
 
 

 
 
 

 
    
          7. desember 2017 
 
 
 
 
 
Til medlemmene i den Interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   14. desember kl. 9.00 – 15.30  
Sted:   Radisson Blu Gardermoen  
   
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
14. desember 2017 
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 14. desember 2017 
 
To registre presenterer seg selv: Norsk MS-register og biobank  
           Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 
 
 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr. 

 
48/2017 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 

 
3 

 
- 

49/2017 Referat fra forrige møte 4 1 

50/2017 Status oppfølging av saker behandlet i IRS pr. 6.12.2017 11 2 

51/2017 Ekspertgruppens vurdering av registrenes oppfølging av tidligere 
vedtak om Varsler om manglende faglig framdrift  

14 3 

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

16 4, 5 

53/2017 Revidert mandat for ekspertgruppen 22 - 

54/2017 Angivelse av dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre i 
kreftregisteret 

23 6 

55/2017 Status for saker behandlet i FMK-NIKT 27 7 

56/2017 Funksjonell IKT-status for nasjonale kvalitetsregistre 31 - 

57/2017 Kliniske informasjonsmodeller og datafangst fra EPJ til medisinske 
kvalitetsregistre  

33 - 

58/2017 Rapporteket: flytting av teknisk drift fra HNIKT til NHN 34 - 

59/2017 Ny økonomisk modell for forvaltning av OQR-registre  36 - 

60/2017 Forslag til fordeling av infrastrukturmidler for 2018 37 - 

61/2017 Møtedatoer 2018 40 - 

62/2017 Eventuelt 41 - 

63/2017 Referatsaker 
1. Statusrapport 2017 for medisinske kvalitetsregistre  
2. Presentasjon av nye resultater fra kvalitetsregistrene 13.11.17 
3. Brev fra Intensivregisteret  
4. Databehandlingsansvar for NORBIO 

42 8, 9, 10 

 
Alle vedleggene utenom vedlegg nr. 3, 4 og 8 ligger i innkallingen limt inn under saksframlegget. 
Vedlegg nr. 3, 4 og 8 vedlegges innkallingen som egne dokumenter. 
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
Saksnr  48/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Referat fra forrige møte 14.9.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 
 
 
 
Vedlegg  
 
Vedlegg 1:  Referat fra forrige møte 14.9.2017  

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
Saksnr. 49/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Vedlegg 1 sak 49/2017:  Referat fra forrige møte 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 

Møtereferat 

Møtedato  14.09.2017 

Møtenr. 04 -17 
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videresendt 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. 
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Vedtak: 
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.  

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.  
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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. 

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.  
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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.  
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 
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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. 

 
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 
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Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe pr 06.12.2017 
 
 
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 06.12.2017 
  

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
Saksnr  50/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Vedlegg 2 sak 50/2017:  Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe pr 06.12.2017 
 

Saksnr Vedtak Ansvarlig Frist  Status Utført 
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    

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 

 
 

Planlagt møte med 
nevrologimiljøet 
jan 18  

 

19-17 
08.06.17 

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 

? ? Det må utarbeides 
en plan for hvordan 
denne saken skal 
presenteres for AD-
møtet.  
Tas opp i møtet i 
feb? 

 
 

 

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  

 Invitasjon til styret i 
Helsedataprogrammet 
RHFene er invitert til å delta med 
en representant fra 
kvalitetsregisterfeltet inn i styret 
for Helsedataprogrammet. 
Kandidat er foreslått. Formell 
oppnevning av Fagdirektørmøtet  

  Avklaring 04.12.17: 
Olav Røise er 
utnevnt som 
representant til 
styret i Helsedata-
programmet 
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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.  

    

40-17 Presentasjon av Gastronets arbeid 
med arketyper i DIPS 
Ekspertgruppens leder og 
servicemiljøet 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.  

Styringsgruppen ber om en 
presentasjon om arketyper i neste 
møte. 
 

   
 
 
Muntlig info i 
møtet i IRS des17 
 
 
 
 
 
Sak IRS 14.12.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43-17 Orientering om saker som har vært 
behandlet i FMK  
Leder av FMK ber HN-IKT møte i 
neste styringsgruppemøte for å 
informere om prosessen rundt 
flytting av Rapporteket til NHN. 

Styringsgruppen ønsker i neste 
møte en oversikt over hvilke 
registre som mangler en teknisk 
innregistreringsløsning, og plan for 
dette arbeidet for hvert register.  

   
 
 
Sak IRS 14.12.17 
 
 
 
Sak IRS 14.12.17 
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Ekspertgruppens vurdering av registrenes oppfølging av tidligere vedtak om 
Varsel (om manglende faglig utvikling)  
 
Bakgrunn 
I Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» beskrives 
krav og kriterier for å opprettholde status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, og prosess for  
endring av slik nasjonal status (21TUhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/IS-
2526-oppretting-og-drift-av-nasjonale-medisinske-kvalitetsregistre.docx.pdfU21T).  

Ved ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 
2015 identifiserte ekspertgruppen fire registre de anbefalte skulle motta Varsel (om manglende faglig 
utvikling). Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, Varsel til disse fire 
registrene. I denne sakes legges ekspertgruppens vurdering av disse fire registrenes oppfølging av  
Varsel fram. 

Bakgrunn for Varsler: 

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

2. Norsk kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS):  
Registeret mangler fortsatt en plan for rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende 
enheter.  
  
3. Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet:  
Registeret har ikke levert årsrapport for 2015, og har ikke samlet data siden 2012.   
 
4. Gastronet:  
Registeret har over mange år hatt lav dekningsgrad på rundt 30%. Deltakende avdelinger (inkludert 
ledelse) må få tilgang til avdelingens aggregerte data og nasjonale data.  

  
Registrene fikk frist til 10.04.17 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.17 med å beskrive de 
gjennomførte forbedringer. Ekspertgruppen vurderte i april 2017 registrenes planer for 
forbedringstiltak. Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet ba om utsatt frist for plan for 
forbedringstiltak til 10.04.18, med bakgrunn i organisatoriske endringer i registeret med mulig 
overføring av databehandlingsansvar fra OUS til UNN og omstrukturering av registeret.  

  

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
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Ekspertgruppen gjorde i april 2017 følgende vedtak i saken:  
1. Ekspertgruppen tar NORICs plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport  
    for 2016.  
2. Ekspertgruppen tar ROAS plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport  
    for 2016.  
3. Ekspertgruppen gir ikke Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet utsettelse av frist for  
    plan for – eller gjennomføring av forbedringer, og forventer beskrivelse av gjennomførte  
    forbedringer innen frist 15.10.17.  
4. Ekspertgruppen tar Gastronets plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til  
    årsrapport for 2016.  
 
Alle de fire kvalitetsregistrene leverte innen 15.10.17 oversikter over framdriften i arbeidet med 
forbedringer i registeret som ligger vedlagt. (Se vedlegg 3)  
 
Dersom registrenes forbedringer ikke vurderes som tilfredsstillende, vil ekspertgruppen anbefale at 
Interregional styringsgruppe sender Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister 
nasjonal status.  

Ekspertgruppens vurderinger av de fire registrenes forbedringer presenteres i møtet.  
 
 
 
 
 
Vedtak 
Vedtak utformes i møtet.  
 
 
 
 

Vedlegg 3 
 
 Vedlegg 3: Framdriften i arbeidet med forbedringer i registrene NORIC, ROAS, Nasjonalt  
                     kvalitetsregister for døvblindhet og Gastronet. (se eget dokument)  
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Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2016 fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre  
Vurdering av kvalitet og funksjon i etablerte nasjonale kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med tanke 
på oppnådd stadium og registerkvalitet. 
Gjennomgang av årsrapporter for 2016 ble gjennomført i ekspertgruppens møte 1. og 2. november 
2017. I denne saken legges ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger fram for Interregional 
styringsgruppe. 
 
Generelt om årets resultater 
Registrenes stadium vurderes på grunnlag av innlevert årsrapport i henhold til det etablerte 
stadieinndelingssystemet. Her vurderes registrene etter fastsatte kriterier fra stadium 1 til 4. I tillegg gir 
ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle anbefalinger 
for videre framdrift.  
Ekspertgruppen utarbeidet i 2016 en veileder for utdypende og felles forståelse av krav og kriterier, og 
har vurdert registrene etter denne.  
 
