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         30. mai 2018 
 
 
 
 
 
 

Til medlemmene i den Interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   6. juni kl. 09.00 – 15.30  
Sted:   Radisson BLU Hotel, Gardermoen.  
   
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
6. juni 2018 
Kl. 09.00 Registerpresentasjon 
Kl. 09.30 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 



Side 2 
 

SAKSLISTE  
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 6. juni 2018 
 
Presentasjon av: 

- Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals - Tonsilleregisteret 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr. 

 
15/2018 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 

 
3 

 

16/2018 Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 07.02.18 4 1 

17/2018 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i Interregional 
styringsgruppe 
 

12  

18/2018 Ekspertgruppens vurdering av plan for forbedringer for de seks 
kvalitetsregistre som mottok ”Varsel om manglende faglig utvikling”  
 

16 2,3,4,5,6,7 

19/2018 Status MRS-R sensitiv 48  

20/2018 Fagråd for resultattjenester: plan for fellestjenester “offentlig” og 
“sensitiv” 
 

51  

21/2018 Informasjon fra prosjekt Fellestjenester i Helsedataprogrammet: planer 
og leveranser i 2018/19 
 

54  

22/2018 Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2017 55 8 

23/2018 Presentasjon av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
2018 - bestilling til de nasjonale kvalitetsregistrene 
 

56  

24/2018 Sluttrapport - utredning av finansieringsmodell for faglig og 
administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

58 9 

25/2018 Orientering: Status for utredning av prioriterte fagområder for utvikling 
av nye kvalitetsregistre 
 

60  

26/2018 Videre prosess for søknader om nasjonal status vurdert av 
ekspertgruppen og søknad om nasjonal status for Nasjonalt 
kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av 
rusmidler   

61  

27/2018 Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT (inkl 
handlingsplan 2018) 
 

63 10 

28/2018 Rapport: Dekningsgrad og resultater fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre for norske sykehus 2016 
 

67 11 

29/2018 NIKT FMK om hvordan GDPR vil berøre kvalitetsregistrene 68  

30/2018 Tiltak for å redusere unødige rapporteringskrav og dobbeltregistrering 70  

31/2018 Referatsaker 74 12,13 

32/2018 Eventuelt 83  

Alle vedlegg utenom vedlegg nr. 8, 9 og 11 ligger i innkallingen under saksfremlegget. Vedlegg nr. 8, 9 og 11 er vedlagt 
innkallingen som egne dokumenter. 
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.05.2018 

Saksnr  15/2018                                                      

Saksbehandler  

 



Side 4 
 

  
 

 
 

 
 
    

 
 
Referat fra forrige møte 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe godkjenner referat fra forrige møte. 
 
 

Vedlegg 1: Referat fra møte 07.02.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  16/2018                                                                        

Saksbehandler  
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Sak 16/2018, vedlegg 1.    

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS) 
 

Dag Onsdag 07. Februar 2018 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen (til 14:35), Sverre Sandberg (til 
13:20), Bent Indredavik, Tore Solberg, Pål Iden, Wenche Reed (for Ole 
Tjomsland)  

Observatører Leif Nordbotten (Helsedir), Vinjar Fønnebø (Ekspertgruppen), Torun 
Omland Granlund (HOD), Helena Niemi Eide (FHI) Nils Gullhaug (Dir E-
helse) 

Gjester Torkel Steen (Norsk pacemaker og ICD-register), Håvard Lande 
(Direktoratet for eHelse) og Ingvild Tryggestad (Riksrevisjonen) 

Fraværende Henrik Sandbu 

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

 
Innledningsvis ble det holdt presentasjon fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og Norsk 
pacemaker og ICD-register  

Saksnr. SAKER 

01/2018 
 
 
 

Godkjenning innkalling og saksliste 
Ingen saker til eventuelt. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 

02/2018 
 

Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 14.12.2017 
 
Til sak 51/17: Til vurderingen av Gastronet var det ønskelig å knytte en kommentar om at 
Gastronet skal brukes i tarmscreeningsprogrammet, og dette øker relevansen av registeret. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møtet 14.12.2017 med den foreslåtte endringen. 

03/2018 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i interregional styringsgruppe  
 
Oppfølgingssak 43/16 Hensiktsmessige registerstrukturer  
Det har vært et møte med MS-registeret og Parkinsonregisteret for diskusjon rundt 

Møtereferat: 

Møtedato  07.02.2018 

Møtenr. 01 -18 
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påbegynnelse av en nevro-klynge. Utkast til organisasjonsmodell skal utarbeides før påske. 
 
Oppfølgingssak 62/17 Effekt av EUs personverndirektiv for kvalitetsregistre  
En presentasjon av konsekvenser for EUs nye personvernforordning (GDPR) for de nasjonale 
kvalitetsregistrene i Norge settes opp til neste møte.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar informasjonen om status for oppfølging av tidligere behandlede saker til 
orientering med de kommentarer som framkom i møtet.  

