne, og styringsgruppen ønsker en prinsipiell drøfting av dette i 
en egen sak i 2018. 
 
HOD informerte om et oppfølgende oppdrag til Helsedirektoratet i saken om 
incentivordninger for å øke dekningsgrad i medisinske kvalitetsregistre. Informasjon om 
oppdraget vil distribueres til styringsgruppen. 
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Vedtak: 

1. Styringsgruppen tar ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2016 til 
etterretning, og godkjenner årets stadieinndeling av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene.  

2. Styringsgruppen fjerner punktet ”Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig 
for pasienter” fra stadium 4 i stadieinndelingssystemet. 

3. Styringsgruppen godkjenner ekspertgruppens foreslåtte tekst for Varsel for seks 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

4. Finansiering av datainnsamling fra kommunehelsetjenesten settes opp som sak til 
IRS i 2018. 

 

53/2017 Revidert mandat for Ekspertgruppen 
Det ble ikke tid til å behandle saken. 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen utsetter saken til behandling i neste møte. 

 
54/2017 Angivelse av dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre i kreftregisteret  

Med bakgrunn i de anførte anbefalinger i saksfremlegget fra Ekspertgruppen, og hensynet 
til argumentene i dissensen fra Jan Nygård, ser styringsgruppen behov for en prinsipiell 
diskusjon av hvordan dekningsgraden for nasjonale kvalitetsregistre i kreftregistret skal 
angis. Det ble ikke tid til en slik diskusjon i møtet. 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen utsetter saken til en prinsipiell diskusjon til neste møte. 
 

55/2017 Status for saker behandlet i FMK-NIKT 
 
Jørn Hanssen presentert status i sak behandlet i FMK siden forrige møte i styringsgruppen. 
Prosjekter som er godkjent for finansiering av FMK høsten 2017 ble presentert. Søknad fra 
Hjertestansregisteret om støtte til utvikling av PROMs ble sendt i retur med følgende 
kommentar: ”En må først avklare om aktiviteten vil være i tråd med hva FHI fagråd for 
hjerteregistre og PROMS-senteret mener er riktig aktivitet for samordnet innregistrering til 
hjerteregistre.” 
Styringsgruppen diskuterte det forholdet at enkelte av de nasjonale kvalitetsregistrene har 
tilknyttet en biobank, og ønsket en prinsipiell diskusjon om dette, og om biobank bør 
gjenspeiles i navnet på registeret.  
 
Vedtak: 

1. Styringsgruppen tar saken til orientering.  
2. Styringsgruppen ønsker en egen sak med en prinsipiell diskusjon rundt inklusjon av 

biobanker i kvalitetsregistre.  
 

56/2017 Funksjonell IKT-status for nasjonale kvalitetsregistre 
Jørn Hanssen (FMK) presenterte en oversikt over nasjonale kvalitetsregistre som ikke 
har ferdigstilte tekniske innregistreringsløsninger, sammen med en beskrivelse av 
mangler og utfordringer. Informasjonen er innhentet av de regionale representantene 
i FMK. 
 
Styringsgruppen kommenterte behov for tilbakemeldinger og utfyllende opplysninger 
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fra registerledere til oversikten. Førøvrig savnes oppført Diabetesregisteret og ROAS. 
For å kunne sette inn tiltak må status beskrive hva som er problemet. FMK bes om å 
følge opp de respektive registrene for å sikre en felles forståelse i problembeskrivelser 
og framdrift i utvikling av tekniske løsninger. 

 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering og ønsker å få presentert funksjonell IKT-
status årlig.  
 

57/2017 Kliniske informasjonsmodeller og datafangst fra EPJ til medisinske kvalitetsregistre 
 
Informasjonskoordinator Silje Ljosland Bakke presentere utfordringer og muligheter rundt 
etablering og bruk av standardiserte kliniske informasjonsmodeller, og sammenhengen 
mellom informasjonsmodeller, terminologier og kodeverk. 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen takker for en interessant presentasjon og tar saken til orientering. 
 

58/2017 Rapporteket: flytting av teknisk drift fra HNIKT til NHN 
 
Are Edvardsen (servicemiljøet Nord) og Saana Inkeri Heinanen (HNIKT) orienterte om 
status i saken på bakgrunn av tidligere bestilling fra IRS om at teknisk drift for datafangst 
og rapportering for alle nasjonale registre skal skje hos NHN. 
Per desember 2017 driftes alle MRS registre og 5 av 12 OpenQReg-registrene hos NHN. 
Resten av OQR-registrene er under forberedelse til flytting. Etter vurdering fra HNIKT, 
servicemiljøet Nord og NHN ansees risiko for flytting av programvaredrift for Rapporteket 
som uakseptabelt høy slik situasjonen er nå. En akseptabel risiko ved flytting av 
programvaredrift vil først kunne oppnås etter en teknisk omarbeiding og forenkling av de 
komponenter som tilsammen utgjør Rapporteket. Denne prosessen er beregnet ferdigstilt i 
oktober 2018. 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

59/2017 Nasjonal vedlikeholdsordning for Open QReg registre 
 
Renard Nilsen fra Helse Nord IKT orienterte om ny nasjonal vedlikeholdsordning for Open 
QReg registre som vil være operativ fom juli 2018.  
 
Ordningen for å sikre teknisk vedlikehold av kvalitetsregistrene vil være etter samme 
modell som for registrene på MRS-plattformen, og er støttet av FMK. Ordningen vil sikre at 
dagens portefølje er vedlikeholdt og tar høyde for prioriteringer av nye behov. For alle 
OpenQReg-registre vil det tilkomme en ny vedlikeholdsavgift på kroner 200.000,-. 
Totalkostnaden for drift av et OpenQReg register vil ikke overstige driftskostnader for et 
MRS register.  
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering og understreker at RHFene må ta høyde for 
vedlikeholdskostnader for OpenQReg-registre i sine budsjetter med halvårseffekt i 
2018.  

 

60/2017 Forslag til fordeling av infrastrukturmidler for 2018 
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Den øremerkede satsningen på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre bygger 
på en årlig bevilgning over statsbudsjettet til felles infrastruktur. Forslaget til fordeling av 
infrastrukturmidler for 2018 har en bevilgningsramme på kr. 19,6 millioner kroner.  
Styringsgruppen har tidligere besluttet en gjennomgang av fordelingsmodell for 
infrastrukturmidler i 2018 etter at arbeidet med ny finansieringsordning for faglig og 
administrativ drift av kvalitetsregistre er ferdigstilt. 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles infrastrukturmidler 2018 til 

arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordeles i henhold til forslaget i 
denne sak. 

2. Anbefaling fra AD-møte oversendes HOD for godkjenning. 
 

61/2017 Møtedatoer for Interregional styringsgruppe 2018 
 
Vedtak:  

Styringsgruppen godkjenner de foreslåtte møtedatoer: 
 
-  Onsdag   7. februar 
-  Onsdag   6. juni 
-  Onsdag 12. september 
-  Onsdag   5. desember 

 

62/2017 Eventuelt 
1. Effekt av EUs personverndirektiv for kvalitetsregistre.   

FMK vil drøfte hvordan EUs personverndirektiv som iverksettes 25.05.18 påvirker 
kvalitetsregisterfeltet.  

2. MRS-R  
Jørn Hanssen orienterte om at ”on-premis” løsningen til MRS-R vil ha 
begrensninger, og at ”sky-løsningen” vil medføre økte kostnader. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar sakene til orientering. Styringsgruppen ønsker informasjon om den 
nye EU-forordningen og hvordan den vil berører kvalitetsregistrene i sitt neste møte.  