Årsrapporter fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. Ett av de nasjonale 
registrene (Norsk kvalitetsregister 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. Faglig ansvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet hadde 
utarbeidet et notat som ble vurdert av ekspertgruppen (ligger i vedlegg 3). 
 
Ekspertgruppens omforente vurdering og anbefalinger for alle registrene finnes i vedlegg 3.. 
 
Vurderingen av årsrapportene for 2016 ga følgende resultat for stadieinndeling (vurdering 2015 til 
sammenlikning): 
 

Stadium Resultat årsrapport 2015 Resultat årsrapport 2016 
1 17 9 
2 24 31 
3 7 9 
4 1 2 

 
Norsk hjerneslagregister og Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte ble vurdert til å oppfylle 
alle kriterier i stadium 4. 
 
38 registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tolv registre gikk opp et nivå og ett register ble 
vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor.   

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
Saksnr  52/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 

 

Side 16 
 
 
 



En lavere andel av nasjonale kvalitetsregistre enn tidligere befinner seg i stadium 1, og hovedtyngden av 
registrene befinner seg i stadium 2. For noen registre er manglende nasjonal oppslutning og 
dekningsgrad/kompletthet fortsatt et hovedproblem. Det er også utfordringer med hensyn til å beregne 
dekningsgrad for en del av registrene som har en organisatorisk tjenesteenhet eller -funksjon som 
inklusjonskriterium (”tjenesteregistre”). Disse registrene blir av ekspertgruppen bedt om å få på plass et 
valid og reliabelt system for dekningsgradsanalyse innen våren 2019.  
 
Stadium 2 rommer registre med ganske ulik funksjonalitet, fra de som nylig har fått nasjonal status, til 
registre som over flere år har oppfylt alle krav i stadium 2 og mangler PROMs for å oppfylle alle krav til 
stadium 3 eller 4. Også krav om å bruke registeret i forbedringsarbeid begrenser noen registre i å nå 
stadium 3. For stadium 4 er det å kunne dokumentere registerets datakvalitet gjennom 
valideringsstudier, å kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk 
praksis og at registrerende enheter skal ha tilgang til oppdaterte (on-line) resultater som er de største 
utfordringene for registrene å nå.   
 
Ekspertgruppen foreslår at punktet ”Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter” i 
stadium 4 i stadieinndelingssystemet fjernes. Dette fordi alle de nasjonale kvalitetsregistrene årlig 
tilpasser sine resultater til nettsiden kvalitetsregistre.no, og dermed oppfyller dette kravet. 
 
Ekspertgruppen hadde i april 2017 en gjennomgang av stadieinndelingssystemet og diskuterte hvordan 
man kunne sørge for ytterligere differensieringer mellom registrene, spesielt blant den store gruppen 
registre som klassifiseres til stadium 2. Ekspertgruppens leder har laget et forslag til et nytt 
stadieinndelingssystem som har en teknisk akse og en akse knyttet til egnethet/nytte i kvalitets- 
forbedringssammenheng. Dette gir åtte ulike kategorier, og differensierer bedre mellom registrene enn 
dagens system. Ekspertgruppen vil i sitt neste møte februar 2018 vurdere om de vil anbefale denne 
reviderte stadieinndelingsmodellen for bruk. 
 
Ekspertgruppen identifiserte seks nasjonale kvalitetsregistre med manglende utvikling mot, eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon, og anbefaler at det utstedes Varsel om manglende faglig 
utvikling for disse seks registre.  
 
 
       Disse 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 

 

Forslag til ordlyd i Varsler vedlegges (vedlegg 5).   
Styringsgruppen utarbeidet i fjor en tidsplan for utbedring av mangler for registre som får Varsel, som 
foreslås benyttet videre. 
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Forslag til vedtak 
1. Interregional styringsgruppe 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. 

 
 
 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg 4:  Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2016 (se eget dokument) 
Vedlegg 5:  Ekspertgruppens forslag til tekst til Varsel til seks nasjonale kvalitetsregistre 
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Vedlegg 5 sak 52/2017: Ekspertgruppens forslag til tekst til VARSEL til seks nasjonale kvalitetsregistre  
 
 
Tekst til varsel for Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 

Ekspertgruppen finner at Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft har manglende utvikling mot eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at 
Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft ble påbegynt i 2007. Rapporteringen av klinisk informasjon på 
bakgrunn av utført primæreksisjon (22%) og klinisk informasjon om utvidet eksisjon (33%) er fortsatt 
urovekkende lav. Følgende forhold må beskrives og utbedres av registeret: 
 

• En studie av validiteten i føflekkregisteret må planlegges og gjennomføres. Det er ikke 
tilstrekkelig å vise til de vurderingene av kvalitet som er vurdert for tykk- og 
endetarmskreftregisteret.  

• Det må jobbes for å bedre forankringen av registeret og dets betydning i de aktuelle kliniske 
fagmiljø.  

• Rapporteringen av kliniske opplysninger i registeret må kraftig forbedres, slik at dataene i 
registeret kan brukes til å utvikle kvalitetsmål. Dette blir spesielt viktig med tanke på at det nå 
foreligger flere behandlingsalternativer (medikamenter) som kan gi pasienter med spredning 
livsforlengende behandling. 

 
 
 
Tekst til varsel for Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 

Ekspertgruppen finner at Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer har 
manglende utvikling mot eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det 
derfor nødvendig å anbefale at Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer ble etablert i 2008. Dekningen på 
individnivå etter åtte års drift er estimert til litt under 30 %. Registreringen til registeret fremstår som 
tilfeldig og usystematisk og det er usikkerhet om enheter som tidligere har registrert gjør dette fortsatt.  
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer omtaler i årsrapporten 
gjennomførte tiltak og mulige tiltak. Tiltakene anses ikke egnet til å øke dekningsgraden i registeret. 
Registeret må  
 

• vise at det er pågående systematisk datainnsamling ved alle enheter som har registrert til 
registeret tidligere 

• iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke dekningsgraden 
• beskrive nærmere nye aktiviteter som må gjennomføres fremover for å øke dekningsgraden  
• vurdere om registeret bør endres vesentlig for å bedre tilslutningen 
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Tekst til varsel for Norsk diabetesregister for voksne 
 
Ekspertgruppen finner at Norsk diabetesregister for voksne har manglende utvikling mot eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at 
Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 

Norsk diabetesregister for voksne ble etablert i 2005. Registeret omhandler en svært viktig sykdom i et 
befolkningsperspektiv, men for å kunne bidra til forbedring av diabetesbehandlingen i Norge må registre 
presentere kvalitetsindikatorer som bygger på en høy dekningsgrad og lav seleksjonsbias.  
 
Registeret inkluderer fra 2017 sykehus i alle regionale helseforetak, men har en dekningsgrad på kun 
49% for type I diabetes, og 13% for type 2 diabetes. Spesielt type 2 diabetes har svært lav dekningsgrad 
som skyldes manglende innrapportering til registeret fra primærhelsetjenesten. 
 
Følgende forhold må beskrives og utbedres av registeret: 

• En konkret plan for en betydelig økning av dekningsgrad, med spesielt fokus på type 2 diabetes 
• Sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% kan oppnås ved utgangen av 2021 

 
Tekst til varsel for Norsk pacemaker og ICD-register 
 
Ekspertgruppen finner at Norsk pacemaker og ICD-register har manglende utvikling mot eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at 
Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 
Registeret ble etablert i 1999 og fikk nasjonal godkjenning i 2013. Det fremgår av alle årsrapportene 
siden 2013 at det har vært arbeidet med ny registerløsning. Nå tre år senere er ny registerløsning enda 
ikke på plass, og dette er et vesentlig hinder for utviklingen av registeret.  
Årsrapportene siden 2012 har i hovedsak et likelydende innehold og dette begrunnes i manglende ny 
registerløsning. Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
 

• ny registerløsning må komme på plass 
• beskrive PROM og PREM som skal fremstilles med data fra ny registerløsning 
• beskrive pasientinvolveringen for å få pasientrapporterte data 
• beskrive mulighetsrommet som ny registerløsning gir 
• presentere en årlig grafisk fremstilling av resultater fra nåværende registerløsning 

 
 
Tekst til varsel for Nasjonalt kvalitetsregister for HIV (NORHIV) 

Ekspertgruppen finner at Nasjonalt kvalitetsregister for HIV (NORHIV) har manglende utvikling mot eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at 
Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 

Nasjonalt kvalitetsregister for HIV fikk nasjonal status i 2014. Registeret har ikke levert årsrapport for 
2016. Ekspertgruppen har ingen kunnskap om det er samlet inn data i 2016. 
 
