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Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Torsdag 14. september 2017 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Sverre Sandberg , Øyvind Hope (vikar 
for Henrik Sandbu), Bent Indredavik, Tore Solberg, Sissel Jor (vikar for Ole 
Tjomsland) 

Observatører Leif Nordbotten (vikar for Hanne Narbuvold (HDIR)), Vinjar Fønnebø 
(Ekspertgruppen), Nils Gullhaug (dir e-helse), Helena Eide (FHI) 

Gjester Anders Nordraak Aasheim, Direktoratet for e- helse 

Fraværende Pål Iden,   Torunn Omland Granlund (HOD), 

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

 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av PROM-prosjektet til Norsk kvalitetsregister for 
prostatakreft v/ Ylva Gjelsvik og Liv Marit Dørum. Presentasjonen sendes sammen med møtereferat.  

Saksnr. SAKER 

 
 
36-17 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Tre saker ble meldt til sak 47-17 Eventuelt 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 

 
37-17 
 
 
 

Referat fra møte 8.juni 2017  
 
Styringsgruppens leder ba sekretariatet sjekke om vedtatt endring i referat fra sak 18 i forrige 
møte var gjort i revidert referat. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 8. juni 2017. 
 

38-17 Status oppfølging av saker fra forrige møte  

Styringsgruppen ønsker informasjon om status for oppfølging av tidligere vedtak.  

Oppfølging av sak 27-16 og 19-17 Organisering og styring av regionenes arbeid med 
kvalitetsregistre: Sak fra IRS til AD-møtet om et mandat til å utvikle alternative modeller for 
framtidig organisering og styring av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre ble videresendt 

Møtereferat: 

Møtedato  14.09.2017 

Møtenr. 04 -17 

 

Formatert: Norsk (bokmål)
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til fagdirektørmøtet og behandlet der i 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 vil IRS 
foreløpig avvente videre arbeid i saken, også i påvente av Riksrevisjonens rapport .  

Oppfølging av sak 28-16 Søknad om nasjonal status for Norsk Brannskaderegister: Saken ble 
behandlet i det interregionale 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.  

Sekretariatet bes om å tilgjengeliggjøre denne informasjon på nettsiden og til servicemiljøet I 
regionene.  

Oppfølging av sak 43-16 Hensiktsmessige registerstrukturer: Det er planlagt et møte mellom 
servicemiljøet og aktuelle registre innen nevrofeltet. Ekspertgruppens leder  informeres om 
framdrift i arbeidet etter dette møtet.  

Invitasjon til styret for helsedataprogrammet: Fagdirektørmøtet skal utnevne representant fra 
kvalitetsregisterfeltet til styret for Helsedataprogrammet. IRS har foreslått Olav Røise som 
kandidat. Manglende tilbakemelding fra fagdirektørmøtet har medført manglende deltakelse 
på møtene i styret i august og september. Leder av fagdirektørmøtet venter på tilbakemelding 
fra sine kolleger før endelig utnevning av representant.  

 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar  informasjon om status for oppfølging av tidligere behandlede saker til 
orientering med de kommentarer som framkom i møtet. Som ledd i oppfølging av sak 27-16 
sendes brev til Fagdirektørmøtet om at IRS foreløpig vil avvente videre arbeid i saken. 
 

39-17 Tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av kvalitetsregistre (sykehusnivå) 
 
Saken er en oppfølging av sak 33-17 (Tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av 
kvalitetsregistre) fra forrige møte.  

Styringsgruppen ba om en utredning for avklaring av spørsmål rundt tilgangsstyring. Det ble 
etter forrige møte nedsatt en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra servicemiljøet i SKDE 
og i Helse Vest, FHI, personvernombud og jurist fra Helse Bergen.   
Det var enighet om at det er kun det helseforetak som er databehandlingsansvarlig for det 
enkelte kvalitetsregister som kan regulere tilgangen til disse. FHI som databehandlingsansvarlig 
for HKR, eller de nasjonale kvalitetsregistrene har således ingen rolle i dette. For å sikre en 
ensartet praksis og for å sikre en tilgang til de lokale registrene skjer innen rammen av HPL § 26 
er det likevel hensiktsmessig å utarbeide noe retningslinjer og rutiner.  

