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Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Mandag 6. mars 2017 

Tid Kl. 10.30 – 16.30 

Sted Tromsø 

Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Henrik Sandbu, Bent Indredavik, Pål 
Iden, Wenche Reed (vara for Ole Tjomsland, på tlf sak-…)  

Observatører Hanne Narbuvold (HDIR), og Vinjar Fønnebø (Ekspertgruppen) 

Gjester Mona Stedenfeldt (servicemiljøet Midt-Norge), Tonje Bårli og John Petter 
Skjetne (HEMIT), Erik Hagelund (dir ehelse), Marjolein Iversen og Kjersti 
Oterholdt (Fagsenter for pasientrapporterte data) 

Fraværende Sverre Sandberg, Tore Solberg, Elisabeth Hagen ( observatør FHI), Nils Gullhaug 
(observatør dir ehelse), Torunn Omland Granlund (observatør HOD) 

Fra sekretariat  Eva Stensland og Philip Skau (servicemiljøet SKDE), Jørn Hanssen (FMK NIKT) 
 

 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Norsk vaskulittregister v/ Wenche Koldingsnes. 
Presentasjonen sendes sammen med møtereferat.  

Saksnr. SAKER 

 
 
01-17 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Sak 9 og sak 12 ble framskyndet til før lunsj, sak 9 fordi man ønsket avklaring av denne saken 
før nye søknader om finansiering ble behandlet (sak 6 og sak 8).  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 

 
02-17 
 
 
 

Referat fra møte 30. november 2016  
 
Det var ingen kommentarer til referatet. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 30. november 2016. 
 

03-17 Status oppfølging av saker fra forrige møte  

Oppfølging av sak 27 -16 og 28-16 ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se 
referatsaker). 

Oppfølging av sak 34-16 Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 ble drøftet. FHI har gitt 

Møtereferat: 

Møtedato  06.03.2017 

Møtenr. 01 -17 
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tilbakemelding om at med nedleggelse av Nasjonalt Helseregisterprosjekt er budsjettposten på 
kr 500 000 til konferansen fjernet. De kan stille kr 100 000 til disposisjon for gjennomføring av 
konferansen. Det er ikke kommet avklaring fra Helsedirektoratet hvorvidt de kan stille med kr 
500 000, som tidligere, til konferansen.  
Følgende alternativer ble drøftet:  
1. Invitere inn andre aktører for å sikre finansiering: Direktoratet for ehelse, 
Pasientsikkerhetsprogrammet, andre sentrale helseregistre  
2. Nedskalere arrangementet til en ren kvalitetsregisterkonferanse som et endags-
arrangement. 
 
Sak 32-16 (incentiver) ble behandlet i Fagdirektørmøtet i des-16, men utfall er ikke kjent. 
Sekretariatet tar kontakt med Kristian Onarheim i HMN for avklaring av vedtak.  
Oppfølging av sakene 30-16, 31-16 og 43-16 kommer i neste IRS-møte. De øvrige punkter i 
oversikten er gjennomført som planlagt.  
 
Styringsgruppen kommenterte at en slik sammenstilling av oppfølging av behandlede saker i 
IRS er nyttig.  
 
Vedtak: 
1. Helsedirektoratet bes om å avklare mulighet for finansiering av konferansen innen 14 dager. 
Sekretariat og leder av styringsgruppen har deretter et telefonmøte for å avklare IRS 
standpunkt til videre arbeid med konferansen.  
2. Styringsgruppen tar de øvrige punktene til orientering.  
 

04-17 Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk virksomhet 

Denne saken var utsatt fra forrige møte. Utfall av møter med de fire RHFene i forhold til behov 
for data/resultater fra medisinske kvalitetsregistre ble presentert.  Tre av fire RHF så det 
hensiktsmessig å kunne få presentert resultater på aggregert nivå i en portalløsning. Det ble i 
møtet kommentert fra det siste RHFet (Helse Vest RHF) at det har vært en endring i synet på 
en slik tilgang til resultater, og at man i dag er mer positiv til dette.  
 