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
 

• Registeret må levere årsrapporter  
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Tekst til varsel for Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 

Ekspertgruppen finner at Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom har manglende utvikling 
mot eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å 
anbefale at Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom ble etablert i 2004, og fikk nasjonal status i 2006. 
Registeret omhandler en svært viktig sykdom i et befolkningsperspektiv. Registeret inkluderer nå 
sykehus i alle regionale helseforetak og presenterer nasjonale tall. 
Ekspertgruppen ser positivt på at registeret i stor grad beskriver hvordan det benyttes til å identifisere 
kliniske forbedringsområder og til å initiere tiltak. 
 
Ekspertgruppen er imidlertid bekymret på bakgrunn av at registeret fortsatt inkluderer kun 30 % av 
norske sykehus og 15 % av pasientene.  
 
Følgende forhold må beskrives og utbedres av registeret: 
 

• En konkret plan for en betydelig økning de neste to årene i antall deltagende sykehus og andel 
av pasienter som inkluderes 

• Sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% kan oppnås ved utgangen av 2021 
• Kunne redegjøre for registerets datakvalitet i årsrapporten for 2017 
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Revidert mandat for ekspertgruppen 

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. Styringsgruppen godkjenner revidert mandat for ekspertgruppen. 
2. Vedtakspunkt rundt oppnevning og stemmegiving utarbeides i møtet. 

 

  

Saksframlegg 
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Angivelse av dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre i 
kreftregisteret  

 
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 i kreftregisteret 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 i kreftregisteret 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.  

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
Saksnr  54/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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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 kreftregisteret 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 
kreftregisteret, 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.  
 

 

 

Vedtak 
Utarbeides i møtet. 
 

 

 

Vedlegg 
 
Vedlegg 6:  Dissens fra Jan Nygård 
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Vedlegg 6 sak 54/2017:  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. 
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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 
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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Status for saker behandlet i 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 
58/17 Status på samlet fakturering av IKT-kostnader Ågot Ligaarden (NHN) 
59/17 Behandling av innkomne søknader Jørn Hanssen 
60/17 Status på planlagte søknader i 2017 Jørn Hanssen 
61/17 Gjennomgang av registre som ikke har godkjent løsning for 

innregistrering 
Jørn Hanssen 

62/17 Vurdering av ikke-godkjente tekniske løsninger som brukes 
av kvalitetsregistrene 

Jørn Hanssen 

63/17 Forberedelser til årsrapport, statusrapportering på bruk av 
tildelte midler 

Jørn Hanssen 

64/17 Status flytting av Rapporteket til NHN Are Edvardsen 
65/17 – 1 Selvstendig behandlingsgrunnlag for lokale registre med 

PROMS 
Bernt Olav Økland 

65/17 – 2 Kostnader ved utvikling av registre. Philip etterlyste videre 
fremdrift på kartleggingen av hva det koster å utvikle et 
register.  

Philip Skau 

70/17 Behandling av innkomne søknader Jørn Hanssen 
72/17 Gjennomgang av strategi og handlingsplan for 

kvalitetsregisterfeltet og hvordan 
handlingsplanen treffer FMKs arbeid. 

Philip Skau 

 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
 

Vedlegg 
 
Vedlegg 7:  Presentasjon aktuelle saker fra FMK oktober og november 2017 
  

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
Saksnr  55/2017 
Saksbehandler Jørn Hanssen 
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Vedlegg 7 sak 55-2017:  Aktuelle saker fra FMK oktober/november 2017 
 

 

 

 
 

  

Side 28 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Side 29 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Side 30 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Funksjonell IKT-status for nasjonale kvalitetsregistre  
 
Bakgrunn 
Interregional styringsgruppe har i sak 24-17 fått presentert en oversikt over nasjonale kvalitetsregistre 
uten teknisk innregistrerings - og rapporteringsløsning, med plan for etablering og ferdigstilling av slike 
løsninger. Som en videreføring av dette temaet er FMK bedt om å presentere en oversikt over 
kvalitetsregistre som har løsninger som ikke fungerer hensiktsmessig, sammen med en beskrivelse av 
manglene og utfordringene.  
 
Status 
Denne oversikten er utarbeidet på bakgrunn av beskrivelser som er samlet inn av RHF-representantene i 
FMK.  Oversikten danner grunnlag for å foreslå forbedringstiltak i 2018. For flere av kvalitetsregistrene i 
oversikten, er utfordringene ikke alene knyttet til teknisk løsning. 
 

Kvalitetsregister  Beskrivelse av mangler og utfordringer 
Nasjonalt traumeregister Mangler overføring fra lokale registre på ikke-standard løsning i 

OUS og Stavanger, til sentralt MRS-register. 
Informasjonsmodellene i de lokale registrene er ikke like, og de 
er forskjellige fra informasjonsmodellen i sentralt register. 
Dette er en utfordring ved import av data – som av samme 
årsak ikke er mulig å automatisere.  Lokalt register på OUS har 
15 alvorlige avvik, og er sikkerhetsmessig ikke tilfredsstillende.  

Nasjonalt medisinsk register for 
barne- og ungdomsdiabetes 

Bredding av lokale registre og tilhørende overføring fra lokale 
registre til sentralt register er ikke ferdigstilt.  

Norsk nyreregister Registeret kjører på to ikke-standard tekniske løsninger. Dette 
har sammenheng med at registeret består av to «gamle» 
registre som nå er slått sammen, og disse to har naturlig nok 
ulike informasjonsmodeller. Registeret mangler overføring av 
patologidata. 

Celebralpareseregisteret i Norge Registeret har fått utviklet en MRS-løsning som ikke ble tatt i 
bruk, og har deretter fått utviklet en eReg-løsning som er klar til 
å bli tatt i bruk. Problemer knyttet til teknisk infrastruktur hos 
Sykehuspartner skal nå være løst.  

Norsk register for personer som 
utredes for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten (tidl. Norsk 
Demensregister)   

Registeret samler data på papir, med påfølgende registrering i 
en ikke-standard løsning. Registeret har et stort antall variable, 
og ønsker å få etablert en teknisk løsning for direkte 
innregistrering.  

Norsk pacemaker- og ICD- register Registeret har kjørt i mange år på en Ikke-standard løsning, og 
er i ferd med å gå over til en eReg-løsning. Brukerne har ikke 
kommet i gang med pilot. Varierende datakvalitet i gammelt 
register gjør at det er utfordrende å konvertere data, noe som 
er en forutsetning for å fase ut den gamle løsningen. 

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
Saksnr  56/2017 
Saksbehandler Jørn Hanssen 
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Nordisk register for hidradenitis 
suppurativa (HISREG) 

Brukergrensesnittet for innrapporteringen er ifølge registeret 
utdatert og ineffektivt. Dette fører til at legene bruker 
papirskjema, med påfølgende innregistrering i løsningen i 
etterkant. 

Nasjonalt nakke- og ryggregister Det mangler en del logiske sammenhenger mellom variabler 
og/eller skjema, noe som kan gi ufullstendige registreringer. 

Norsk kvalitetsregister for 
behandling av spiseforstyrrelser 
(NorSpis) 

Det er en målsetting av innregistrering skal kunne skje i 
relevante fagsystemer, for de enheter som benytter CheckWare 
og EdKval. 

Norsk vaskulittregister (NorVas) Det er en målsetting at datafangst primært skal skje gjennom 
fagsystem (GTI m/vaskulittmodul) der data flyter inn via MRS 
per automatikk. 