 

63/2017 Referatsaker 
1. Statusrapport 2017 for medisinske kvalitetsregistre  

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 
oppdragsdokumentet til RHFene i 2017 med føringer om at rapporten skal vise  
måloppnåelse for arbeidet, herunder dekningsgrad og bruk av kvalitetsregistre til 
kvalitetsforbedring og forskning. 
Rapporten er overlevert statsråden, ble delt ut i møtet, er tilgjengelig på SKDEs 
webside og skal distribueres bredt. 
 

2. Presentasjon av nye resultater fra kvalitetsregistrene 13.11.17 
Kort informasjon om arrangementet den 13.11.17 med presentasjon av nye resultater 
fra de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Nasjonalt kvalitetsregister for 
lungekreft, Norsk MS-register og biobank og Nasjonalt register for leddproteser 
presenterte sine resultater under arrangementet. 
 

3. Brev fra Intensivregisteret  
Styringsgruppen deler bekymringen ift ressursbruk og håndtering av det praktiske 
registerarbeid lokalt i helseforetakene som det er gitt uttrykk for i brevet fra Norsk 
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intensivregister. Det interregionale fagdirektørmøtet ønsker å invitere registeret til et 
av sine møter for diskusjon av innholdet i brevet. Da disse forhold også gjelder andre 
medisinske kvalitetsregistre inviteres også styringsgruppens sekretariat til å delta.  
 

4. Databehandlingsansvar for NORBIO 
NORBIO har fått konsesjon, men har ikke nasjonal status. Det diskuteres hvorvidt 
databehandlingsansvar er aktuelt å flytte fra St Olavs hospital til UNN. Styringsgruppen 
diskuterte hvorvidt et slikt register burde inkludere også andre sykdomsgrupper (eks 
kreftområdet), og hvorvidt et særskilt medikamentregister på tvers av fagområder er 
hensiktsmessig i dagens situasjon der klynger av registre innen ulike fagområder 
utredes.  

Vedtak: 
1. Styringsgruppen takker for en god rapport og foreslår at den også sendes til 

Spesialistkomiteene for DNLF. 
2. Styringsgruppen tar saken til orientering 
3. Styringsgruppen svarer ut brevet fra Norsk intensivregister til registerleder med 

kopi til fagdirektørene. Intensivregisteret og sekretariatet til styringsgruppen 
inviteres til et møte i det interregional fagdirektørmøtet.  

4. Sekretariatet lager en henvendelse via AD-møte til HOD der det etterspørres om 
forutsetninger for tidligere bestilling om opprettelse av «Norsk kvalitetsregister for 
biologiske legemidler” (NORBIO) fortsatt står ved lag. 

 

 
Neste møte: 7. februar kl 09:00-15:30 på Gardermoen 
Referent: Petra Pohl/Eva Stensland 
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Oppfølging av saker fra tidligere møter i Interregional styringsgruppe  
 
 
Styringsgruppen ønsker informasjon om status for oppfølging av tidligere vedtak.  
Vedlagt ligger tabellarisk oversikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg  
 

Vedlegg 2: Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe pr 31.01.2018. 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  03/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Vedlegg 2 sak 03/2018 

 
Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe pr 31.01.18 
 

Saksnr Vedtak Ansvarlig Frist  Status Utført/ 
gjennomført 

30-16 
28.09.16 

Tekniske løsninger for 
medisinske kvalitetsregistre 
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. 
 

FMK-NIKT  Settes opp 
som sak i 
2018 

 

43-16 
30.11.16 
 

Hensiktsmessige 
registerstrukturer 
Styringsgruppen ber 
servicemiljøet starte arbeidet for 
å se på mulighetene av å lage 
klynge-registre innen 
fagområdene revmatologi og 
nevrologi. 
 

Sekretariat 
SKDE 

 
 

Status  i 
møte feb 18 

 

19-17 
08.06.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.12.17 

Oppfølging av saker fra forrige 
møte 

Det er behov for dialog med AD-
møtet for planlegging av 
evaluering av organisering og 
styrings av regionenes arbeid 
med medisinske kvalitetsregistre i 
2018.  

Det kan være grunn til å se dette i 
sammenheng med 
Riksrevisjonens rapport 

Sekretariatet bes til neste møte i 
IRS utarbeide et forslag for en 
ekstern evaluering som grunnlag 
for vedtak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariat 
SKDE 

 Det må 
utarbeides 
en plan for 
hvordan 
denne saken 
skal 
presenteres 
for AD-
møtet.  
 
Behandles i 
møtet i feb 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29-17 
08.06.17 

Gjennomgang av fordeling av 
infrastrukturmidler  

IRS ønsker ny gjennomgang av 
fordeling av midler mellom 
regionene. Saken tas opp påny 
høsten 2018 etter at ny nasjonal 
modell for finansiering av faglig 
og administrativ drift er vedtatt.  

Sekretariat 
SKDE 

 Sak høst 
2018 
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39-17 Tilgangsstyring av brukere til 
lokale installasjoner av 
kvalitetsregistre (sykehusnivå)   
Styringsgruppen ber om at Helse 
Vests arbeid i denne saken brukes 
som mal for anbefalinger om 
tilgangsstyring. Saken tas opp 
påny når dette arbeidet er 
ferdigstilt for avklaring om dette 
kan brukes nasjonalt.  

  
 

Behandles i 
møtet i juni 
18 

 

40-17 Presentasjon av Gastronets 
arbeid med arketyper i DIPS. 
 
Styringsgruppen ønsker å invitere 
eHelse til sitt neste møte for at de 
skal informere om arbeidet med 
Helseanalyseplattformen og 
standardisering og terminologi. 

 
 
 
Sekretariat 
SKDE 

 
 
 
 

 
 
 
Behandles i 
møtet i feb 
18 

 

52-17 Ekspertgruppens behandling av 
årsrapporter for 2016 fra 
nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
Finansiering av datainnsamling 
fra kommunehelsetjenesten 
settes opp som sak til IRS i 2018. 
 

Sekretariat 
SKDE 

 Settes opp 
som sak i 
2018 

 

53-17 Revidert mandat for 
Ekspertgruppen 

Styringsgruppen utsetter 
saken til behandling i neste 
møte. 

Sekretariat 
SKDE 

 Behandles i 
møtet i feb 
18 

 

54-17 Angivelse av dekningsgrad for 
nasjonale kvalitetsregistre i 
kreftregisteret  

Styringsgruppen utsetter 
saken til en prinsipiell 
diskusjon til neste møte. 

 

Sekretariat 
SKDE 

 Behandles i 
møtet i feb 
18 

 

55-17 Status for saker behandlet i 
FMK-NIKT 
 
Styringsgruppen ønsker en egen 
sak med en prinsipiell diskusjon 
rundt inklusjon av biobanker i 
kvalitetsregistre.  
 

 
Sekretariat 
SKDE 

 Settes opp 
som sak i 
2018 

 

 Referatsaker 
 
1. Brev fra Intensivregisteret  
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Styringsgruppen svarer ut brevet 
fra Norsk intensivregister til 
registerleder med kopi til 
fagdirektørene. Intensivregisteret 
og sekretariatet til 
styringsgruppen inviteres til et 
møte i det interregional 
fagdirektørmøtet.  
 
2. Databehandlingsansvar for 
NORBIO Sekretariatet lager en 
henvendelse via AD-møte til HOD 
der det etterspørres om 
forutsetninger for tidligere 
bestilling om opprettelse av 
«Norsk kvalitetsregister for 
biologiske legemidler” (NORBIO) 
fortsatt står ved lag. 
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Informasjon fra prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet: planer og 
leveranser i 2018/19 
 
 
Styringsgruppen ba i sitt forrige møte om mer informasjon rundt arbeidet med standardisering 
mellom helseregistre (sak 40/17). Håvard Lande, prosjektleder for prosjekt Harmonisering i 
Helsedataprogrammet, informerer om prosjektet og planer for 2018/19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  04/2018 

Saksbehandler Håvard Lande, eHelse 
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Orientering fra ”Seminar om tilretteleggelse for automatisk datafangst fra EPJ 
til nasjonale kvalitetsregistre” 
 
Bakgrunn 
Finn Henry Hansen tok initiativ til å samle ulike aktører med oppgaver knyttet til automatisk 
datafangst fra EPJ til medisinske kvalitetsregistre til et heldagsmøte i Bodø 19. januar 2018.  
 