04/2018 Informasjon fra prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet: planer og leveranser i 
2018/19  
Håvard Lande, prosjektleder for prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet, informerte 
om prosjektet og planer for 2018/19. En av leveransene i prosjektet for 2018 er å etablere 
en nasjonal løsning for metadata. Teknisk løsning for en slik nasjonal metadataoversikt er 
valgt; HealthTerm.  
Flere lovbestemte helseregistre har via HRR-prosjektet (Health Registries for Research) laget 
en metadataoversikt i EUTRO (utviklet ved UiT). En videreutvikling av innhold i standarder 
for innrapportering av metadata i EUTRO er tenkt inn i den nasjonale metadataløsningen.  
Nasjonalt servicemiljø har laget en metadataoversikt for de nasjonale kvalitetsregistrene i 
”Variabelbiblioteket” som ble etablert i 2015 og oppdatert i 2017. Det er behov for et 
betydelig arbeid knyttet til å inkludere metadata fra medisinske kvalitetsregistre i ny 
nasjonal metadataløsning. Disse ressursene finnes ikke i servicemiljøet i dag. 
Direktoratet for e-helse ønsker å støtte dette arbeidet. Direktoratets rolle er ikke avklart, og 
heller ikke hvorvidt det er mulighet for finansiering av arbeidet via Helsedataprogrammet. 
 
Styringsgruppen ser behovet for utvikling av en nasjonal metadataoversikt som et første 
steg på vei til en harmonisering av variabeldefinisjoner for felles variabler på tvers av 
registre. Styringsgruppen ønsket et samarbeid med servicemiljøet, Direktoratet for e-helse 
og FMK-NIKT for å utvikle et prosjekt for dette arbeidet (se vedtakspunkt 3 sak 09/2018).  
 
Vedtak:  
 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

05/2018 Orientering fra ”Seminar om tilretteleggelse for automatisk datafangst fra EPJ til nasjonale 
kvalitetsregistre”  
Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF) tok initiativ til å samle ulike aktører med oppgaver 
knyttet til automatisk datafangst fra EPJ til medisinske kvalitetsregistre til et heldagsmøte i 
Bodø 19. januar 2018. I etterkant av møtet ble det sendt oppdrag til Direktoratet for e-helse, 
NIKT, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Helseplattformen og ”DIPS 
Arena-prosjekter” i tre helseregioner med spørsmål for besvarelser innen 20. februar 
(vedlegg 3). Det er avtalt et oppfølgende møte 28. februar 2018. 
Finn Henry Hansen informerte om at hensikten med møtet var å samle aktører med ulike 
roller knyttet til strukturert EPJ og datafangst til kvalitetsregistre. Dette er et uformelt 
initiativ, og det vil i etterkant av møtene være behov for å finne en ny eller eksisterende 
arena som kan ivareta oppdraget og videreføre arbeidet.  
Det ble fra RHF-representantene understreket at det ved innkalling til slike møter er viktig å 
ivareta formelle linjer i de ulike regionene, slik at man på fagdirektørnivå kan beslutte hvem 
som skal delta i arbeidet.    
Styringsgruppen påpekte viktigheten av arbeidet med standardisering av variabel-
definisjoner for variabler som er felles for flere registre. Harmoniseringsarbeidet krever 
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deltagelse fra de kliniske miljøene i kvalitetsregistrene for å sikre at variabeldefinisjoner blir 
akseptert som forskningsmessig og klinisk anvendbare. 
 Også utfordringer knyttet til innsyn i data innsamlet på tvers av flere HF for samme pasient 
ble problematisert som en stor utfordring for flere registre.   
Vedtak:  

1. Styringsgruppen slutter opp om initiativet som særdeles viktig for å sikre en 
helhetlig og koordinert innsats for harmonisering av variabler i de nasjonale 
kvalitetsregistrene.  

2. Styringsgruppens leder, leder av det nasjonale servicemiljøet, leder av FMK-NIKT og 
Håvard Lande i Direktoratet for e-helse initierer en prosess for å for å etablere et 
prosjekt som kan bidra til at vi på tvers av registrene får en ønsket harmonisering av 
felles variabler. Dette arbeidet sees i sammenheng med vedtakspunkt 3 i sak 
09/2018. 

06/2018 Presentasjon av rapporten: ”Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som 
virkemiddel for å nå helsepolitiske mål”  
Riksrevisjonen publiserte 16. januar 2018 rapporten ”Riksrevisjonens undersøkelse av 
helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål”. Ingvild Tryggestad, 
saksbehandler for rapporten, presenterte rapporten i møtet. 
Riksrevisjonens hovedfunn:  

 Mange helseregistre har data som er lite brukt.   