Nasjonalt register for leddproteser, 
Nasjonalt hoftebruddregister, 
Nasjonalt Barnehofteregister 

For disse tre registrene registreres data på papir, med 
påfølgende innregistrering i en Oracle database med 
brukergrensesnitt utviklet i Microsoft Access.  
 
Registrene ønsker å ta i bruk standard løsning for direkte 
innregistrering, for å unngå etterslep i datainnsamlingen. For 
Nasjonalt korsbåndregister er det etablert en MRS-løsning, som 
er i pilot og som forventes å tas i bruk av disse tre registrene. 
Målsettingen er at det ikke skal ta lengre tid for klinikeren å 
registrere direkte, enn å registrere på papir. 

 
 
Oppsummering 
En rekke registre har tekniske løsninger som ikke fungerer hensiktsmessig med tanke på effektiv 
innregistrering og analyse, og understøtter derfor ikke registrenes formål på en tilfredsstillende måte.  I 
tillegg til dette, er det en generell konsekvens av ikke-standard løsninger at det kreves egne 
integrasjoner, og at tilkobling til PROMS-løsning og standard resultattjenester blir problematisk. Samlet 
sett er dette kostnadsdrivende. FMK vil i forbindelse med forumets tiltaksplan for 2018 skaffe oversikt 
over planlagte og igangsatte forbedringer, og foreslå tiltak der dette mangler.  
 
Som en del av arbeidet med tiltaksplanen bør det også vurderes om Kreftregisterets kvalitetsregistre bør 
forbli på eksisterende plattform (Kremt) eller løftes til en av de tre godkjente løsningene. Dette er 
egentlig et spørsmål om nasjonal arkitekturstyring, noe som ligger utenfor FMKs mandat, men FMK bør 
ha en holdning til dette i et kvalitetsregister-perspektiv. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
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Kliniske informasjonsmodeller og datafangst fra EPJ til medisinske 
kvalitetsregistre 
 
 
Bakgrunn 
Interregional styringsgruppe har i sak 40-17 fått presentert et prosjektforslag om datafangst til 
Gastronet, basert på implementering av arketyper i DIPS Arena. I den forbindelse har styringsgruppen 
bedt om å få en presentasjon av arketyper.  
 
Status 
Informasjonsarkitekt Silje Ljosland Bakke fra Nasjonal IKT HF vil i denne saken presentere utfordringer 
og muligheter rundt etablering og bruk av standardiserte kliniske informasjons-modeller (for eksempel 
arketyper), og sammenhengen mellom informasjonsmodeller, terminologier og kodeverk. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 
Saksnr.  57/2017 
Saksbehandler Silje Ljosland Bakke 
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Rapporteket: flytting av teknisk drift fra HNIKT til NHN 
 

Sammendrag 
Programvaredrift av Rapporteket bør ikke flyttes fra HNIKT til NHN før det er gjort endringer på 
Rapporteket. NHN sin rolle som driftsleverandør av Rapporteket for de nasjonale registrene vil likevel bli 
ivaretatt gjennom underleveranse av programvaredrift fra HNIKT inntil Rapporteket er klargjort for 
flytting. 
 
Bakgrunn 
Etter bestilling fra interregional styringsgruppe skal teknisk drift av alle nasjonale registre (datafangst og 
rapportering) skje hos NHN. Programvare for alle MRS registre er per desember 2017 driftet hos NHN og 
for OpenQReg-registrene er 5 av 12 registre flyttet mens resten er under forberedelse til flytting. 
Programvaredrift av Rapporteket er ikke flyttet. 
 
Situasjon 
Rapporteket er per desember 2017 i stabil teknisk programvaredrift og praktisk forvaltning leveres av 
HNIKT samt at innhold (rapporter) leveres av servicemiljøet og rapportutviklere hos HNIKT. Dette utgjør 
en fungerende verdikjede som til sammen representerer resultattjeneste for mange nasjonale kvalitets-
registre. Det er etablert en fungerende flyt av data mellom NHN og HNIKT sine driftsmiljø som ivaretar 
resultattjenestene som leveres av Rapporteket også etter at registrenes programvare for datafangst er 
flyttet fra HNIKT til NHN. 
 
Vurdering 
En fungerende verdikjede slik angitt over er en forutsetning for å kunne levere operasjonelle og 
relevante resultattjenester til registrene. I forbindelse med samling av all teknisk drift hos NHN etter 
bestilling fra interregional styringsgruppe ligger det en tydelig formulert forventning om at registrene 
hele tiden skal fungere som normalt uten lengre nedetider som resultat av flyttingen (se utredning fra 
NHN "Flytting av medisinske kvalitetsregistre fra Helse Nord IKT til Norsk Helsenett"). Etter vurderinger 
foretatt av HNIKT og servicemiljøet Nord ansees risiko ved flytting av programvaredrift for Rapporteket 
som uakseptabelt høy og at det derfor ikke bør gjøres slik situasjonen er nå. En akseptabel risiko ved 
flytting av programvaredrift vil først kunne oppnås etter en omarbeiding og forenkling av de 
komponenter som til sammen utgjøre Rapporteket, og det er en prosess som er igangsatt ved HNIKT. 
I samarbeid med NHN ser man nå på muligheten for å ivareta Rapporteket og bestillingen fra 
interregional styringsgruppe gjennom at drift skjer som en avtaleregulert underleveranse fra HNIKT til 
NHN. En slik underleveranse vil ivareta mange av de hensyn som ligger bak en opprinnelige bestillingen 
om flytting, blant annet merkantile forhold. 

 

Registrenes forhold til driftsleverandør 
Avtaler som regulerer HNIKT som underleverandør til NHN er under ferdigstilling og programvaredrift av 
Rapporteket hos HNIKT vil kunne inngå under det samme avtaleverket. For registrene vil NHN da 
framstå som driftsleverandør av Rapporteket der NHN vil være registrenes avtalepart. I praksis vil da 

Saksframlegg 

Møtedato  14.12.2017 

Saksnr. 58/2017 

Saksbehandler Are Edvardsen, SKDE & Saana Inkeri Heinanen, HNIKT 
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NHN eksempelvis stå for innkreving av betaling for drift og brukerstøtte i første linje. Samlet sett vil man 
ved en underleveranse fra HNIKT på programvaredrift av Rapporteket i praksis etterleve de hensyn som 
ligger bak bestillingen fra interregional styringsgruppe om flytting til NHN. 
 
Programvaredrift av Rapporteket 
Da Rapporteket ble etablert (2011) var det et tydelig krav at statistikkverktøyet R skulle inngå som en 
sentral del av resultattjenesten. Den gang eksisterte det ingen ferdige løsninger for å ivareta et slikt 
behov og det ble derfor etablert spesialtilpassede løsninger. Rapporteket er således ikke en enkelt 
programvareapplikasjon men en sammenstilling av flere noe som i praksis betyr at teknisk drift må 
kunne håndtere mange og samvirkende applikasjoner. En overføring av drift til NHN eller annen 
driftsorganisasjon vil derfor ikke kunne skje som en enkelt installerbar pakke men som et sett av 
applikasjoner som må installeres hver for seg og med krav til etterfølgende konfigurasjon for å fungere i 
lag. Rapporteket er per desember 2017 i stabil drift, også fordi driftsorganisasjonen har etablert 
ekspertise på eksisterende koblinger mellom R og de andre komponentene som inngår. Den samme 
ekspertisen hos driftsleverandøren kommer også til anvendelse i et samarbeid med statistikere i 
servicemiljøet når innhold (resultattjenester) med ny funksjonalitet skal etableres. Man kan ikke 
forvente at en ekstern og profesjonell driftsorganisasjon som NHN ønsker å påta seg denne type 
oppgaver. Høy risiko for at det blir umulig å ivareta slik ekspertise ved et bytte av driftsleverandør er 
hovedårsaken til at programvaredrift av Rapporteket ikke bør flyttes slik Rapporteket fremstår i dag. 
 