Status 
Møtet hadde innledninger ved Finn Henry Hansen (Helse Nord), Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre, direktoratet for eHelse, NIKT, FRESK (DIPS Arena prosjekt i Helse Nord) 
og Helseplattformen og deretter tema til diskusjon. Det ble avtalt et oppfølgende møte i 
februar/mars 2018. I etterkant av møtet ble det sendt oppdrag til Direktoratet for Ehelse, NIKT, 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Helseplattformen og ”DIPS Arena-prosjekter” i 
tre helseregioner med spørsmål for besvarelser innen 20. februar (vedlegg 3).  
 
Finn Henry Hansen refererer kort fra dette møtet og plan for oppfølging.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
 
Vedlegg 3: Oppfølging fra møtet i Bodø 19.1.2018 
Vedlegg 4: Seminar om tilretteleggelse for automatisert datafangst fra EPJ til nasjonale 
kvalitetsregistre (eget vedlegg)  
  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  5/2018 

Saksbehandler Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF 
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Vedlegg 3 sak 05/2018 

 

Oppfølging fra møtet i Bodø 19. januar 2018 om automatisert datafangst til 
nasjonale kvalitetsregistre 
 
Mot slutten av møtet i Bodø fikk undertegnede aksept for å gjøre en bestilling til de ulike aktørene 
som var representert i møtet, hhv Direktoratet for e-helse, Nasjonal IKT, Nasjonalt servicemiljø/SKDE, 
Helseplattformen og FRESK/DIPS Arena nord, samt DIPS Arena i Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. 
Her følger spørsmålene vi ønsker utfyllende besvar innen 20. februar 2018.  
 
Generell bestilling til alle:  
Hvilken rolle ser dere for dere at dere skal ha/ta – og hvilken rolle ser dere for dere at øvrige aktører 
har/tar  - i arbeidet med å utarbeide et veikart for implementering av strukturert EPJ og automatisert 
datafangst til nasjonale kvalitetsregistre? Vær konkret og angi gjerne hvilke oppgaver det haster mest 
med å komme i gang med inneværende år (2018), og i hvilken sekvens (rekkefølge) videre oppgaver 
bør løses(2019-20, 2021-22). 
 
I hvilken grad er det behov for nye arenaer/samarbeidsflater med andre parter for å komme videre i 
arbeidet med å forberede og implementere automatisert datafangst? Alternativt, er det heller 
ønskelig å få til en bedre og mer aktiv bruk av eksisterende fora? Angi så fall hvilke nye 
arenaer/samarbeidsflater dere ønsker etablert, evt hvilke av dagens arenaer som bør aktiveres og 
brukes bedre? 
 
Adresse Direktoratet for e-helse:  
Det har fra flere hold vært reist innvendinger mot det sterke fokus Helsedataprogrammet har hatt på 
uttak av data, i noen grad til fortrengsel for fokus på harmonisering av inputsiden. Ser direktoratet 
for e-helse noen behov for å ta hensyn til denne kritikken og dermed justere prioriteringen av 
arbeidet mer mot standardisering av definisjoner, kodeverk og terminologi, eller vurderer man 
kritikken som uberettiget?  
 
Det overordnede målbildet i St.meld 9 er at metoden for innsamling av data for sekundærbruk, skal 
være automatisert datafangst: 
 

«Regjeringen har som mål at innrapportering til registre skal skje mest mulig automatisk, 
uten dobbeltregistrering, og være en integrert del av de faste arbeidsprosessene» 
 

Hvordan vil direktoratet bidra til å sikre aktiv realisering av dette målbildet? 
 
Hvilke minimumsføringer mht metadata, terminologi og kodeverk vil Direktoratet for e-helse legge 
for arbeidet med automatisert datafangst for nasjonale kvalitetsregistre, og når vil beslutning om 
eventuelle føringer komme? 
 
Hvilke frihetsgrader mener direktoratet at hhv Helseplattformen og DIPS arena bør ha i valg av 
løsninger (informasjonsmodeller mv) for å komme i gang med sine respektive implementeringer av 
strukturert EPJ og automatisert datafangst?  
 
Hvilke ressurser og kompetanser kan direktoratet for e-helse sette inn for å videreføre det 
harmoniseringsarbeid som er startet opp gjennom variabelbiblioteket? Hvilket samarbeid med 
RHFene/HFene (inkludert kvalitetsregistre/klinisk nivå) ser dere som nødvendig/ønskelig for å 
videreføre dette arbeidet? 
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Nasjonal IKT HF: 
Redegjør for Nasjonal IKTs rolle i pågående arbeid med å pilotere automatisert datafangst til 
nasjonale kvalitetsregistre (ryggregisteret, gastronet, kolorektalreg). 
I hvilken grad og hvordan kan piloteringen for disse registre bidra til å harmonisere terminologi, 
kodeverk, definisjon er mv? I hvilken grad er det ønskelig parallelt å trekke inn øvrige registre i 
arbeidet med denne harmoniseringen?  
 
Hvilke utfordringer er det for piloteringen at det pt ikke foreligger noen strukturert EPJ, verken for 
Helseplattformen eller DIPS Arena? Komplementært: i hvilken grad kan piloteringen av datafangst til 
forannevnte tre nasjonale registre bidra med relevant input til arbeidet med å utvikle en strukturert 
EPJ?  
 
På hvilken måte vil piloteringen danne basis for storskala implementering av automatisert datafangst 
fra øvrige/alle nasjonale kvalitetsregistrene? 
 
På hvilke områder vurderer dere det som viktig at Helseplattformen og DIPS Arena bygger på samme 
referanseverk (terminologi, kodeverk, metadata)? 
 
Hvilke utfordringer og muligheter representerer Helsedataprogrammet for arbeidet med 
automatisert datafangst til nasjonale kvalitetsregistre? Konkretiser gjerne hvilke justeringer av 
arbeidet i Helsedataprogrammet som eventuelt er nødvendige/ønskelige for å fasilitere arbeidet 
med strukturert EPJ og automatisert datafangst.  
 
Nasjonalt Servicemiljø for nasjonale kvalitetsregistre/SKDE 
Hvilke utfordringer og muligheter ser dere i Helsedataprogrammet mht å fasilitere arbeidet med 
automatisert datafangst til nasjonale kvalitetsregistre?  
 
Hvordan kan Nasjonalt Servicemiljø bidra til å fremskaffe oversikt over de variabeldefinisjoner som 
benyttes i nasjonale kvalitetsregistre, og hvordan kan dere - i samarbeid med registermiljøene - bidra 
til å koordinere og organisere tiltak som kan gjøre det mulig å komme fram til felles og omforente 
definisjoner av gjennomgående/felles variabler? 
 
Hvordan kan Nasjonale servicemiljø – gjennom det eksisterende samarbeid med FMK og 
arketypearbeidet i NIKT HF – bidra til at data som er relevante for de nasjonale kvalitetsregistrene 
fanges i EPJ i de respektive helseforetak slik at dobbeltregistrering unngås?   
 
Helseplattformen og DIPS Arena prosjektene 
Hvilke forutsetninger bør være tilstede for at kliniske primærdata skal kunne gjenbrukes til 
sekundærformål, inkludert datafangst til nasjonale kvalitetsregistre?  
 