Kartlegging gjort av statistikernettverket i servicemiljøet viser at man pr i dag mangler 5 
statistiker-stillinger nasjonalt dersom man skal kunne tilby alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre en ”minimumsløsning” med planlegging av variable ved oppstart, beregning 
og visualisering av kvalitetsindikatorer til årsrapporter og bistand med design av 
valideringsstudier.   
Styringsgruppen kommenterte at statistikere i større grad bør kunne frigjøre tid til 
forskningsbaserte analyser og standardisere arbeidet med visualisering av 
kvalitetsindikatorer/rapporter.  
 
Per i dag finnes en løsning for presentasjon av resultater på personidentifiserbart nivå 
(Rapporteket). For presentasjon på aggregert nivå finnes MRS-R og KREMT/Shiny.  
Behovet for en overordnet strategi for resultattjenester for de nasjonale kvalitetsregistrene ble 
påpekt.  
   
Helsedirektoratet informerte om en ny visningsløsning for nasjonale kvalitetsindikatorer der 
målgruppen først og fremst er klinikere med et kvalitetsforbedringsperspektiv. NPR arbeider 
også med løsningen ”klinisk relevant tilbakemelding”.  Kan det være synergier i 
framstillingsformer for resultater fra kvalitetsregistrene?   Arbeid med en nasjonal 
analyseplattform for helsedata er i tillegg påbegynt av direktoratet for ehelse.  
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Styringsgruppen diskuterte behovet for personidentifiserbare (sensitive)  data versus 
aggregerte data i forhold til styring og kvalitetsforbedring. Er aggregerte data tilstrekkelig? 
 
Vedtak:  
Fagråd for resultattjenester får i oppgave å utrede behovet for å presentere resultater på 
sensitivt/personidentifiserbart nivå. Fagrådet skal i sitt arbeid orientere seg mot eksisterende 
initiativer for framstilling av helseregisterdata i Helsedirektoratet og direktoratet for ehelse. 

05-17 FMK-NIKT: Status for saker behandlet   
Leder av FMK-NIKT refererte fra Fagforum for medisinske kvalitetsregistres møte 19.01.17 
 
Sak 05/17: Det ble informert om tildelte midler til ulike nasjonale kvalitetsregistre samt 
leverandører for teknologiske løft.  
Det ble tildelt kr 152 000 til NORIC/OpenQReg for utvikling av løsning for R-RCT. Det ble stilt 
spørsmål ved mulighet for gjenbruk for andre registre og andre tekniske løsninger.  
HEMIT fikk innvilget kr 250 000 for fleksible skjema i MRS. Det ble stilt spørsmål ved faglige, 
juridiske og statistiske utfordringer knyttet til muligheten av å legge til ”egne variabler”. 
 
Sak 08/17: Det foreligger ikke en konkret plan for flytting av Rapporteket. Dersom flytting er 
ønskelig må det formaliseres en bestilling fra HN-IKT.  
  
Sak 17/17: For 2016 ble det fra FMK totalt tildelt kr 7 679 375. Fordelingen mellom regioner 
var som følger: Nord kr 2 219 375, Midt-Norge kr 4 760 000, Vest kr 650 000 og Sør-Øst kr 750 
000. (For regionene Nord og Midt-Norge var ikke opplyst hvor stor andel av midlene som ble 
utdelt til leverandører og til registerspesifikk utvikling.) 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen tar statusoppdatering til orientering. 
 

06-17 MRS-Resultat applikasjon for sensitivt nivå - søknad om finansiering fra FMK 

MRS- Resultat er en resultattjeneste som skal kunne være en totalløsning for 
resultatformidling. Dette for å stimulere til at registrene i større grad kan nå strategimål 2 (økt 
bruk av resultater) i strategien for 2016-2020. 
 