Endringer av Rapporteket 
Mulighet for bruk av R er like sentralt nå som det var da Rapporteket ble etablert. Det finnes nå 
"hyllevare" som i stor grad ivaretar servicemiljøets behov for bruk av R i resultattjenestene for 
kvalitetsregistrene og som samtidig vil kunne forenkle programvaredriften betraktelig. Det er ønskelig 
fra alle parter å kunne ta dette i bruk men det krever endinger i de komponenter som til sammen utgjør 
Rapporteket. 
 
Tentativ plan og kostnader 
Det vil i løpet av desember 2017 utarbeides en mer konkret plan for modernisering av Rapporteket for å 
forenkle de tekniske driftsoppgavene og statistikeres bruk av Rapporteket i videreutvikling av 
resultattjenester for registrene. Av hensyn til lisensieringskostnader av eksisterende komponenter på 
Rapporteket bør en slik endring være ferdigstilt innen utgangen av oktober 2018. Det antas at selve 
arbeidet med endring av underliggende teknologi ikke vil være veldig omfattende eller tidkrevende. Det 
meste av eksisterende metoder og infrastruktur rundt dataflyt vil bli beholdt slik den er i dag og vil 
derfor ikke representere noe merarbeid. Innfasing av endringen og konvertering av eksisterende 
resultattjenester (rapporter) der det er nødvendig vil i hovedsak utføres av servicemiljøets egne 
statistikere og siden kapasiteten der er begrenset antas det at denne aktiviteten må spres over et større 
tidsrom. Her er det også et betydelig potensiale for gjenbruk av eksisterende rapporter. Med god 
planlegging og riktig prioritering vil også denne aktiviteten derfor være mulig å fullføre inne utgangen av 
oktober 2018. Det vil her tilkomme kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring. Det vil også i en 
periode være overlapp mellom nye og utgående tekniske komponenter hvor det da vil tilkomme ekstra 
kostnader til programvarelisenser. Kostnader knyttet til teknologiske endringer vil bli søkt finansiert 
gjennom FMK NIKT. Nødvendig aktivitet hos servicemiljøets statistikere vil være en del av deres 
regulære oppgaver og krever således ingen ekstra finansiering. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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Ny økonomisk modell for forvaltning av OQR-registre 
 
Saken ettersendes. 
  

Saksframlegg 
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Forslag til fordeling av infrastrukturmidler for 2018  
 
Bakgrunn  
Den øremerkede satsningen på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre innebærer en årlig 
bevilgning over statsbudsjettet til felles infrastruktur. I denne saken presenteres forslag til fordeling av 
midler for 2018. Bevilgningen for 2018 er 19,6 millioner kroner.   

Ved behandling av forslag om fordeling av infrastrukturmidler for 2017 (sak 31-16) ønsket 
styringsgruppen før fordeling av infrastrukturmidler for 2018 ” en gjennomgang av fordelingsmodell og 
en tydelig bestilling for de midlene som fordeles til regionene”. Dette var utgangspunkt for sak 29-17 i 
styringsgruppens møte i juni 2017. Sekretariatet presenterte da fordelingen av infrastrukturmidler 
mellom regionene, som bygger på en fordelingsnøkkel knyttet til antall registre med nasjonal status i 
hver region da midlene ble fordelt for første gang i 2009. Antallet nasjonale kvalitetsregistre har økt 
betydelig siden da, og fordelingen mellom regionene i andelen av registre med nasjonal status er også 
endret. Mulig modell for omfordeling av midler mellom regionene basert på dagens antall nasjonale 
kvalitetsregistre ble presentert. Det pågående arbeidet knyttet til en nasjonal modell for finansiering av 
faglig og administrativ drift av nasjonale kvalitetsregistre ble videre drøftet. Styringsgruppen ønsket å 
avvente evt. omfordeling av midler mellom regionene til dette arbeidet ferdigstilles våren 2018.  
”Bestilling” til servicemiljøet i regionene for de midlene som fordeles til regionene ble presentert i form 
av tekst i tildelingsbrev og presentasjon av serviceerklæring for servicemiljøet som beskriver hvilke 
tjenester servicemiljøet tilbyr. Styringsgruppen ga uttrykk for at disse beskrivelsene av forventet 
leveranse fra servicemiljøet i regionene var tilstrekkelige.  

Styringsgruppen gjorde følgende vedtak i sak 29-17: ”Styringsgruppen gjør ingen endringer i forslag til 
fordeling av infrastrukturmidler for 2018 mellom regionene.»  
 

Om forslaget 
Satsningen på regionale enheter i det nasjonale servicemiljøet foreslås opprettholdt. Dette ikke minst av 
hensyn til behovet for forutsigbarhet for RHFene i arbeidet med å bygge opp regionale kompetansemiljø 
for lokalt å støtte arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
 
Midlene knyttet til resultattjenester er foreslått opprettholdt på 4 mill i 2018, som fordeles slik at hver 
region får 1 mill hver. Det er ansatt dedikerte personer med rapportutvikling/analysekompetanse i alle 
regioner, og det er opprettet et analysefaglig nettverk blant disse («Statistikernettverket»). Utvikling av 
resultattjenester skjer i nært samarbeid med de faglige ledere for registrene.  
Hver region har i tillegg til de midlene som tildeles gjennom felles infrastrukturmidler i denne saken en 
avtale med Helse Nord RHF om lønnsmidler til en registerfaglig stilling (1 mill) fra Helse Nords 
øremerkete midler til drift av Nasjonalt servicemiljø ved SKDE. 
          
Tildeling til NPR med 1 mill kroner for arbeid med validerings- og dekningsgradsanalyser foreslås 
videreført. Det er siden 2013 utviklet et godt samarbeid med NPR om en slik funksjon. Dette er et viktig 
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arbeid, og styringsgruppen vedtok i 2015 at alle nasjonale kvalitetsregistre skal gjennomføre 
dekningsgradsanalyser hvert andre år. Det er jevnlige samarbeidsmøter mellom Servicemiljøet i SKDE og 
NPR for evaluering av arbeidsprosesser og planlegging av videre arbeid. Det ble i 2016 etablert en 
metodikk med framdriftsplan for hvert analyseprosjekt som forplikter både det aktuelle 
kvalitetsregisteret og NPR til å prioritere og intensivere arbeidet under pågående dekningsgradsanalyse. 
 
En mill. kr foreslås avsatt til arbeidet med å implementere pasientrapporterte data i de nasjonale 
kvalitetsregistrene. Midlene føres inn i drift av den etablerte veiledningstjenesten ved Fagsenter for 
pasientrapporterte data i Bergen. Videre avsettes kr 100 000 til et årlig pasient- og brukerseminar som 
arrangeres av servicemiljøet.  
 
Det foreslås også for 2018 å sette av 1,5 mill. kr. til søkbare midler knyttet til prosjekter som bruker 
kvalitetsregisterdata i klinisk forbedringsarbeid. Målet er at de nasjonale kvalitetsregistrene påviser 
kvalitetsutfordringer og initierer kvalitetsforbedringsprosjekter i nært samarbeid med relevante 
fagmiljø, ledere, personer som har ansvar for kvalitetsforbedringsarbeid på aktuelle sykehus/avdelinger 
samt servicemiljøet.  
 