Hvilke samordnings- og styringsprosesser er nødvendige ved endring av kodeverk, variabler og 
informasjonsmodeller for å ivareta EPJ-utviklingens behov og mulighet for å utvikle gode kliniske 
skjema for pasientbehandling?  
 
Avsluttende merknad 
Dersom det er aktuelle og relevante tema som dere mener er av betydning for de problemstillinger - 
som ble reist i møtet den 19. januar i Bodø – men som ikke er ivaretatt i de spørsmål som er stillet, 
har dere selvfølgelig ikke bare full frihet til også å redegjøre for disse, men jeg forventer at dere gjør 
det.  
 
Jeg gjentar fristen som er satt til tirsdag 20. februar 2918.  
 



Side 21 
 

Dokumentet sendes undertegnede, gjerne med kopi til øvrige deltagende aktører.  
 
Vi satser på å legge neste møte til en av følgende datoer: 26. februar, 28. februar, 5. mars eller 7. 
mars. Det sendes ut Doodle for å avklare hvilke datoer som passer for flest.  
 
Mvh 
Finn Henry Hansen 
Helse Nord RHF  
Mobil 95721825 
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Presentasjon av rapporten:”Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre 
som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål” 
 
Riksrevisjonen publiserte 16. januar 2018 rapporten ”Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre 
som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål”. Rapportens funn og konklusjoner vil ha betydning for 
arbeidet med evaluering av styring og organisering av regionenes arbeid med kvalitetsregistre, som 
Interregional styringsgruppe er opptatt av. 
 
Ingvild Tryggestad er saksbehandler for rapporten, og presenterer rapporten i møtet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg  
 
Vedlegg 5: Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål 
(eget vedlegg).  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  6/2018 

Saksbehandler Ingvild Tryggestad, Riksrevisjonen 
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Organisering og styring av det regionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre  
 

Bakgrunn:  

Interregional styringsgruppe (IRS) arrangerte et internseminar 27.09.16 der ett av to hovedtema var:  
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. 
 
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. For IRS framstår dagens prosess for 
godkjenning av nye registre uklar. 

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. 

 

Det ble utarbeidet en sak til AD-møtet der styringsgruppen ba om et mandat til å utvikle alternative 
modeller for framtidig organisering og styring av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.  

AD-møtet behandlet saken i sitt møte 12.12.16 med følgende vedtak:  

1. AD-møtet viser til tidligere beslutning rundt organisering av medisinske kvalitetsregistre, og ber 
Interregional styringsgruppe om å forholde seg til dette.  

2. AD-møtet er innstilt på å gjennomgå en evaluering etter to års drift. 
3. AD-møtet ber fagdirektørene om å vurdere sammensetningen av Interregional styringsgruppe. 

 
Saken ble videresendt til det interregionale fagdirektørmøtet og behandlet der 12.12.16 med 
følgende vedtak: Fagdirektørmøtet ønsker at IRS utarbeider forslag til mandat, som senere må 
godkjennes av fagdirektørmøtet. 

På grunn av motstridende signaler fra AD-møtet og fagdirektørmøtet i denne saken besluttet IRS å 
foreløpig avvente videre arbeid i saken, også i påvente av Riksrevisjonens rapport.  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  07/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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I IRS-møte 14.12.17 ble saken tatt opp påny og styringsgruppen så behov for dialog med AD-møtet 
for planlegging av evaluering av organisering og styrings av regionenes arbeid med medisinske 
kvalitetsregistre i 2018. Det ble besluttet å utarbeide et forslag for en ekstern evaluering som 
grunnlag for vedtak. 

Foretaksmøtet 2017 
I Foretaksmøtet for 2017 ba HOD de regionale helseforetakene om å:  

-  delta i styringsgruppen for program for utvikling av fellesløsninger for helseregistrene og  
          på registerområdet i den nasjonale styringsmodellen for e-helse.  
       -  sikre en styringsmodell på tvers av de regionale helseforetakene som gir fremdrift i  
          kvalitetsregisterarbeidet og utvikling av medisinske kvalitetsregistre i tråd med nasjonale  
          føringer.  
       -  sikre at utviklingen av medisinske kvalitetsregistre knyttes tettere opp mot  
           journalsystemene gjennom IKT-strategiene i de regionale helseforetakene. 
      - legge til rette for en samlet drift av de medisinske kvalitetsregistrene hos Norsk Helsenett  
        SF.  
 

Riksrevisjonens rapport 

Den 16.01.18 ble rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå 
helsepolitiske mål» lagt fra. 

 I Riksrevisjonens rapport heter det:  

«Organiseringen av arbeidet med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene omfatter mange 
aktører, med delvis overlappende ansvarsområder og begrenset myndighet. Interregional 
styringsgruppe, som er oppnevnt av de regionale helseforetakene, skal ivareta den overordnede 
styringen og samordningen av arbeidet med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Det går 
imidlertid fram av undersøkelsen at gruppens mandat er uklart og at dens rådgivende funksjon i 
praksis begrenser dens innflytelse. Nasjonalt servicemiljø har ingen instruksjonsmyndighet overfor de 
regionale miljøene, og kan kun gi anbefalinger til de regionale enhetene og de ulike registrene. 
Undersøkelsen viser at de ulike aktørene som er delegert oppgaver på feltet, ikke er gitt den 
nødvendige myndigheten og de virkemidlene de trenger for å sørge for en samordnet utvikling av de 
regionale helseforetakenes arbeid med kvalitetsregistre.» 
 
«Etter Riksrevisjonens vurdering er det ikke etablert et system som sikrer at helseregionene ivaretar 
sitt felles ansvar for nasjonale kvalitetsregistre. Riksrevisjonen mener det er alvorlig at dagens 
organisering ikke legger til rette for styring på tvers av helseregionene og for at de nasjonale 
behovene ivaretas i tilstrekkelig grad.» 
 
Riksrevisjonen anbefaler at de regionale helseforetakene 
• sørger for at det etableres et system som ivaretar behovet for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre på tvers av helseregionene 
• utvikler samarbeidet mellom helseregionene om de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene slik at 
målene med registrene oppnås 
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Status:  

På bakgrunn av tidligere diskusjoner i styringsgruppen, AD-møtets vedtak om evaluering, oppdrag i 
Foretaksmøtet og Riksrevisjonens evaluering er det behov for en diskusjon og avklaring av hvordan 
styringsgruppen kan bringe denne saken inn for AD-møtet for å sørge for videre framdrift i arbeidet 
med å vurdere organisering og styringsmodell for det regionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre.  

 
Forslag til vedtak 
Vedtak utarbeides i møtet. 
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Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT 
 
Bakgrunn 
Ordinær rapportering av aktuelle saker behandlet i FMK. 
 
Status 
Følgende aktuelle saker har vært behandlet i FMK siden sist møte i styringsgruppen: 
 

Saksnr Tittel Saksbehandler 

3/18 Registerbegrepets betydning for manglende 
samordning 

Gunnar Jårvik 

4/18 Introduksjon til GDPR John Petter Skjetne 

5/18 Skyløsninger – på ny aktualisert etter Direktoratet 
for e-helses utredning 

Rune Andreas Grimstad 

9/18 Årsrapportering 2017 Jørn Hanssen 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg  
 

Vedlegg 6: Presentasjon aktuelle saker fra FMK januar 2018 
Vedlegg 7: Samlet årsrapport 2017 
  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  08/2018 

Saksbehandler Jørn Hanssen, FMK-NIKT 
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Vedlegg 6 sak 8/2018: Presentasjon aktuelle saker fra FMK januar 2018. 
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Vedlegg 7 sak 8/2018: Samlet årsrapport 2017. 
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Omfordeling av øremerkede midler til IKT-utvikling for medisinske 
kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
I tildelingsbrevet for Direktoratet for e-helse for 2018, fremkommer det at inntil 2 MNOK av de 
øremerkede midlene til videreutvikling av tekniske løsninger for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre, skal omfordeles til Helsedataprogrammet. I 2017 var de øremerkede midlene på 6,5 
MNOK. Gitt samme nivå i 2018 vil omfordelingen bety en reduksjon i tildelte midler til 
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre på 30%.   
 