I Helse Vest er det satt i gang et arbeid med å utarbeide retningslinjer for tilgang til 
virksomhetsinterne registre, det vil derfor være hensiktsmessig å avvente dette arbeidet. 
Servicemiljøet SKDE vil følge dette opp og sammen med Norsk helsenett som er de som drifter 
de lokale registrene utarbeidet retningslinjer og anbefalinger til helseforetakene som er 
databehandlingsansvarlig for de lokale registrene. 

Vedtak: 
  Styringsgruppen ber om at Helse Vests arbeid i denne saken brukes som mal for anbefalinger 
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om tilgangsstyring. Saken tas opp påny når dette arbeidet er ferdigstilt for avklaring om dette 
kan brukes nasjonalt.  

 

40-17 Presentasjon av Gastronets arbeid med arketyper i DIPS  

Gastronet er et kvalitetssikringsprogram for gastrointestinal endoskopi og et nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister. Registeret har i dag papirbasert innregistrering av data, men har 
siden 2013/2014 samarbeidet med DIPS ASA for å få definert arketyper for DIPS Arena for 
området. Arketypene er nå på høring. Nasjonalt servicemiljø i Helse Sør-Øst har sammen med 
registeret utarbeidet et underlag for å søke FMK om midler til å gjennomføre et prosjekt for å 
implementere arketypene i DIPS Arena, slik at informasjon kan registreres i pasientjournalen 
og deretter overføres til registret, altså uten å registrere samme informasjon to ganger. Det er 
foreløpig usikkert hvor stor andel av registerets variabler som kan lages som arketyper.  
Underlaget for søknaden har vært presentert for FMK, som støtter forslaget.  

Styringsgruppen vurderte dette som en nyttig pilot, men savnet en sterkere nasjonal 
forankring av prosjektet. Det ble forslått at representanter fra Helseplattformen, NoRGast og 
direktoratet for ehelse ble inkludert i arbeidet. Det ble også reist spørsmål rundt finansiering 
av prosjektet. Er det forventet at FMK skal finansierer hele arbeidet eller er det rimelig at noen 
av interessentene i prosjektet (DIPS ASA, OUS) bidrar i finansieringen? 

Under diskusjon rundt arketyper ble det reist spørsmål rundt de nasjonale kvalitetsregistrenes 
”modenhet” i forhold til arketypetenking og standardisering av variabler i registrene. 
Styringsgruppen ønsket at dette skal være et vurderingspunkt ved ekspertgruppens 
gjennomgang av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Ekspertgruppens leder og 
sekretariatet ble bedt om å formulere et vurderingspunkt knyttet til dette. Styringsgruppen 
ønsket også generelt et tettere samarbeid mellom servicemiljøet i SKDE, direktoratet for 
ehelse, FMK og ekspertgruppen knyttet til standardisering av variabler i kvalitetsregistrene.  

Styringsgruppen ønsker mer kunnskap om arketyper, og det ble foreslått å invitere Hallvard 
Lærum fra direktoratet for ehelse til neste møte for å holde en presentasjon.   

Vedtak: 
1. Styringsgruppen vurderte piloten som nyttig, men ønsket en sterkere nasjonal 
forankring av prosjektet ved å inkludere Helseplattformen, NorGast og direktoratet for 
ehelse i arbeidet.  
2. Ekspertgruppens leder og servicemiljeøt i SKDE bes om å utforme et vurderingspunkt 
knyttet til standardisering av variabler/arketypetenking til ekspertgruppens gjennomgang 
av de nasjonale kvalitetsregistrene.  Forslaget presenteres for styringsgruppen i neste 
møte.  
3. Styringsgruppen ber om en presentasjon om arketyper i neste møte. 
 