Det foreslås også avsatt 0,5 mill knyttet til arbeid med å øke dekningsgrad i nasjonale kvalitetsregistre. 
Dette er en videreføring av et prosjekt opprettet i 2016 der servicemiljøet bistår et utvalg av nasjonale 
kvalitetsregistre som har dekningsgrad <80% med identifisering av registerspesifikke utfordringer i 
forhold til dekningsgrad og iverksetting av målrettede tiltak. I 2016 ble syv registre (1-2 i hver region) 
plukket ut til dette prosjektet, og det har vært arbeidet med å øke disse registrenes dekningsgrad i 2016 
og 2017. Erfaringer og metodikk som utvikles i prosjektet knyttet til effektfulle tiltak for økt 
dekningsgrad vil overføres til andre kvalitetsregistre med liknende utfordringer. Arbeidet videreføres i 
2018 organisert som en nasjonalt sammensatt arbeidsgruppe i servicemiljøet der også NPR er inkludert. 
I 2018 utlyses midler slik at registre som ønsker å intensivere arbeidet med økt dekningsgrad kan søke 
økonomisk støtte. 
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Nedenfor er det samlete forslaget for 2018 satt opp i tabellform: 
 
Oppgave Beløp Ansvarlig Utbetales til 

Regionale enheter i 
nasjonalt servicemiljø 

Helse Sør-Øst: 
Helse Vest: 
Helse Midt Norge: 
Helse Nord:  
SUM  

4,3 mill   
3,2 mill 
2,2 mill 
1,8 mill 
11,5 mill 

De enkelte RHF De enkelte RHF 

Resultattjenester / 
tilbakerapportering av 
analyser og resultater 

Helse Sør-Øst: 
Helse Vest: 
Helse Midt Norge: 
Helse Nord:  
SUM  

1,0 mill   
1,0 mill 
1,0 mill 
1,0 mill 
4,0 mill 

De enkelte RHF De enkelte RHF 

Validering og 
dekningsgradsanalyser 
NPR 

1,0 mill Helse Nord RHF Helsedirektoratet, NPR 

Kvalitetsforbedring 1,5 mill  Helse Nord RHF 

Pasientrapporterte 
data  1,0 mill  Helse Nord RHF Helse Bergen HF 

Pasientseminar 0,1 mill Helse Nord RHF Helse Nord RHF 

Dekningsgrad 0,5 mill  Helse Nord RHF 

Til sammen 19,6 mill    Helse Nord RHF 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
1. Interregional styringsgruppe 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-møtet oversendes HOD for godkjenning. 
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Møtedatoer for Interregional styringsgruppe 2018 
 
 
Forslag til møtedatoer for møter i Interregional styringsgruppe:  
 

• Onsdag 7. februar 
• Onsdag 6. juni 
• Onsdag 12. september 
• Onsdag 5. desember 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe godkjenner møtedatoer for 2018. 
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Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Vedtak utformes i møtet ved behov. 
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Referatsaker 
 
Fire referatsaker fremlegges til orientering. 
 

1. Statusrapport 2017 for medisinske kvalitetsregistre 
2. Presentasjon av nye resultater fra kvalitetsregistrene 13.11.17 (muntlig orientering) 
3. Brev fra Intensivregistret 
4. Databehandlingsansvar for NORBIO 

 
 
 
 

Vedlegg  
 
Vedlegg 8:   Statusrapport 2017 for medisinske kvalitetsregistre (se eget dokument, deles ut i møte) 
Vedlegg 9:   Brev fra Intensivregisteret  
Vedlegg 10: Databehandlingsansvar for NORBIO  
 
  

Saksframlegg 
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Vedlegg 9 sak 63/2017 Referatsak: Brev fra Intensivregisteret 
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Vedlegg 10 sak 63/2017 Referatsak:  Databehandlingsansvar for NORBIO 
 
Implementering av Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler(NORBIO) 
 
Bør databehandleransvaret for registeret flyttes til UNN HF/ Helse Nord RHF? 
 
Sammendrag 
Et nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler på tvers av diagnoser og fagområder ble utviklet 
som forslag i perioden 2011 til 2014, som resultat av en bestilling fra oppdragsdokument for 2010 til alle 
RHF. Utviklingen var resultat av et flerfaglig prosjekt, med støtte fra sentrale, nasjonale aktører, brukere 
og fra SKDE. Prosjektleder var Bjørn-Yngvar Nordvåg, nå klinikksjef ved UNN. Registeret ble foreslått kalt 
NOKBIL. Det ble søkt nasjonal status, men Datatilsynet ville ikke innvilge konsesjon fordi registeret ble 
vurdert som for omfattende, med mange pasienter / pasientgrupper og også delvis basert på fremtidig 
etablering av faglige registre i flere fagmiljø. Det ble imidlertid etablert en teknisk dataløsning i MRS til 
registeret, lanser som pilot i Norsk Helsenett i 2014. Pga avslag også fra Personvernnemnda ble det 
avholdt møte om registeret med HOD i 2015. Det ble i dette gjort klart at det skulle søkes på nytt om 
konsesjon for NOKBIL, eter en revisjon av registerforslaget. Prosjektet ble omdøpt til NORBIO, og det 
søkt om ny konsesjon i sept 2015. Etter først å ha nektet å behandle søknaden, innvilget Datatilsynet til 
slutt, og etter klage, konsesjon i april 2017.  
 
Etter at konsesjonen ble gitt har det vært gitt bred støtte fra alle fagmiljø, pasientforeninger og SKDE til 
ideen om å starte implementeringsarbeidet. Prosjektleder har med all sin kompetanse for 
NOKBIL/NORBIO ikke lenger tilholdssted ved St Olav, og det er derfor reist forslag fra St Olav om 
registeret bør flyttes til UNN HF / Helse Nord RHF, eventuelt annet sted. Dette dokument gir en kort 
gjennomgang av historikk og utvikling i saken, og tar opp spørsmålet om flytting av NORBIO til, 
fortrinnsvis UNN HF. Det belyser også summarisk en del av de utfordringer som må ivaretas i et 
nødvendig implementeringsprosjekt.  
 
Historikk og bakgrunn – Norsk kvalitetsregister for Biologiske legemidler (NORBIO) 
I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til RHF-ene for 2010 ble det gitt en 
likelydende bestilling om å utvikle et forslag til et nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler. 
Bestillingen ble konkret oppfattet som en bestilling om et slikt register, både av RHF-ene, fagmiljøene og 
SKDE. Formålet skulle være å redegjøre for forskrivningspraksis, sikkerhet, livskvalitet og kostnad / 
nytteforhold ved bruken av biologiske legemidler. Registeret skulle være uavhengig av diagnose, men 
omfatte behandling av kroniske autoimmune og inflammatoriske sykdommer innen fagområdene 
revmatologi, nevrologi (MS), hud-, øye-, nyre-, mage- og tarmsykdommer. Registeret skulle være en unik 
måte å samle data rundt bruken av biologiske legemidler på, på tvers av ulike fagområder, og skulle 
representere en betydelig forbedret mulighet for å innhente kvalitetsdata om denne type behandling, 
noe hverken NPR, reseptregisteret eller andre kilder kunne gjøre. 
 
Det ble juni 2011opprettet et prosjekt som skulle utrede og planlegge opprettelsen av det 
oppdragsbestilte register. Undertegnede ble tilsatt av SKDE som prosjektleder, og prosjektet har vært 
drevet frem med veiledning fra SKDE. Registerforslaget ble kalt NOKBIL (Norsk kvalitetsregister for 
biologiske legemidler). St. Olavs Hospital HF påtok seg umiddelbart databehandleransvaret for NOKBIL. 
Beslutningen om registerets plassering ble mye bestemt på bakgrunn av at undertegnede 
(prosjektleder) hadde tilholdssted på St Olavs Hospital og fordi alle relevante fagmiljø var etablert ved St 
Olavs Hospital HF.  
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Alle involverte fagmiljø og alle helseregioner ble med i prosjektet, i tillegg til representanter fra HDir 
(Norsk pasientregister), Folkehelseinstituttet (Reseptregisteret) HEMIT og pasientforeninger  
(representert ved Norsk Revmatikerforbund). Registerets status ble tidlig presentert for AD møtet, og 
fikk full støtte fra alle helseregioner.  
 
NOKBIL prosjektet ble i årene 2010 tom 2013 finansiert av nasjonale infrastrukturmidler til utvikling av 
nasjonale kvalitetsregistre via SKDE. Senere har all finansiering kommet fra Helse Midt-Norge RHF / St. 
Olav HF. 
 