Tildelingsbrevet for Direktoratet for e-helse: 
https://ehelse.no/Documents/Om%20Direktoratet%20for%20e-
helse/Tildelingsbrev%20til%20Direktoratet%20for%20e-helse%20for%202018.pdf 
 
Side 2: «I tillegg vil inntil to mill. kroner fra kap. 701 post 71 (de øremerkede midlene til FMK) som 
tildeles Helse Vest RHF, bli gjort tilgjengelig for Helsedataprogrammet». 
 
Side 4: «Helsedataprogrammet er etablert for å bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere 
innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. 
Helsedataprogrammet skal bidra til å harmonisere informasjonsmodeller, utvikle felles 
tekniske løsninger, innføre standardiserte tekniske tjenestegrensesnitt for registrene, etablere 
felles analyseverktøy og gjenbruke data fra registrene. En forutsetning for å nå målene er arbeidet 
med å utvikle nasjonal terminologi og helsefaglige og administrative kodeverk som 
pågår parallelt med programmet». 
 
Tildelingsbrevet for Helse Vest RHF: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokum
ent-2018-helse-vest-rhf.pdf 
 
Side 11: Kap. 701, post 71 Medisinske kvalitetsregister 
«Data frå medisinske kvalitetsregister er ei viktig kjelde når det gjeld å styrkje det systematiske 
arbeidet for betre kvalitet og pasientsikkerheit. Arbeidet med medisinske kvalitetsregister skal 
følgast opp i tråd med helseregisterstrategien og prioriteringar i kap. 701 i statsbudsjettet for 2018. 
Helse Vest RHF blir tildelt 6,645 mill. kroner til Nasjonal IKT for å utvikle tekniske fellesløysingar for 
nasjonale medisinske kvalitetsregister. Nasjonal IKT og FMK (Fagforum for medisinske 
kvalitetsregister) skal i samarbeid med Direktoratet for ehelse hjelpe til så inntil 2 mill. kroner av 
desse midlane blir tilgjengelege for Helsedataprogrammet til realisering av fellestenester for 
registra.» 
 
 
Status 
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) er opptatt av å forenkle innregistrering ved å 
redusere dobbeltregistrering, og at tekniske løsninger er basert på standardiserte 

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  09/2018 

Saksbehandler Jørn Hanssen, FMK-NIKT 
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felleskomponenter. Det må legges til grunn at omfordelingen av de øremerkede midlene fra FMK til 
Helsedataprogrammet, skal bidra til å understøtte disse målsettingene på en slik måte at det også 
kommer kvalitetsregisterfeltet til gode. Det er derfor ønskelig å gå i dialog med Direktoratet for e-
helse om dette.  
 
De nevnte målsettingene er også relevante med tanke på funnene i Riksrevisjonens rapport, og er 
også derfor viktige å prioritere.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 

2. Interregional styringsgruppe ber FMK om å ta hensyn til de nevnte målsettingene i FMKs arbeid 
med handlingsplanen for 2018. 

3. Interregional styringsgruppe gir innspill til videre håndtering av saken og til dialogen med 
Direktoratet for e-helse og Helsedataprogrammet. 
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Revidert mandat for ekspertgruppen  
Utsatt sak fra møte 14.12.2017. 
 
Styringsgruppen opprettet i 2013 en rådgivende ekspertgruppe for vurdering av nye- og oppfølging 
av eksisterende nasjonale kvalitetsregistre. Ekspertgruppens deltakere har bred kompetanse innen 
medisin, epidemiologi, biostatistikk og kvalitetsforbedring. Et flertall av ekspertgruppens medlemmer 
har i tillegg erfaring fra opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre. 

Styringsgruppen definerte i 2013 at ekspertgruppens hovedoppgaver var:  

• Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre   

• Årlig vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre   

• Andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning   
 

Det har i ekspertgruppen vært uttrykt ønske om å klargjøre gruppens mandat. Ekspertgruppens 

foreslår følgende reviderte mandat:  

Ekspertgruppens mandat er å gi råd til Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
innen følgende temaområder:  

1. Kvalitet på og relevans av:  
a. Medisinske kvalitetsregistre i forbindelse med søknad om nasjonal status  

b. Etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre   
 

2. Registerfaglige spørsmål av særskilt betydning  

a. Etter forespørsel fra Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre  

b. På bakgrunn av initiativ fra ekspertgruppen selv.   
 

Ekspertgruppen ber i tillegg Interregional styringsgruppe om avklaring av følgende spørsmål: 

• Ekspertgruppens oppnevningstid 
• Avklaring rundt stemmegiving: Har leder dobbeltstemme ved likt stemmetall? Gjelder 

simpelt flertall? 
 

 
Forslag til vedtak 
1. Interregional styringsgruppe godkjenner revidert mandat for ekspertgruppen. 
2. Vedtakspunkt rundt oppnevningstid og stemmegivning utarbeides i møtet. 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  10/2018 

Saksbehandler Eva Stensland 

 



Side 39 
 

 
 

 
 

 
 

 

Angivelse av dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre på kreftfeltet  
 
Bakgrunn  

For at nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal kunne være en viktig kilde til informasjon om 
kvalitet i helsetjenesten, og brukes i kvalitetsforbedring og forskning, er det nødvendig med høy 
datakvalitet, inkludert dekningsgrad. Samlet informasjon om dekningsgrad for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre utarbeides årlig av nasjonalt servicemiljø, og er av interesse blant annet for 
helsemyndighetene.  

Dekningsgrad for kvalitetsregistrene innen kreftfeltet oppgis i årsrapportene med tre tall: 
dekningsgrad basisvariabler/pasientnivå, rapporteringsgrad for kirurgimelding og rapporteringsgrad 
for utredningsmelding.  

Register Dekningsgrad 
basisvariabler/ 
pasientnivå 

Rapporteringsgrad 
kirurgimelding 

Rapporteringsgrad 
utredningsmelding 

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og 
endetarmskreft 

99 70 54 

Nasjonalt kvalitetsregister for 
prostatakreft 

99 75 68 

Nasjonalt kvalitetsregister for 
barnekreft 

97 92 (behandling) 81 

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft 99,9 89 90 

Nasjonalt kvalitetsregister for 
føflekkreft 

99,8 33 (utvidet 
eksisjon) 

--- 

Nasjonalt kvalitetsregister for 
gynekologisk kreft 

99 78 65 

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 96,7 68 62 

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom 
og leukoide leukemier 

97,3 --- 54,6 

 

Status  

Det er ønskelig med en avklaring av hvordan dekningsgrad for kvalitetsregistrene innen kreftfeltet 
skal angis i samlede oversikter. I diskusjoner i Interregional styringsgruppe rundt rapportering av 
dekningsgrad har gruppen tidligere tatt til orde for at det er dekningsgrad for kliniske variabler som 
definerer dekningsgrad i disse kvalitetsregistrene. Ekspertgruppen har ved flere anledninger diskutert 
saken. Det har vært foreslått å oppgi dekningsgrad på analysenivå. Dette løser imidlertid ikke 
behovet for å oppgi dekningsgrad i samlede oversikter.  