MRS-Resultat fase 1 (publisering av anonyme data) startet i mars 2016, er nå ferdigstilt som 
løsning for Norsk Hjerteinfarktregister. Det er planlagt at 6-7 nye registre skal komme på 
denne løsningen i løpet av 2017. Drift- og forvaltningskostnader er kr 24 700 pr register.   
 
MRS-Resultat Fase 2 er utvikling av applikasjonen for resultatvisning av sensitive data. Denne 
applikasjonen vil være viktig for å stimulere til bruk i klinisk forbedringsarbeid, forskning og 
faglig styring. Applikasjonen vil være mer kompleks enn applikasjonen for anonymt nivå for å 
ivareta krav til infromasjonssikkerhet. Fase 2 er påbegynt, og ifølge tidsplan vil sensitive 
rapporter for Norsk Hjerteinfarktregister og NORKAR ferdigstilles i uke 44. Prosjektet 
ferdigstilles i november 2017.  
Totalbudsjett for prosjektet er 3.4 mill kr. Det søkes om 1,9 mill fra FMK for å ferdigstille 
prosjektet. Drift- og forvaltningskostnader er kr 24 700-58 400 pr register.   
 
Styringsgruppen ga uttrykk for at dette var en nyttig løsning for presentasjon av resultater, 
men fordi det til dagens møte var flere større søknader om finansiering, kan de under møtet i 
dag ikke ta stilling til om søknaden skal få støtte. Søknaden skal også vurderes teknisk av FMK. 
 
Vedtak: 
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Styringsgruppen utsetter behandling av finansiering av denne søknaden.  Leder av FMK-
NIKT får i oppdrag å lage en oversikt over prioriteringer og planlagte søknader til IKT-
utvikling for 2017 fra alle regioner og leverandører. På bakgrunn av denne oversikten tas 
det endelig beslutning om styringsgruppen støtter finansiering av denne søknaden i et 
telefonmøte like etter påske. 

 

07-17 Nasjonal løsning for autentisering –FIA  

Program for felles infrastruktur (FIA) har som målsetting å etablere en felles 
autentiseringstjeneste for helse- og omsorgssektoren i løpet av 2017. Denne skal gi enkel og 
sikker innlogging til e-helseløsninger, legge til rette for engangspålogging, og bidra til økt bruk 
av API for tett integrasjon av felles e-helseløsninger i IKT-systemene. Arbeidet ledes av 
Direktoratet for e-helse.  Prosjektet er finansiert via medlemsavgiften i Norsk Helsenett. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

08-17 Orientering fra HEMIT om søknad om finansiering av ”Felles autorisasjonsløsning for 
kvalitetsregistrene i nasjonal infrastruktur”  

På bakgrunn av utredning om flytting av de nasjonale kvalitetsregistrene for drift hos Norsk 
Helsenett og FIA- prosjektet, vil det være nødvendig å etablere en felles løsning for 
autorisasjon, som kan benyttes i både MRS, Open Qreg og Ereg. Løsningen vil her bygges som 
en generell del av infrastrukturen for kvalitetsregistrene.  

Saken er behandlet i FMK-NIKT 19.01.17, og det søkes om kr 2 105 000.  

Det var enighet i styringsgruppen om at dette er en sentral fellesløsning som må på plass i 
2017, og støttet finansiering av prosjektet. 

Vedtak: 
Styringsgruppen anbefaler at FMK-NIKT tildeler prosjektet de omsøkte midler. 

 

09-17 Revidert mandat FMK-NIKT  

Saken er en oppfølging av styringsgruppens seminar i september 2016 der styringsgruppen 
ønsket revidert mandat og endret sammensetning av FMK-NIKT for å styrke det nasjonale 
perspektivet. Leder av FMK-NIKT presenterte forslag til nytt mandat.  

Det foreslås at IRS utnevner en representant fra servicemiljøet i hver region, knyttet opp mot 
en ”regional IKT-koordinator”- funksjon, samt to representanter fra nasjonalt servicemiljø ved 
SKDE (leder og person med juridisk kompetanse). NIKT vil i tillegg til leder av FMK peke ut 
minst to personer som dekker kompetanse innen IKT-arkitektur og arbeid inn mot strukturert 
EPJ. Leverandører inviteres inn i FMK-møtene på sak.   