Registerdesign, variabler og teknisk løsning 
Prosjektgruppen utarbeidet i løpet av et par års tid forslag til et samtykkebasert kvalitetsregister. 
Designet var slik at variabelsettet skulle passe for alle pasienter som kunne inkluderes på bakgrunn av 
behandling med biologiske legemidler, uavhengig av diagnose. Det skulle inneholde opplysninger om 
pasienten, diagnose, demografi og utdanningsnivå, røykestatus, komorbide tilstander, spesifikk 
sykdomsmodifiserende legemiddelbehandling med biologiske- og konvensjonelle, syntetiske legemidler, 
opplysninger om bivirkninger (adverse/severe adverse events), livskvalitet og pasientrapporterte 
utkommemål (PROMS). For å forbedre anvendelighet i klinisk sammenheng ble det integrert løsninger 
som inneholdt forslag til eksport av data til journalnotat og melding til RELIS om alvorlige bivirkninger.  
 
Det ble i prosjektsammenheng foreslått, og lagt konkrete planer i de fleste fagmiljø, for å etablere 
relevante, fagspesifikke nasjonale kvalitetsregistre rettet mot pasientgrupper som var aktuelle for 
behandling med biologiske legemidler. Dette gjaldt f.eks innen revmatiske sykdommer (artrittsykdom, 
vaskulitt, barneleddgikt), dermatologi (psoriasis), gastroenterologi (Mb Crohn og ulcerøs colitt) og 
nevrologi (MS). Det ble også foreslått å opprette et register for inflammatorisk øyesykdom. I tillegg ble 
det tatt høyde for selvstendig registrering av pasienter i NOKBIL for pasienter med diagnoser som inntil 
videre falt utenom relevante kvalitetsregisterområder. F.eks ifm behandling utenom godkjent 
indikasjon. Ila prosjektet ble det utviklet forslag til en en avansert teknisk løsning for NOKBIL av HEMIT 
(Helse Midt-Norge IT). Denne ble laget på den nasjonale registerplattformen MRS (Medisinsk 
registreringssystem). En pilotversjon ble lagt ut i Norsk Helsenett tidlig i 2014.  
 
Det ble fortløpende søkt om nasjonal status samt konsesjon for NOKBIL. Nasjonal status ble anbefalt 
godkjent av interregional styringsgruppe ca desember 2012, mens Helsedirektoratet avventet i sitt svar 
året etter endelig godkjenning av dette register i påvente av resultatet av konsesjonsbehandlingen hos 
Datatilsynet.  
 
Konsesjonssøknad og lovhjemmel 
Datatilsynet avslo konsesjonssøknaden for NOKBIL i begynnelsen av 2014. Anke på avslaget til 
Personvernnemnda resulterte i at Datatilsynets avslag ble opprettholdt. Begrunnelsen var blant annet at 
registeret var for omfattende og at det var juridiske uklarheter rundt sammenkoblingen av fagspesifikke 
registre. NOKBIL skulle motta registrerte data fra pasienter som var registrert i fagspesifikke 
kvalitetsregistre i de ulike fagområder dersom de brukte biologiske legemidler, men et flertall av disse 
registre var ikke blitt etablert enda. Tilsynet mente at NOKBIL mest sannsynlig skulle hjemles i forskrift, 
med henvisning til modellen for Hjerte- og karregisteret. Imidlertid var denne sammenligningen ikke 
relevant på grunn av vesentlige forskjeller i registeroppbyggingen. 
 
Spørsmålet om forskrift for NOKBIL ble tatt opp i møte med HOD i januar 2015, etter søknad fra Helse 
Midt-Norge RHF. Det ble avklart at arbeidet med å etablere NOKBIL skulle fortsette både fordi det var 
nedlagt mye arbeid og midler (totalt ca 7,5 mill kroner) i prosjektet, men også fordi man hadde fått laget 
en funksjonell og god registreringsløsning som allerede var etablert som pilot i Norsk Helsenett. HOD 
mente imidlertid at en forskriftshjemmel ikke ville bli aktuell. Det ble bestemt at det måtte sendes en ny 
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 konsesjonssøknad til Datatilsynet etter en nødvendig revisjon av protokollen, og med henvising til ny 
Helseregisterlov fra januar 2015.  
 
En ny konsesjonssøknad ble sendt til Datatilsynet i september 2015. For å tydeliggjøre at dette var en ny 
søknad, ble navnet NOKBIL endret til NORBIO. Det ble bl.a tydeliggjort at NORBIO er et selvstendig 
kvalitetsregister. Informasjonsstrømmen mellom fagspesifikke kvalitetsregistre og NORBIO ble 
tydeligere fremstilt, og det ble beskrevet et forslag om en ny funksjonalitet som skulle sikre at pasienter 
inkludert i fagspesifikke kvalitetsregistre fikk melding om inklusjon også i NORBIO når vilkårene for dette 
var oppfylt, i henhold til tidligere avgitt samtykke. I tillegg ble antall beskrevne koblinger mot andre 
registre og helseundersøkelser vesentlig redusert, og det var begynt å komme flere fagspesifikke 
registre som intensjonen var å koble opp mot NORBIO når biologisk legemiddelbehandling startet. 
 
Datatilsynet avslo likevel høsten 2016 å behandle den nye søknaden om konsesjon for NORBIO fordi de 
mente den var i det vesentligste uendret fra tidligere søknad. Etter en ankeprosess som imøtegikk 
datatilsynets vurderinger, ble den endelige beskjed om at konsesjon likevel kunne innvilges gitt ultimo 
april 2017. Det ble bl.a tatt hensyn til de endringer som var beskrevet for NORBIO, og henvist til 
Datatilsynets økte vurderings-kompetanse, gitt i den nye helseregisterloven som hadde trådt i kraft. Det 
ble som et vilkår satt en betingelse om at den foreslåtte dataløsning som viser hvordan pasienter skal 
varsles om inklusjon i NOKBIL fra fagspesifikke registre, må være klar og presentert for datatilsynet 
innen 6 mndr. 
 
Hva har skjedd med NOKBIL?  
I påvente av konsesjonsløsningen for NORBIO, ble den opprinnelige NOKBIL-løsning lansert som en fullt 
brukbart lokal kvalitetsregisterløsning i Norsk Helsenett, med henvisning til Helsepersonelloven §26. Det 
kreves godkjenning av personvernombudet i det enkelte HF for å ta denne i bruk. Kostnaden for drift i 
Norsk Helsenett dekkes av Helse Midt-Norge RHF, og bruken av den er uten kostnad for det enkelte HF.  
 
Etter ønske fra de kliniske fagmiljø, og for å teste ut pilotløsningens funksjonalitet bedre, ble innholdet 
av variable utvidet i pilotløsningen, med tillegg av sykdomsspesifikke variabler for kroniske 
inflammatorisk tarmsykdommer (IBD) og psoriasis. I praksis ble det derfor etablert tre pilotversjoner av 
NOKBIL: en felles del iht opprinnelig prosjekt, og to nye deler for henholdsvis IBD-register og 
psoriasisregister.  
 
Lokale kvalitetsregistre er bl.a blitt opprettet innen dermatologi ved Haukeland Universitetssjukehus, St. 
Olavs Hospital og ved Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet). Innen gastroenterologi er det startet 
registreringer stort sett bare ved Ålesund sjukehus. Det er også gjort en liten oppstart i Medisinsk klinikk 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, mens andre helseforetak og avdelinger vurderer å ta i bruk 
registeret. Private avtalespesialister innen dermatologi og revmatologi har startet registrering. 
Pilotversjonene er vurdert som gode og enkle i praktisk bruk.  
 
Inntil videre vil NOKBIL-løsningen bli driftet i Norsk Helsenett med den juridiske forankring det har i form 
av lokale registre. Det er ikke tatt stilling til hva som skal skje med dette registeret. Intensjonen med å 
etablere dette registeret har været å få fagmiljøene dermatologi og gastroenterologi til å akseptere og 
ta i bruk løsningen inntil de selv får etablert selvstendige nasjonale kvalitetsregistre som kan kobles opp 
mot NORBIO i sin tid, når dette er på plass. Inntil videre har det ikke lyktes å få noen vesentlig fremdrift i 
noen av fagmiljøene i retning av etablering av nasjonale kvalitetsregistre. Sannsynligvis er det ulike 
årsaker og interessekonflikter med i bildet og som det må jobbes videre med. Sannsynligheten er større 
for å lykkes med dette nå som NORBIO har fått konsesjon innvilget.  
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Undertegnede er nå invitert til å holde et foredrag om status for NORBIO ved nasjonalt møte i LIS-BIO 
TNF forum i regi av nye anbudsavtaler for biologiske legemidler fra 1. Mai 2018. Møtet er i Trondheim  
 
20. og 21. mars 2018. Dette vil være en gylden anledning til å komme videre i informasjonsspredning og 
tenkning rundt registerutvikling og implementering siden alle relevante fagmiljø vil være til stede ved 
møtet. 
 