Det ble under drøfting i ekspertgruppens siste møte på den ene siden tatt til orde for at de kliniske 
variablene som samles inn er det som definerer kvalitetsregistrene i kreftfeltet mens 
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patologi/labdata definerer basisregisteret.  Også Kreftregisterets eget dokument «Utvikling og drift 
av kvalitetsregistre» fra 2013 skiller mellom kjernevariabler i kreftregisteret og kliniske variabler.   
På den andre side er også patologi/labdata relevante kvalitetsindikatorer for kvalitetsregistrene i 
kreftfeltet, og det kan derfor argumenteres for at manglende data for kliniske variabler definerer 
kompletthet, og ikke dekningsgrad for det aktuelle kvalitetsregisteret.   
 
Følgende vedtak ble fattet i ekspertgruppen mot en stemme: 
Ekspertgruppen anbefaler overfor Interregional styringsgruppe at dekningsgrad for 
kvalitetsregistrene innen kreftfeltet beregnes utfra utfylt(e) klinisk(e) skjema i det sykdomsspesifikke 
registeret.  
 
Kreftregisterets representant i ekspertgruppen, Jan Nygård, utarbeidet skriftlig dissens som er 
vedlagt. Et annet medlem av ekspertgruppen var ikke tilstede under avstemmingen, men hadde i 
forkant gitt uttrykk for liknende vurdering av angivelse av dekningsgrad for kvalitetsregistre på 
kreftfeltet.  

 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utarbeides i møtet. 
 
 
 
 
Vedlegg  
 

Vedlegg 9:  Dissens fra Jan Nygård 
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Vedlegg 9 sak 11/2018: Dissens fra Jan Nygård. 
 

Dissens for sak 22-2017 -  
Beregning av dekningsgrad for kvalitetsregistrene på kreftområdet –  
Ekspertgruppen for kvalitetsregistre 

Jan F Nygård, 13. november 2017 
 

Saksfremlegg: 

Beregning av dekningsgrad for kvalitetsregistrene på kreftområdet 

Samlet informasjon om dekningsgrad for nasjonale medisinske kvalitetsregistre utarbeides årlig av 
Nasjonalt servicemiljø, og er av interesse blant annet for helsemyndighetene. Dekningsgrad for 
kvalitetsregistrene innen kreftområdet oppgis i årsrapportene med tre tall: dekningsgrad for 
kjernevariabler, rapporteringsgrad for utredningsmelding og rapporteringsgrad for kirurgimelding. 
Ekspertgruppen bes om å komme med en anbefaling for hvordan dekningsgrad for nasjonale 
kvalitetsregistre innen kreftområdet skal oppgis i samlede oversikter.  

Saken har vært diskutert ved flere anledninger og i dette møtet, og ulike oppfatninger har 
framkommet. Det ble på den ene siden tatt til orde for at de kliniske variablene som samles inn er 
det som definerer kvalitetsregistrene i kreftområdet mens patologi/labdata definerer basisregisteret.  
Også Kreftregisterets eget dokument «Utvikling og drift av kvalitetsregistre» fra 2013 skiller mellom 
kjernevariabler i Kreftregisteret og kliniske variabler. 

På den andre side er også patologi/labdata relevante kvalitetsindikatorer for kvalitetsregistrene i 
kreftområdet, og det kan derfor argumenteres for at manglende data for kliniske variabler definerer 
kompletthet, og ikke dekningsgrad for kvalitetsregisteret.   
 

Følgende vedtak ble fattet mot en stemme: 
Ekspertgruppen anbefaler overfor Interregional styringsgruppe at dekningsgrad for 
kvalitetsregistrene innen kreftfeltet beregnes utfra utfylt(e) klinisk(e) skjema i det sykdomsspesifikke 
registeret.  

 

1 Bakgrunn for dissens 

I vurderingen av de nasjonale kvalitetsregistrene står registrenes dekningsgrad sentralt. Ved flere 
anledninger har jeg tatt opp at det i årsrapportene for kvalitetsregistrene blir presentert dekningsgrad 
på forskjellige måter, på tross av det er gitt en tydelig definisjon av SKDE:  

I håndboken til SKDE skriver de følgende (https://www.kvalitetsregistre.no/malpopulasjon-og-
dekningsgrad#definisjon-av-malpopulasjon ): 

 
 Et registers målpopulasjon er den (pasient-)populasjonen registeret har som målsetting å registrere, 
for eksempel alle i landet som har en viss diagnose eller som får en viss type behandling. 

Et registers dekningsgrad er et mål på hvor stor andel av målpopulasjonen som finnes i registeret. 

Dekningsgrad for diagnoseregistrene har vært diskutert i flere møter i expertgruppen. Det var derfor 
overraskende at det ble lagt frem en sak som kun omhandler Kvalitetsregistrene, og hvor 
vedtaksforslaget bryter med SKDEs egen definisjon av dekningsgrad. 

2 Beregning av dekningsgrad i kvalitetsregistrene på kreftområdet. 

Kvalitetsregistrene henter inn diagnostisk- og behandlingsinformasjon fra hhv kirurger, radiologer, 
onkologer og patologer. Her er det lagt til grunn at data skal hentes inn så nært kilde som mulig, og at 

https://www.kvalitetsregistre.no/malpopulasjon-og-dekningsgrad#definisjon-av-malpopulasjon
https://www.kvalitetsregistre.no/malpopulasjon-og-dekningsgrad#definisjon-av-malpopulasjon
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man skal hindre dobbeltregistrering, både pga av at feil kan oppstå når man legger inn data flere 
ganger, men ikke minst for at dette medfører et unødvendig merarbeid for klinikere. Videre er fordelen 
med å ha flere kilder at man har flere muligheter til å fange opp at en pasient har kreft og dermed ha 
større mulighet til å inkludere en pasient i registeret. 

Jeg gjentar SKDE sin definisjon av dekningsgrad:  

 Et registers målpopulasjon er den (pasient-)populasjonen registeret har som målsetting å registrere, 
for eksempel alle i landet som har en viss diagnose eller som får en viss type behandling. 

For lungekreftregisteret blir det for eksempel da alle pasienter med diagnosen lungekreft (c33-34). 

Et registers dekningsgrad er et mål på hvor stor andel av målpopulasjonen som finnes i registeret. 

Altså hvor mange av de man ønsker å inkludere i registeret har man registrert. Det er dette 
kvalitetsregistrene på kreftområdet har estimert og rapportert som dekningsgrad. 

Dekningsgraden til kvalitetsregistrene på kreftområdet er derfor meget god, fra 96,7-99,9 % hvis man 
benytter definisjonen til SKDE. En innrapportering som benytter flere kilder / skjema, vil i praksis føre 
til at man ikke vil få data fra alle kilder, og siden beregning av kvalitetsindikator ofte vil benytte data fra 
flere av kildene, vil «dekningsgrad» for den enkelte kvalitetsindikator variere. Registrene har derfor 
oppgitt dekningsgrad for hver enkelt kvalitetsindikator.  

Når det i saksunderlaget hvor det påstås at dekningsgrad er beregnet på bakgrunn av kjernevariable, 
så er det feil. De så kalte «kjernevariablene» som det refereres til i saksgrunnlaget, er variable som er 
definert likt for alle krefttyper, og består av både diagnostiske- og behandlingsvariable, og blir hentet 
fra alle de ulike kildene. Det er også feil, slik det hevdes i saksgrunnlaget, at «patologi/labdata 
definerer basisregisteret». Det er ikke noe slikt skille mellom et basisregister og et kvalitetsregister på 
kreftområdet slik det er på hjerte-karområdet, og viser dessverre manglende kunnskap om hvordan 
kvalitetsregistrene på kreftområdet er bygget opp.  

Et eksempel: For prostatakreft hentes det inn gleason score som er en del av grunnlaget for å dele inn 
lokalisert sykdom i lav, middels og høyrisiko-grupper. Det er helt avgjørende for kliniker å kjenne 
gleason score for å ta riktig behandlingsvalg. Det er tilsvarende viktig for å se om andelen med lav 
risiko som får «active survailence» er lav (kvalitetsmål), som den skal være etter retningslinjene. Disse 
data hentes inn direkte fra laboratorieundersøkelsene, og ikke via en ekstra registering fra en kliniker.  

