
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Dato/tid 25. mai 2018 kl 09:00-15:00 

Sted Park Inn Gardermoen 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Jon Helgeland, Jan Nygård, Torild Skrivarhaug, Leif 
Nordbotten, Terje P Hagen, Rune Kvåle (telefon), Håkon Lindekleiv (telefon) 
Kjell-Morten Myhr (fra kl 12:30) 

Forfall:   Torsten Eken, Kaare Bønaa, Tonje E Hansen 

Fra sekretariat  Eva Stensland (referent), Philip Skau  
 
Sak   
 
11-2018 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste.  
 

12-2018 Referat fra forrige møte 
 
Det ble reist spørsmål rundt tidspunkt for reoppnevning av ekspertgruppen.  
Interregional styringsgruppe oppnevner ekspertgruppen , og vil ta initiativ til dette.  
 
Vedtak:  
Referat fra ekspertgruppens møte 26. februar 2018 godkjennes.  
 

13-2018 Vurdering av søknad om nasjonal status: RevNatus – kvalitetsregister for 
svangerskap og revmatiske sykdommer (revidert søknad)  

Søknad om nasjonal status for RevNatus ble første gang behandlet i 
ekspertgruppens møte den 26.2.18 (sak 5/2018).  Registeret fikk da avslag på sin 
søknad om nasjonal status i på følgende grunnlag:  

• Ekspertgruppen stilte spørsmål om et kvalitetsregister er riktig metode for 
å skaffe ny kunnskap på feltet.   

•  Ekspertgruppen stilte spørsmål rundt behovet for å opprette et slikt 
kvalitetsregister for gravide sett i lys av at det er mange andre kroniske 
tilstander som gravide kan ha, og at å opprette slike egne kvalitetsregistre 
for gravide vil være ressurskrevende.   

• Ekspertgruppen ba om en nærmere redegjørelse for avgrensning mot       
NorArtritt, spesielt knyttet til aktuelle diagnoser som inkluderes.  

 

Møtereferat 
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Registerleder redegjorde i møtet for arbeidet med å forbedre søknaden i forhold 
til ekspertgruppens merknader.  

Følgende framkom under presentasjon og diskusjon:  

• Av 350 gravide aktuelle for dette registeret, vil om lag 270 av disse ha 
revmatoid artritt, og derfor være aktuell for inklusjon i NorArtritt. Om lag 
50 pasienter har bindevevssykdom, som ikke inkluderes i NorArtritt.  

• Fagområdet har en faglig veileder, men ingen nasjonale retningslinjer. Det 
framkom i møtet ikke beskrivelser av påvist praksisvariasjon eller 
kvalitetsutfordringer på fagfeltet.  

• Det er utviklet noen kvalitetsindikatorer, alle disse er knyttet til behandling 
av mor og ikke konsekvenser for barnet. Registeret følger opp mor/barn 
ett år etter fødsel. Ekspertgruppen mener kvalitetsindikatorene må ta 
utgangspunkt i nasjonal veileder, og barna må følges opp over lengre tid 
for å påvise evt negative konsekvenser.  

• Registerleder anser det ikke realistisk å inkludere de nødvendige 
variablene (200 variabler) for RevNatus i GoTreatIt-løsningen som 
NorArtritt og NorVas bruker. 

• Registeret ble vurdert opp mot de fire kriteriene Helsedirektoratet bruker 
ved vurdering av nasjonal status.  Registeret vurderes ikke å oppfylle disse 
kriteriene.  

Vedtak:  

I henhold til punktene 1-4 i Helsedirektoratets kriterier for vurdering av nasjonal 
status, fraråder ekspertgruppen nasjonal status for RevNatus. Når det 
revmatologisk miljøet vurderer klyngeregister, regner ekspertgruppen med at man 
vurderer inklusjon av relevante problemstillinger knyttet til graviditet. 