Det er allerede laget en MRS-løsning basert på NOKBIL for Norsk artrittregister (NorArtritt) og Norsk 
Vaskulittregister og biobank (NorVas). Det er også laget en MRS-variant av REVNATUS, som er et 
nasjonalt godkjent kvalitetsregister for revmatisk sykdom og svangerskap / nyfødtperioden. Konsesjon 
for NORBIO tilsier at det vil bli laget en redigert og forbedret versjon av NOKBIL i Norsk Helsenett så 
snart det er besluttet at implementering skal starte og godkjenninger ift Nasjonal status foreligger. Det 
har vært lansert et forslag om at de revmatologiske kvalitetsregistre bør samles under en ”paraply” for å 
forenkle administrasjon og redusere kostnader, og det kan tenkes at NORBIO kan være en del av dette. 
 
HEMIT anser at NOKBIL har en avansert teknisk registerløsning. Arbeidet som er gjort med 
harmonisering av felles variabler mellom NOKBIL og faglige kvalitetsregistre, gjør at registre innen disse 
fagområdene kan bygges opp på sammenfallende vis i MRS. Dette er en kostnadseffektiv metode å lage 
registre på.  
 
Behovet for NORBIO  
Behovet har blitt spesielt tydelig etter at biotilsvarende legemidler ble lansert. Det kommer også stadig 
nye biologiske legemidler på markedet. Norswitch-studien har sett på byttedata mellom infliximab-
variantene Remicade og Remsima og viste at det ikke var noen forskjeller på effekt og risiko. En 
tilsvarende studie vil neppe bli gjentatt i regi av det offentlige for andre biotilsvarende legemidler. 
NORBIO vil imidlertid kunne spille en vesentlig rolle som monitoreringsverktøy og kvalitetssikring av nye 
biologiske legemidler, i samarbeid med etablerte fagspesifikke kvalitetsregistre. Gjennom 
registerbaserte data vil det være mulig å vurdere de ulike legemidlenes effekter, isolert og 
sammenlignet med hverandre, i tillegg til muligheter for å gjennomføre registerbaserte randomiserte 
kontrollerte studier, som er vesentlig rimeligere enn tradisjonelle RCT-er.  
 
 
Vurderinger ifm implementering av NORBIO som nasjonalt kvalitetsregister 
NOKBILs opprinnelige prosjektgruppe har vært forelagt status etter at konsesjonsinnvilgelse har blitt 
kjent. De svarene som har kommet viser entydig interesse for å være med på videre vurderinger og 
arbeid mot implementering. Også pasientforeningens representanter er svært positive. SKDE har uttrykt 
støtte til prosessen.  
 
Implementeringsarbeidet for å få etablert NORBIO som et nasjonalt kvalitetsregister kan formelt sett 
starte. Det er tatt initiativ for å få oppfylt første del av konsesjonsvilkårene som sier at Datatilsynet må 
forelegges en plan for hvordan pasienter skal varsles ved inklusjon i NORBIO dersom de fra før er 
inkludert i et fagspesifikt register. HEMIT er i gang med å beskrive denne løsningen, og St Olav har nylig 
søkt om forlenget frist fra Datatilsynet for å få gjort dette ferdig.  
 
Det er imidlertid noen utfordringer som må løses for å komme videre med implementeringen. Disse ble 
diskutert av undertegnede med representanter fra Helse Midt-Norge RHF og St Olavs Hospital HF i et 
møte i oktober d.å. Følgende forhold fremkommer som viktige: 
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• Det må avklares om databehandleransvaret for NORBIO skal flyttes til et annet sted. I møtet 

med St Olav i oktober ble det vurdert som mest naturlig å henvende seg til UNN HF / Helse Nord 
RHF siden prosjektleder og fortsatt faglig ansvarlig for NOKBIL / NORBIO nå er ansatt som 
klinikksjef på UNN. St Olav vil ikke ”tviholde” på databehandleransvaret og dermed ansvaret for 
implementeringen. 
Undertegnede er faktisk den som fortsatt innehar hovedkompetansen for NOKBIL / NORBIO. 
Det har ikke vært etablert noen arvtaker ved St Olavs Hospital HF. Jeg har registrert at det kan 
være interesse for å overta registeret i OUS-sammenheng. 
 

• Det bør tas hensyn til hvordan implementeringen kan bli mest mulig vellykket i forhold til å 
oppnå et aktuelt register med stor tilslutning og nytteverdi. Med andre ord må 
implementeringen skje i form av et prosjekt med høy legitimitet i de aktuelle fagmiljø. Kanskje 
vil dette være lettest å forankre på RHF-nivå? 
 

• Implementering i kliniske miljø ved alle HF og hos private spesialister. Dette vil bli en krevende 
og langvarig prosess. 
 

• Det vil være nødvendig å gjennomføre et betydelig arbeid for å få etablert NORBIO som et 
nasjonalt kvalitetsregister: 

a. Reetablere samtykke fra RHF-ene om å gå videre. I dette ligger det naturligvis også et 
behov for å fastslå at behovet for det register som ble bestilt i 2010 fortsatt er til stede. 

b. Nasjonal status for NORBIO vil kreve aksept for deltagelse fra alle regioner og fagmiljø 
som skal være tilknyttet. Det er trolig nødvendig å skaffe ny forankring i de aktuelle 
fagmiljø.  
 

• Revisjon av NORBIOs oppbygging og innhold:  
a. Vurdere en eventuell avgrensning av NORBIO til færre fagmiljø (f.eks ikke ha med MS, 

da de legemidler som benyttes der er helt ulike de som benyttes ved inflammatoriske 
sykdommer i de øvrige fagområder, og dessuten håndteres adekvat i MS-registeret 
allerede). 

b. Det definerte variabelsett vil trenge en ny gjennomgang / revisjon  
c. Det må tas stilling til om noen av de allerede etablerte registre trenger å gjøre 

nødvendige tilpassinger for å imøtekomme NORBIOs design.  
 

• Det må vurderes om NORBIOs design vil kunne få betydning for den faktiske organisering av 
registeret, f.eks om det skal utvikles til å bli et fagoverbyggende register og bl.a også samle 
registre innen fagområdet revmatologi. 

 
Forutsetninger: 

• Det må opprettes et oppfølgingsprosjekt som får som mandat å gjennomføre 
implementeringsprosessen.  

• Prosessen vil kreve en prosjektleder som sammen med faglig leder og en prosjektgruppe kan dra 
prosjektet gjennom leveransene. Prosjektleder må pga registerets natur ha god forankring i 
minst ett av de sentrale fagmiljøene.  

• Det kreves engasjement av en styringsgruppe.  
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Det har det siste års tid vært gjennomført et utredningsarbeid i regi av interregional styringsgruppe for 
medisinske kvalitetsregistre, med hensikt å avklare fremtidig finansieringsmodell for nasjonale 
kvalitetsregistre. Jeg er ikke informert om hvor langt denne prosessen har kommet. Imidlertid vil det 
være nødvendig at denne prosessen lander før noen ny søknad om nasjonal status for NORBIO kan bli 
tatt til vurdering. Det er imidlertid en god del annet som må gjøres før man kommer til dette steg. Det 
betyr at det ikke er noe i vegen for å gå i gang med å etablere et implementeringsprosjekt allerede fra 
2018 dersom det fortsatt finnes støtte for å etablere NORBIO som kvalitetsregister for biologiske 
legemidler iht oppdraget fra HOD i 20101. 
 
 
 
 
Tromsø 26.11.17 
 
Bjørn-Yngvar Nordvåg  
Faglig leder NORBIO,  
prosjektleder NOKBIL /NORBIO  
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