 41-17 Orientering om alternative innregistreringsløsninger for PROM  

I møte i Interregional styringsgruppe 30.11.2016 ba styringsgruppen FMK om å belyse bruken 
av alternative innregistreringsløsninger for PROM til de nasjonale registrene.  

Anders Nordraak Aasheim fra Direktoratet for e-helse orienterte om eksisterende 
løsningskomponenter, og muligheten for å anvende alternative innregistreringsløsninger 
sammen med disse. Presentasjon ligger vedlagt referatet. 
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Vedtak: 
Styringsgruppen tar presentasjon til orientering.  
 

42-17 Statusrapport nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017 
 

Helse Nord RHF fikk i oppdragsdokument fra HOD for 2017 bestilling om å utarbeide en 
elektronisk statusrapport for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten skal «(...) 
vise måloppnåelse for arbeidet, herunder dekningsgrad og bruk av kvalitetsregistre til 
kvalitetsforbedring og forskning».  

Planlagt innhold i rapporten ble lagt frem for IRS på møtet 08.06.17. Nasjonalt servicemiljø har 
nå utarbeidet et utkast av statusrapporten i samarbeid med servicemiljøene i regionene. Det er 
planlagt å publisere statusrapporten i forbindelse med offentliggjøring av resultater den 13. 
november 2017 med tall fra kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2016. Statusrapporten er 
utformet med tanke på et bredt/allment publikum og vil i tillegg til tekst inneholde 
designelementer, informasjonsbokser med fremhevede temaer og eksempler, samt 
figurer/tabeller.  

Styringsgruppen var fornøyd med innhold i rapporten, og fant oppsummeringene nyttig. Det er 
ønskelig med presentasjon av flere elementer på oppsummeringssiden: antall nasjonale 
kvalitetsregistre som har definert kvalitetsindikatorer, kan rapportere påbegynte/gjennomført 
kvalitetsforbedringsprosjekter og inkluderer PROM/PREM. Ta med forbedringer over tid der 
det er relevant.  

Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner utkast med de kommentarer som framkom i møtet.  

43-17 Orientering om saker som har vært behandlet i FMK  

Leder av FMK-NIKT refererte fra FMKs møter i juni og august 2017  
 
Vedr sak 50/17 Flytting av OpenQReg, ereg og Rapporteket til NHN: De nasjonale 
kvalitetsregistrene etablert på OpenQReg og eReg-plattformene skal flyttes i løpet av 2017/18.  
Når det gjelder flytting av Rapporteket skal det være et møte mellom HN-IKT og NHN den 
19.09 for oppstart av flytteprosess. Styringsgruppen ønsker en redegjørelse fra HN-IKT til neste 
møte om hvorfor oppstart av flytting av Rapporteket har tatt tid, og planer for flytting til NHN.   
 
Vedr sak 51/17 Opprettelse av databehandleravtaler mellom NHN og HF med lokale databaser 
av nasjonale kvalitetsregistre.  Servicemiljøet i regionene vil bistå de nasjonale 
kvalitetsregistrene å opprette slike avtaler. Det finnes informasjon og maler på servicemiljøets 
nettside, og servicemiljøet i SKDE vil videresende informasjon fra NHN til servicmiljøet i 
regionene.   
 
Vedr sak 52/17 Økonomi: Pr 06.09.17 er det 3,1 MNOK tilgjengelig av årets midler.  
 
Leder av FMK-NIKT fikk avklaring om at styringsgruppen var positiv til finansiering av prosjektet 
presentert i sak 40-17. Styringsgruppen ba også om en oversikt til neste møte over status for 
hvilke registre som ennå ikke har en teknisk innregistreringsløsning med plan for arbeidet fr 
hvert register.  
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen tar statusoppdatering til orientering.  
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2. Leder av FMK ber HN-IKT møte i neste styringsgruppemøte for å informere om prosessen 
rundt flytting av Rapporteket til NHN. 
3. Styringsgruppen ønsker i  neste møte en oversikt over hvilke registre som mangler en 
teknisk innregistreringsløsning, og plan for dette arbeidet for hvert register.  
 