 
14-2018 Plan for forbedringer fra de seks kvalitetsregistrene som mottok “Varsel om 

manglende faglig utvikling”  

Som en oppfølging av ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2016 ble det identifisert seks registre 
ekspertgruppen anbefalte Interregional styringsgruppe å gi varsel for manglende 
faglig utvikling.  

Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, ”Varsel om 
manglende faglig utvikling” til følgende seks registre:  

1. Norsk pacemaker- og ICD-register   

2. Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft   

3. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 

 4. Norsk diabetesregister for voksne  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5. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer  

6. Norsk kvalitetsregister for HIV  

Registrene fikk frist til 10.04.18 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.18 
med å beskrive de gjennomførte forbedringer.  

Alle registrene hadde innen fristen sendt inn sine planer for forbedringer. 
Ekspertgruppen vurderte alle innsendte dokumenter.  

For KOLS-registeret hadde ekspertgruppen satt som krav at registeret måtte 
sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% kunne oppnås ved utgangen av 2021. I 
registerets tilsvar heter det: ”Vi mener at ved tiltakene nevnt over til vi kunne øke 
dekningsgraden både på sykehusnivå og pasientnivå betydelig over dagens nivå, 
men vi må være klar på at med dagens lovverk og forskrifter med krav om 
samtykke er det ikke realistisk å oppnå en dekningsgrad over 60 % innen 2021. ”  
Ekspertgruppen fant på bakgrunn av dette at registerets plan for forbedringer ikke 
er akseptabel, og sender melding om dette til Interregional styringsgruppe.  

For de øvrige 5 nasjonale kvalitetsregistrene som hadde fått varsel fant 
ekspertgruppen planene for forbedringer akseptable.  

 
Vedtak:  
1. Ekspertgruppen tar Norsk pacemaker- og ICD-registers plan for forbedringer til 
etterretning, og ser fram til årsrapport for 2017.   

2. Ekspertgruppen tar Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkrefts plan for 
forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport for 2017.   
 
3. Ekspertgruppen registrerer at Nasjonalt register for kronisk obstruktiv 
lungesykdom ikke har en oppnåelig plan for å sannsynliggjøre dekningsgrad >60%. 
Ekspertgruppen finner ikke planen akseptabel, og anbefaler at IRS sender melding 
til Helsedirektoratet om å tilbakekalle nasjonal status for Nasjonalt register for 
kronisk obstruktiv lungesykdom. 
 
4. Ekspertgruppen tar Norsk diabetesregister for voksnes plan for forbedringer til 
etterretning, og ser fram til årsrapport for 2017.   
 
5. Ekspertgruppen tar Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 
sykdommers plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport for 
2017.   
 
6. Ekspertgruppen tar Norsk kvalitetsregister for HIVs plan for forbedringer til 
etterretning, og ser fram til årsrapport for 2017.   
 

15-2018  Gjennomgang av revidert versjon av stadieinndelingssystemet  

Ekspertgruppens leder har laget et forslag til revisjon av stadieinndelingssystemet 
fra dagens stadieinndelingssystem som kombinerer ”registerkvalitet” med 
”kvalitetsforbedringskvalitet” i en enhetlig 4-trinns skala, til et system som 
kategoriserer registrene langs de to aksene ”registerkvalitet” og 
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”kvalitetsforbedringskvalitet”. 

Inndeling av registrene i nytt system fordeler registrene i 9 ulike kategorier. 

Registrene som i dag finnes i stadium 2 fordeler seg i 6 ulike kategorier.  

Ekspertgruppen diskuterte om man burde bruke tall- eller bokstavkoder for de 
ulike kategoriene, og om ”registerkvalitet” eller ”kvalitetsforbedringskvalitet” bør 
angis først. Det ble ikke gjort endelige avklaringer om dette i møtet.  

Ekspertgruppen vil i november 2018 ved vurdering av årsrapporter for 2017 bruke 
både eksisterende og nytt stadieinndelingssystem, gjøre eventuelle modifiseringer 
av nytt system, og deretter komme med en anbefaling til Interregional 
styringsgruppe om nytt stadieinndelingssystem. 