Formulering av den enkeltes rolle som representant for sin region ble kommentert, og vil 
reformuleres i mandatet. 

FMK har sin styringslinje i NIKT, samtidig som IRS har et overordnet ansvar for utvikling av 
infrastruktur og styring av kvalitetsregisterfeltet. IRS rolle i beslutning av fordeling av midler fra 
FMK var ikke berørt, og vil tas inn i mandatet.  
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Nytt mandat for FMK skal vedtas i styret i NIKT 20.03.17 

Vedtak: 
Forslag til mandat omformuleres i tråd med innspill og presiseringer som framkom i møtet. 
Leder av FMK forankrer omformuleringer på mailrunde i styringsgruppen, og presenterer 
forslag til revidert mandat for styret i NIKT 20.03.17. 

 

10-17 Nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status og behov for avklaring av søknadsprosess  

Det er behov for avklaring av hvilke eksisterende registerinitiativer som evt. skal prioriteres for 
nasjonal status, og om det er spesielle fagområder som bør prioriteres.  

Det er videre behov for avklaring av prosess for søknad om nasjonal status, både for de 
registerinitiativer som finnes i regionene, og for servicemiljøet som skal drive 
veiledningsarbeid. 

Aktuelle registerinitiativer fra alle regioner ble presentert: 8 fra Helse Sør-Øst, 2 fra Helse Vest, 
3 fra Helse Midt-Norge og 1 fra Helse Nord.   

Styringsgruppen ba sekretariatet til neste møte lage en prioritert liste over de nye 
registerinitiativer, og angi hvilke initiativer som evt. kan høre hjemme i en faglig klynge.  

Rapport fra Helsedirektoret har ikke gitt retning for evt. faglige satsingsområder foruten 
psykiatri/rus. Styringsgruppen ba sekretariatet sette sammen en arbeidsgruppe som inkluderer 
fagdirektører i RHFene for å identifisere prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske 
kvalitetsregistre. 

Når det gjelder avklaring av prosess for nasjonal status, ble denne saken behandlet i 
fagdirektørmøtet 12.12.16. Utfallet av saksbehandlingen er ikke kjent. Sekretariatet for 
fagdirektørmøtet kontaktes for avklaring. 

Vedtak: 
1. Sekretariatet lager til neste møte en prioritert liste over nye registerinitiativer, og angir 

hvilke initiativer som evt. kan høre hjemme i en faglig klynge. 
2. Sekretariatet setter sammen en arbeidsgruppe som inkluderer fagdirektører i RHFene for å 

identifisere prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. 
3. Sekretariatet kontakter sekretariatet for fagdirektørmøtet for avklaring av utfall av 

saksbehandling av prosess for nasjonal status fra fagdirektørmøtet 12.12.16 
 

11-17 Fagsenter for pasientrapporterte data: løsninger for PROM  

Saken er en oppfølging av sak 41-16 fra forrige møte der styringsgruppen ba Fagsenter for 
pasientrapporterte data forberede en sak for å belyse muligheten av å bruke ett felles PROMs-
instrument som gjør det mulig å gjøre sammenligninger mellom pasientgrupper.  Dette kan la 
seg gjøre, men må vurderes om er hensiktsmessig i forhold til målet med bruk av PROMs i 
kvalitetsregistre (kvalitetsforbedring vs sammenligning av sykdomsgrupper). Registrene har i 
dag valgt ulike generiske instrumenter (Rand-36/12 og EQ-5D), og de fleste har også egne 
sykdomsspesifikke instrumenter som er relevante for å vurdere effekt av behandling.   