Konsekvens av vedtaket er at ekspertgruppen i praksis overprøver retningslinjene for behandling av 
prostatakreft ved å hevde at Gleason score ikke er en klinisk relevant kvalitetsindikator fordi den 
hentes direkte inn fra laboratoriet, og ikke via en (dobbelt) registrering av en kliniker. Vedtaket betyr i 
praksis at dekningsgrad skal beregnes på bakgrunn av hvilken (teknisk) måte informasjonen er blitt 
innhentet. Gleason score er kun en av mange slike eksempler. 

Videre vil også en beregning av dekningsgrad for Gleason Score bli over 100 %, da man ikke 
inkluderer alle tilfeller man har registeret i nevneren for denne utregningen.  

I saksfremlegget er det ikke lagt frem argumenter for hvorfor kvalitetsregistre på kreftområdet 
(diagnoseregistre) skal behandles annerledes enn andre diagnosebaserte kvalitetsregistre.  

3 Alternativt vedtak 

Forslaget slik det ble vedtatt bygger altså på flere faktafeil i saksgrunnlaget, og fremmer unødvendig 
dobbelt arbeid for klinikere, forskjellsbehandler kvalitetsregistrene uten faglig grunn, og gir feil 
dekningsgrad for flere av kvalitetsindikatorene.  

Mitt alternative forslag er at kvalitetsregistrene på kreftområde likebehandles med andre 

kvalitetsregistre, og at man benytter SKDE definisjon av dekningsgrad «Et registers dekningsgrad er 
et mål på hvor stor andel av målpopulasjonen som finnes i registeret.» 
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Nasjonal status for nye medisinske kvalitetsregistre 

Bakgrunn:  

I styringsgruppens møte i juni 2016 ble søknad om nasjonal status for Norsk Brannskaderegister (Sak 
18/2016) behandlet. Styringsgruppen mente søknaden var faglig velbegrunnet og gjennomarbeidet. 
Representanten fra HSØ RHF stilte imidlertid i møtet med bundet mandat, der HSØ ikke ønsket å 
anbefale nasjonal status for nye medisinske kvalitetsregistre før Riksrevisjonen hadde utarbeidet sin 
rapport om nytten av helseregistre. Styringsgruppen besluttet å sende denne saken til AD-møtet for 
en prinsipiell avklaring av hvordan prosessen for søknad om nasjonal status skal være sett i lys av 
HSØs beslutning om å ikke anbefale nasjonal status for nye kvalitetsregistre og AD-møtets beslutning 
om å inkludere fagdirektørmøtet som et nytt steg i godkjenningsprosessen.  

Styringsgruppens vedtak i saken:  

1. Styringsgruppen berømmer det arbeidet registeret har gjort med forbedring av søknaden og 
anser registeret, basert på formålet, fokus på kvalitet og forbedringsarbeid, som et viktig 
kommende nasjonalt register.  

2. Styringsgruppen kunne imidlertid ikke enstemmig gå inn for å anbefale nasjonal status for 
Norsk Brannskaderegister siden HSØ ønsket avklaring rundt kommende finansieringsmodell 
for registrene før en anbefaling.  

3. Styringsgruppen sender saken til AD-møtet for en avklaring og beslutning  

Saken ble sendt til AD- møtet 16.09.16, og direkte videresendt til det interregionale 
fagdirektørmøtet. Saken ble behandlet i desember 2016 uten referatført vedtak. Saken ble behandlet 
påny i fagdirektørmøtet 09.06.17 med følgende vedtak: Systemet for faglig og økonomisk styring av 
kvalitetsregisterfeltet er under utredning. Inntil videre vil det ikke gis nasjonal status til flere registre. 
Dette innebærer at fagdirektørmøtet anbefaler ikke at Brannskaderegisteret gis nasjonal status.  

Status:  

I HODs oppdragsdokument for 2018 er likelydende oppdrag gitt til alle RHF:  

Helse xxx RHF skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene legge til rette for at 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre utvikles på områder med behov for kunnskap, som f.eks. 
innenfor psykisk helsevern og rus. På områder der pasientgrunnlaget er lite, eksempelvis innenfor 
persontilpasset medisin, høyspesialisert medisin og sjeldne sykdommer, skal det tilrettelegges for 
internasjonalt samarbeid om kvalitetsregistre og forskning, herunder på områder som inngår i de 
europeiske referansenettverkene eller nordisk samarbeid. Etablering av registre forutsettes å skje 
innenfor rammen av det etablerte systemet for nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre.  

Det finnes flere registerinitiativer innen psykisk helse og ett initiativ på rusfeltet som ønsker å søke 
nasjonal status. Det er behov for en avklaring med AD-møtet/det interregionale fagdirektørmøtet for 
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når RHFene igjen åpner for at nye medisinske kvalitetsregistre kan søke om nasjonal status slik at 
RHFene kan levere på dette oppdraget i oppdragsdokumentet. 

 
Forslag til vedtak 
Vedtak utarbeides i møtet. 
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Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
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Referatsaker  
 
 
En referatsak legges frem til orientering.  
 

1. Svarbrev av 22 01 2018 fra Odd Geiran, daglig leder, Norsk Hjertekirurgiregister  

vedr. «Samarbeid og struktur i nasjonale medisinske kvalitetsregistre – tilbakemelding»  

 

Vedlegg til svarbrev av 22 01 2018 «Samarbeidsavtale mellom Norsk hjertekirurgi-register 

(NHKir) og Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) tilknyttet Hjerte- og karregisteret 

(HKR) 

 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg  
 
Vedlegg  10:  Svarbrev av 22 01 2018 fra Norsk Hjertekirurgiregister (NKR) 
Vedlegg 11: «Samarbeidsavtale mellom NHKir og NORIC tilknyttet HKR» 
  

Saksframlegg 

Møtedato  07.02.2018 

Saksnr  14/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Vedlegg 10 sak 15/2018: Svarbrev fra Norsk hjertekirurgiregister  
 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRSG) 
v/leder Olav Røise 
 
Kopi: 
Folkehelseinstituttet (FHI) v/ Marta Ebbing 
Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) v/ Svein Rotevatn 
Norsk Hjertekirurgiregister (NHKiR) v/ Arnt Fiane 
 

Oslo, 22.01.2018 
 

Samarbeid og struktur i nasjonale medisinske kvalitetsregistre – tilbakemelding 
 
Det vises til brev fra Norsk Hjertekirurgiregister til IRSG 1.6.2017 med kopi FHI og NORIC, samt svar 
fra IRSG av 18.10.2017. 
 
Svarbrevet fra IRSG omtaler flere av de spørsmål som er reist av NHKiR når det gjelder felles 
definisjoner og «arketyper». Svarbrevet angir at Direktoratet for e-helse har det overordnede ansvar 
og at dette arbeidet er hjemlet i «Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre 2016-2020» og «Handlingsplan for nasjonalt servicemiljø» 2016-2020». Dette 
bekrefter at de enkelte registre eller klynger av registre må arbeide videre etter de rammer som 
allerede eksisterer. 
 
Vi mener dette både på kort og lang sikt, og særlig på lengre sikt, vil være svært uhensiktsmessig. 
Dette vil være særlig problematisk på områder hvor medisinen endrer seg og nye metoder for 
diagnostikk og behandling for samme eller nær beslektede diagnoser, anvendes i ulike medisinske 
fagområder og spesialiteter,  registreres i flere registre. Dette gjelder også når det opprettes nye 
registre med formål som helt eller delvis er dekket av eksisterende registre. 
 