 
Vedtak:  
Ekspertgruppen presenter nytt stadieinndelingsystem for Interregional 
styringsgruppe i september til orientering, og bruker både eksisterende og nytt 
stadieinndelingssystem ved vurdering av årsrapporter for 2017.   
 

16-2018 Presisering av krav i stadieinndelingssystemet knyttet til datakvalitet, validering 
og kvalitetsforbedring  

Ved ekspertgruppens gjennomgang av årsrapporter er det identifisert noen krav i 
stadium 3 og 4 der kriterier for å oppfylle kravene ikke er helt entydige. De 
elementene det hyppigst har vært diskusjoner rundt er:  

1. Krav til redegjørelse av registerets datakvalitet i stadium 3   

2. Krav til bruk i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid i stadium 3   

3. Krav til å dokumentere registerets datakvalitet gjennom 
valideringsanalyser i stadium 4   

Ekspertgruppen gjorde følgende avklaringer:  

Ad 1: Ekspertgruppen kommenterte at rapportering av datakvalitet må knyttes til 
sentrale variabler/kvalitetsindikatorer i registeret.  

Det var foreslått angivelse av 5 elementer av datakvalitet: kompletthet, validitet, 
sammenlignbarhet, aktualitet og reliabilitet. Ekspertgruppen kommenterte at 
egenskaper knyttet til validitet og reliabilitet for enkeltvariabler i registeret bør 
være avklart før inklusjon av variabler i registeret.  

Når det gjelder rapportering av resultater fra frafallsanalyser er det ikke knyttet 
krav til dette, men det kan være nyttig dersom registeret har stort frafall. Også 
frafallsanalyser må knyttes opp mot sentrale variabler i registeret.  

Ad 2: Aktivitet knyttet til klinisk kvalitetsforbedring gjelder for innrapporteringsåret 
for årsrapporten. 
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Ad 3:  for validering av datakvalitet gjelder de samme elementer som nevnt i punkt 
1 

Vedtak:  
Nasjonalt servicemiljø innarbeider de avklaringer som er gjort i møtet i 
”Årsrapportmal” for kvalitetsregistrene og ”Veileder for stadieinndelingssystemet”. 
 
 

17-2018 Bør ekspertgruppen inkludere medlem fra  primærhelsetjenesten?  

Det ble i ekspertgruppens møte i november 2017 reist spørsmål om 
ekspertgruppen burde ha et medlem fra primærhelsetjenesten.  

I ekspertgruppens diskusjon ble det påpekt at man ved inklusjon av medlem fra 
primærhelsetjenesten var avhengig av å finne en person med interesse for 
kvalitetsregistre. Det er i dag kun ett nasjonalt kvalitetsregister som samler data 
fra primærhelsetjenesten, og da med svært lav oppslutning fra fastlegene.  

Ekspertgruppens leder har sin kliniske praksis utelukkende fra 
primærhelsetjenesten, gjennom 25 år. Kompetanse innen primærhelsetjenesten er 
således dekket.   

Vedtak:  
Ekspertgruppen finner det ikke hensiktsmessig på det nåværende tidspunkt å 
inkludere nytt medlem i ekspertgruppen med særskilt erfaring fra 
primærhelsetjenesten.   
 

18-2018 Orienteringssaker 
 
Sekretariatet informerte om tre aktuelle saker ekspertgruppen bør kjenne til:  

1. Utredning av prioriterte områder for utvikling av nye medisinske 

kvalitetsregistre   

2. Rapport: Finansieringsmodell for fordeling av ressurser for faglig og 

administrativ drift  m ellom       

3. Incentivordning for å øke dekningsgrad i nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre   

Vedtak:  

Ekspertgruppen tar sakene til orientering. 

 
19-2018 Eventuelt 

Ingen saker. 
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