Fagsenteret informerte videre om at om lag halvparten av de nasjonale kvalitetsregistrene i 
2016 samlet inn PROMs, der de fleste bruker standardiserte instrumenter. Fagsenteret har 
bistått/bistår 17 nasjonale kvalitetsregistre  i arbeidet med å velge og implementere PROMs. 
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Fagsenteret informerte også om arbeidet med PROMIS, en ny metode for innsamling av 
pasientrapporterte data med spørsmålsbanker for ulike livsdomener, og som reduserer 
innregistreringsbyrden for pasienter. Kunnskapssenteret i FHI vil ha en viktig rolle i dette 
arbeidet. 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tok presentasjon fra Fagsenter for pasientrapporterte data til orientering. 
 

 

12-17 Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

Leder av ekspertgruppen presenterte forslag til prosess med en regel om at eksisterende 
nasjonale kvalitetsregistrene gjennomgår en overordnet faglig gjennomgang  av 
ekspertgruppen hvert tiende år. Ekspertgruppen vil vurdere registrene med kriterier lik de til 
enhver tid gjeldende eksisterende faglige krav for opprettelse av nye nasjonale 
kvalitetsregistre. Det foreslås at rekkefølgen på vurdering av registre følger dato for registerets 
opprinnelige oppnåelse av nasjonal status.  

I prosessen for faglig vurdering bes det enkelte kvalitetsregister å gjøre en egenvurdering 
basert på eksisterende krav for å opprette et nytt nasjonalt kvalitetsregister.  Diskrepanser skal 
identifiseres, og tidsplan for korreksjon av disse oppgis.  
Ekspertgruppen evaluerer registerets egenvurdering med de samme tilgrunnleggende 
kriterier. Ekspertgruppen vurderer om den er enig i beskrivelse av diskrepanser og tidsplan for 
korreksjon.  
En gjennomgang kan resultere i at ekspertgruppen: 
1. Anbefaler ”resertifisering”, evt med behov for mindre revisjon med tidsplan for retting. 
2. Anbefaler ”ikke resertifisering” fordi liste over diskrepanser og/eller tidsplan ikke er 
godkjent. Registeret får 6 mnd frist for revisjon. 
 
Ved oppfølging av ekspertgruppen etter 6 mnd kan ekspertgruppen anbefale ”resertifisering” 
dersom revisjon er fullført eller anbefaler ”ikke resertifisering”. I dette tilfellet gis melding til 
IRS.   
    
IRS var positiv til foreslått prosess, og ønsket i tillegg å kunne ”bestille” gjennomgang av 
enkeltregistre ved behov.   

Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner foreslått prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale 
kvalitetsregistre.  
 

13-17 Rapportering for 2016 på handlingsplan for nasjonalt servicemiljø  

Sekretariatet informerte kort om status for tiltak for 2016 i handlingsplan for nasjonalt 
servicemiljø. De fleste punkter er gjennomført som planlagt. Arbeidet under hovedmål 6 er 
noe forsinket, men vil ferdigstilles i løpet av 2017. Vedr punkt 8.2 vil det i 2017 utarbeides en 
håndbok med informasjon om juridiske forutsetninger for internasjonale registre.     
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tok statusoppdateringen til orientering.  
 

14-17 Referatsaker 

Formatert: Norsk (bokmål)
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1. Info fra møte med AD 
2. Revidert rapport felles finansiering IKT-drift   
3. Oppdragsdokument: statusrapport for  kvalitetsregisterfeltet   
4. Helsedirektoratets arbeid med incentiver for økt  dekningsgrad i kvalitetsregistre   
5. Rapport dekningsgradsprosjekt   
6. Info om arrangementer i servicemiljøet:  
    -  Seminar for pasienter og brukere 8. mars   
    -  Rundebordskonferanse om kvalitetsforbedringsarbeid  23.03   
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar referatsakene til orientering. 
  

15-17 
 
           
       

Eventuelt  
 
Ingen saker. 

 
  

Neste møte: 08.06.17 09:00 – 15:30 på Gardermoen 
 
 
Referent: Eva Stensland 