Når det gjelder registrering av ulike alternativer for kateterbasert behandling av hjerteklaffefeil har 
Folkehelseinstituttet fattet et vedtak om hvor registrering skal skje (dvs. i NORIC) begrunnet i at 
samme prosedyre på en enkelt t pasient ikke skal registreres (dobbelt) i to ulike registre. 
 
Vi har merket oss at IRSG sier seg enig i at pasienter med samme sykdom som har ulike 
behandlingsalternativer, men som inkluderes i ulike registre, måles med samme type variabler. Dette 
er i tråd med registrenes formål; å skaffe kunnskap om å sikre optimal behandling for en 
pasientgruppe. IRSG konstater også at det burde være i begge registres interesse å bruke data fra de 
to registrene til kvalitetsforbedrings-prosjekter og forskning. Spesifikt oppfordres miljøene til å 
utarbeide analyse- og forskningsprotokoller som kan bidra til god bruk av data fra begge registre. 
Med bakgrunn i referater fra Hjerte- og karregisterets fagråd, ber IRSG om tilbakemelding på 
framdriften i harmoniseringsarbeidet. 
 
Prosessen med å harmonisere registering og oppnå en samforståelse av problemstillingen 
vedrørende behandling av aortaklaffefeil har vært tidkrevende, med mange kryssende synspunkter. 
For å bringe prosessen fremover foreslo NHKiR å utarbeide en «samarbeidsavtale» mellom de to 
registrene NORIC og NHKiR med FHI som tredje part. Denne prosessen var også tidkrevende. På et 
møte 12.12.2017, på 5-årsdagen for etableringen av Hjerte- og karregisteret mellom representanter 
for FHI, NORIC og NHKiR, ble det enighet om en tekst. Avtaleteksten har så vært forelagt de 
respektive fagråd for uttalelse. Etter mindre justeringer av teksten, er avtalen akseptert av partene 
12.01.2018. Arbeidet med å operasjonalisere avtalen kan dermed iverksettes i inneværende år. 
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Mvh 
Odd Geiran 
Daglig leder, Norsk Hjertekirurgiregister 
 
 
Vedlegg: Kopi av samarbeidsavtale datert 12.01.2018 (er sendt partene for signering) 
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Vedlegg 11 sak 15/2018:  Samarbeidsavtale mellom NHKiRS og NORIC tilknyttet NKR  
 
 
Side 1 av 4 
 
 

 

Samarbeidsavtale 
 

mellom 
 

Norsk hjertekirurgiregister (NHKiR) 
 

og 
 

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) 
 

tilknyttet 
 

Hjerte- og karregisteret (HKR)  
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1. Bakgrunn  
Norsk hjertekirurgiregister og Norsk register for invasiv kardiologi er knyttet til Hjerte- og 
karregisteret ved databehandleravtaler mellom henholdsvis Oslo universitetssykehus / Helse 
Bergen og Folkehelseinstituttet fra 2013.  
Folkehelseinstituttet har som databehandlingsansvarlig for Hjerte- og karregisteret, besluttet at 
opplysninger om kateterbaserte klaffeprosedyrer skal registreres i NORIC f.o.m. 1.1.2017, jf. 
vedtak fra 16.3.2017.  
 
 

2. Avtalens formål  
Avtalen skal sikre en omforent innregistrering av opplysninger om klaffeprosedyrer med felles 
variabeldefinisjoner slik at det går an å sammenstille data og publisere felles statistikk og 
kvalitetsindikatorer vedrørende alle typer klaffeprosedyrer, for å fremme Hjerte- og 
karregisterets formål, jf. Hjerte- og karregisterforskriften § 1-2.  
Avtalen regulerer arbeidet for:  
a) Definisjon av variabler og variabelverdier som brukes for innregistrering i registrene  

b) Definisjon av faste rapporter som skal publiseres fra de to registrene  

c) Definisjon av kvalitetsindikatorer for klaffeprosedyrer  

d) Plan for sammenstilling og analyse av data om alle klaffeprosedyrer i Norge  
 
Samarbeidsavtalen er ikke til hinder for at hvert register kan utarbeide egen statistikk for 
pasienter som er med i de respektive registre. Imidlertid påhviler det begge registre at slike 
statistikker ikke hindrer arbeidet med å publisere felles statistikk og kvalitetsindikatorer 
vedrørende klaffeprosedyrer.  
 
 

3. Avtalens parter  
Norsk hjertekirurgiregister (NHKiR) ved faglig leder  
Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) ved faglig leder  
Hjerte- og karregisterets basisdel ved overlege/faglig leder  
 
 

4. Partenes plikter og rettigheter  
Begge parter plikter å bidra til at opplysninger om klaffeprosedyrer blir registrert på en 
standardisert måte, og at det foreligger komplette, oppdaterte og kvalitetssikrede data om alle 
prosedyrene minst en gang årlig.  
Begge parter har plikt og rett til å delta i arbeidsgruppen for den felles rapporteringen.  
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5. Nærmere om arbeidsgruppen for den felles rapporteringen  
Arbeidsgruppen sammensettes av et likt antall representanter (2-3) for det thoraxkirurgiske 
miljø og det invasive kardiologiske miljø, oppnevnt av de to registrene.  
 
Leder og nestleder velges blant arbeidsgruppens medlemmer, og vervene går på omgang blant 
thoraxkirurger og invasive kardiologer.  
 
Folkehelseinstituttet er representert ved overlege for Hjerte- og karregisteret og evt. annen 
fagperson.  
 
Arbeidsgruppen skal definere hvilke felles variabler og variabelverdier som skal registreres i 
registrene.  
 
Arbeidsgruppen skal definere rutiner som sikrer at omforente variabler/variabelverdier kan 
innhentes for analyseformål.  
 
Arbeidsgruppen skal definere hvilke statistiske rapporter som rutinemessig skal tas ut fra 
datagrunnlaget for felles publikasjon og inkluderes i de respektive årsrapporter. Begge parter 
skal få tilgang til statistikk (anonyme data) basert på data fra de to registrene.  
 
Arbeidsgruppen skal utarbeide rutiner for uttrekk og sammenstilling av data fra ulike kilder som 
omfattes av Hjerte- og karregisterforskriften (relevante nasjonale kvalitetsregistre, 
basisregisteret) for fremstilling av kvalitetsindikatorer inklusive langtidsresultater.  
 
Arbeidsgruppen skal også utarbeide plan for sammenstilling og analyse av data om alle 
klaffeprosedyrer i Norge.  
 
I saker hvor registrene i arbeidsgruppen ikke klarer å bli enige, bringes saken inn for 
Folkehelseinstituttet for avgjørelse.  
 
Utgifter til møtevirksomhet med mer dekkes av de respektive fagmiljøene eller registrene.  
 
 

6. Avtalens varighet  
Avtalen gjelder til inntil videre.  
 
 

7. Oppsigelse  
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned. 
Partene skal involvere Folkehelseinstituttet før oppsigelsen varsles. Side 4 av 4  
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8. Meddelelser  
Meddelelser etter denne avtalen skal 
sendes skriftlig til:  
 
 
 
Arnt Fiane, faglig leder i Norsk 
hjertekirurgiregister (NHKiR)  

 
 
 
 
 
Svein Rotevatn, faglig leder i Norsk register 
for invasiv kardiologi (NORIC)  

Adresse: Oslo universitetssykehus  
Postboks 4950, Nydalen  
0424 Oslo  

Adresse: Haukeland universitetssjukehus 
Postboks 1400  
5021 Bergen  

e-post: arnt.fiane@ous-hf.no  e-post: svein.rotevatn@helse-bergen.no  
 
 
 
 

9. Signaturer  
 

Denne avtalen er i to – 2 – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
 

Sted og dato 

 
 
 

             ………………………………………. ……………………………………………... 
 