44-17 Nytt mandat for FMK og utnevnelse av medlemmer  

Arbeidet med å revidere mandatet ble påbegynt i 2016, i samarbeid mellom Nasjonalt 
servicemiljø SKDE og Nasjonal IKT HF. Utkast til revidert mandat ble fremlagt for Interregional 
styringsgruppe 6.3.2017, og ble deretter fremlagt for godkjenning i styret for Nasjonal IKT HF 
20.3.2017. Mandatet ble endelig godkjent i styret for Nasjonal IKT HF 28.8.2017.  

Det fremgår av mandatet at forumet har fått nytt navn; «Teknologiforum for medisinske 
kvalitetsregistre». Av praktiske hensyn videreføres forkortelsen FMK.  

I henhold til nytt mandat skal helseregionene hver utnevne ett medlem til forumet, og 
Interregional styringsgruppe kan i den forbindelse komme med forslag.  

På bakgrunn av en beskrivelse av kompetanse og funksjon disse medlemmene skal ha ble  
følgende personer foreslått fra Interregional styringsgruppes RHF-representanter:  
Sissel Jor,  Helse Sør-Øst 
Bernt Olav Økland, Helse Vest 
Tormod Digre, Helse Midt-Norge 
Are Edvardsen, Helse Nord 
 
Styringsgruppen gikk inn for dette forslaget. Leder av FMK sender disse navneforslagene til 
postmottak i hvert enkelt RHF og ber om oppnevning av regionens representant til dette 
styret. 

Vedtak: 
1. Interregional styringsgruppe anbefaler at Sissel Jor, Bernt Olav Økland, Tormod Digre og 
Are Edvardsen utnevnes som medlemmer til FMK-NIKT på vegne av hver sin helseregion  
2. Leder av FMK sender styringsgruppens forslag til postmottak i hvert enkelt RHF for 
oppnevning sammen med beskrivelse av faglige kriterier for utvelgelse og styringsgruppens 
prosess for utarbeidelse av forslaget.   
 

45-17 Presentasjon av svenske rapporter: ”Framtidens kvalitetsregister” 76 og ”Lapptäcke med 
otillräcklig täckning”  

I forbindelse med den femårige særskilte satsingen på medisinske kvalitetsregistre i Sverige i 
2012- 2016 arbeides det i 2017 med evaluering av satsingen og planlegging av videre satsing og 
organisering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.  

Rapporten ”Framtidens kvalitetsregister” er utarbeidet av en prosjektgruppe ledet av Mads 
Bojestig på oppdrag av Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister.  

Rapporten ”Lapptäcke med otillräcklig täckning” er Vårdanalys sin sluttvurdering av den 
femårige satsingen. Det er gjort en vurdering av satsingens måloppfyllelse, tiltak og 
organisering.  

Philip Skau presenterte de to rapportene som begge  er relevante for den pågående diskusjon 
rundt organisering, styring og finansiering av arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre i Norge. 
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Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

46-17 Referatsaker 
1. Arbeidsgruppe for utredning av behov for nye medisinske kvalitetsregistre   

2. Status fra arbeidet i arbeidsgruppen for faglig og administrativ finansiering av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre   

Vedtak: 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering. 

 

47-17 
 
           
       

Eventuelt  

 Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018: Konferansen arrangeres i Tromsø 20-
21.mars 2018.  Programkomite og arrangementskomite er under etablering. Det er 
ønskelig at et medlem av IRS er deltaker i programkomiteen.  

• Riksrevisjonens rapport: Leder av styringsgruppen har fått tilsendt Riksrevisjonens 
rapport for gjennomlesning for kommentarer av funn og vurderinger.  Rapporten er 
foreløpig utsatt offentlighet. Styringsgruppens leder vil sammen med leder av Nasjonalt 
servicemiljø sende tilbakemelding til Riksrevisjonen.   

• Tekniske innregistreringsløsninger: Problemstilling ble diskutert i sak 43-17 

  

 
 
  

Neste møte: 14. desember kl 09:00-15:30 på Gardermoen 
 
Referent: Eva Stensland 