 Mange helseregistre har ikke den ønskede kvaliteten.   

 Norge mangler helseregistre for flere store sykdomsområder.   

 De regionale helseforetakene ivaretar ikke de nasjonale behovene for registre.   

 Helse- og omsorgsdepartementets virkemiddelbruk har ikke vært tilpasset mål  og 

utfordringer på helseregisterfeltet.   
 
Riksrevisjonen har anbefalinger til HOD og de regionale helseforetakene for videre 
oppfølging av arbeidet. Anbefalingene til de regionale helseforetakene er referert i sak 
07/2018.  
 
Styringsgruppen uttrykte viktigheten av Riksrevisjonens arbeid, og rapporten vil brukes i det 
videre arbeidet med organisering og styring av regionenes arbeid med medisinske 
kvalitetsregistre.  
 
Vedtak:  

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

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

AD-møtet vedtok 12.12.16 en evaluering av organisering og styring av regionenes arbeid 
med medisinske kvalitetsregistre etter to år.   
 
I Foretaksmøtet 2017 ga HOD RHFene i oppdrag å «sikre en styringsmodell på tvers av de 
regionale helseforetakene som gir fremdrift i kvalitetsregisterarbeidet og utvikling av 
medisinske kvalitetsregistre i tråd med nasjonale føringer» 
 
Riksrevisjonen kom i sin rapport av 16.01.18 med følgende vurdering «Etter Riksrevisjonens 
vurdering er det ikke etablert et system som sikrer at helseregionene ivaretar sitt felles 
ansvar for nasjonale kvalitetsregistre. Riksrevisjonen mener det er alvorlig at dagens 
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organisering ikke legger til rette for styring på tvers av helseregionene og for at de nasjonale 
behovene ivaretas i tilstrekkelig grad.»  
Riksrevisjonen anbefaler at de regionale helseforetakene:   
• sørger for at det etableres et system som ivaretar behovet for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre på tvers av helseregionene  
• utvikler samarbeidet mellom helseregionene om de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene slik at målene med registrene oppnås 
 
På bakgrunn av disse tre ”bestillingene” er det behov for en diskusjon og avklaring av 
hvordan styringsgruppen kan bringe dette inn for AD-møtet for å sørge for videre framdrift i 
arbeidet med å vurdere organisering og styringsmodell for det regionale arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre.  

Vedtak:  

Styringsgruppens leder tar kontakt med leder av AD-møtet for avklaring av en plan for 
evaluering av organisering og styring av det regionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre. 
 

08/2018 Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT  
 
Jørn Hanssen presentert status i saker behandlet i FMK siden forrige møte i styringsgruppen. 

 
Følgende aktuelle saker har vært behandlet i FMK siden sist møte i styringsgruppen:  

Saksnr  Tittel  
Saksbehandler  

  

3/18  
Registerbegrepets betydning for manglende 
samordning  

Gunnar Jårvik  

4/18  Introduksjon til GDPR  
John Petter Skjetne  

  

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

Rune Andreas Grimstad  

9/18  Årsrapportering 2017  Jørn Hanssen  

 
Til sak 9/18: FMK har i 2017 tildelt midler til leverandører ev tekniske løsninger og 
enkeltregistre for i overkant av 9 MNOK.  
 
Vedtak: 
 
Styringsgruppen tar saken til orientering.  

09/2018 Omfordeling av øremerkede midler til IKT-utvikling for medisinske kvalitetsregistre  
I tildelingsbrevet for Direktoratet for e-helse for 2018 fremkommer det at inntil 2 MNOK av 
de øremerkede midlene til videreutvikling av tekniske løsninger for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre, skal omfordeles til Helsedataprogrammet. I 2017 var de øremerkede 
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midlene på 6,5 MNOK. Gitt samme nivå i 2018 vil omfordelingen bety en reduksjon i tildelte 
midler til Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre på 30%. 
I tildelingsbrev for Helse Vest RHF heter det: 
”Nasjonal IKT og FMK (Fagforum for medisinske kvalitetsregister) skal i samarbeid med 
Direktoratet for ehelse hjelpe til så inntil 2 mill. kroner av desse midlane blir tilgjengelege for 
Helsedataprogrammet til realisering av fellestenester for registra.» 
På bakgrunn av styringsgruppens diskusjon i sak 4/2018 ønsket styringsgruppen at arbeidet 
med å inkludere metadata fra medisinske kvalitetsregistre i ny nasjonal metadataløsning 
prioriteres i 2018. Leder av FMK-NIKT vil ivareta dialog med Direktoratet for e-helse ut fra 
gjeldende strategisk prioriteringer for kvalitetsregisterfeltet. 
Denne saken sees i sammenheng med sak 05/2018, og for prosjektgruppen som nedsettes vi 
arbeidet ha to deler: å inkludere metadata fra medisinske kvalitetsregistre i nasjonal 
metadataløsning som del 1, og et arbeid med harmonisering av felles variabler på tvers av 
nasjonale kvalitetsregistre som del 2.  
Vedtak:  

1. Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 

2. Interregional styringsgruppe ber FMK om å ta hensyn til omfordeling av  
midler for realisering av fellestjenester i FMKs arbeid med handlingsplanen  

for 2018.   
3. Styringsgruppen ønsker å initiere et prosjekt med to deler: å  

inkludere metadata fra medisinske kvalitetsregistre i nasjonal metadata- 
løsning som del 1, og et arbeid med harmonisering av felles variabler på  
tvers av nasjonale kvalitetsregistre som del 2.  
Leder av styringsgruppen vil sammen med leder av Nasjonalt servicemiljø,  
leder av FMK-NIKT og Håvard Lande fra Direktoratet for e-helse lage en  
prosjektplan for dette prosjektet.  

4. Styringsgruppen anser dette prosjektet som så viktig at avsatte midler til  
omfordeling til Direktoratet for e-helse bør prioriteres til arbeidet med prosjektet. 

5. Styringsgruppen ber leder av FMK å ha dialog med Direktoratet for e-helse  
for å avklare prioriteringer for bruk av de omfordelte midlene ut fra gjeldende  
strategiske prioriteringer. 

 

10/2018 Revidert mandat for Ekspertgruppen 
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 ba også styringsgruppen avklare oppnevningstid for ekspertgruppens 
medlemmer og forhold rundt avstemming.  
 
Vedtak: 
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1. Interregional styringsgruppe godkjenner revidert mandat for ekspertgruppen.  
2. Styringsgruppen beslutter at medlemmene av ekspertgruppen har oppnevningstid 

på 4 år med mulighet for gjenoppnevning i en periode. For å sikre kontinuitet bes det 
om at halvparten av medlemmene oppnevnes formelt for 2 år og de resterende 4. 
Ekspertgruppens leder har dobbeltstemme ved avstemming. Ved avstemming 
gjelder alminnelig flertall.   

11/2018 Angivelse av dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre i kreftregisteret  
Dekningsgrad for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret oppgis i årsrapportene med tre tall: 
dekningsgrad basisvariabler/pasientnivå, rapporteringsgrad for kirurgimelding og 
rapporteringsgrad for utredningsmelding.  
Det er ønskelig med en avklaring av hvordan dekningsgrad for kvalitetsregistrene i 
Kreftregisteret skal angis i samlede oversikter.  
 
Saken har vært drøftet i ekspertgruppen ved flere anledninger, sist ved gjennomgang av 
årsrapporter for 2016. Ekspertgruppen gjorde følgende vedtak 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. 
Ekspertgruppens medlem fra Kreftregisteret, Jan Nygård, utarbeidet dissens til vedtaket, 
som var vedlagt sakspapirene.  
 
Styringsgruppen ser dissensens problematisering av at inklusjon av data fra kliniske skjema 
kan vurderes som et spørsmål om kompletthet og ikke dekningsgrad. Med en slik tenkning 
der data fra basisregisteret definerer dekningsgrad i kvalitetsregistre kan man imidlertid 
argumentere for at Kreftregistret til enhver tid har (hatt) kvalitetsregistre innen alle 
fagområder i kreftfeltet.   
Styringsgruppen var tydelig på at kliniske data er helt sentrale i medisinske kvalitetsregistre, 
og dekningsgraden på de kliniske data utover kjernevariabler/variabler fra basisregisteret er 
det man ønsker oppgitt.  
Data fra basisregisteret kan  imidlertid definere viktige kvalitetsindikatorer i 
kvalitetsregisteret, og kan oppgis på analysenivå eller som et supplement til dekningsgrad 
for kliniske variabler. 
Styringsgruppen støttet ekspertgruppens vedtak.  
 
Vedtak: 
 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vedtak. Dekningsgrad for kvalitetsregistrene innen 
kreftfeltet beregnes utfra utfylt(e) klinisk(e) skjema i det sykdomsspesifikke registeret. 
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12/2018 Nasjonal status for nye medisinske kvalitetsregistre  
I styringsgruppens møte i juni 2016 ble søknad om nasjonal status for Norsk 
Brannskaderegister (Sak 18/2016) behandlet. Styringsgruppen mente søknaden var faglig 
velbegrunnet og gjennomarbeidet. Representanten fra HSØ RHF stilte imidlertid i møtet 
med bundet mandat, der HSØ ikke ønsket å anbefale nasjonal status for nye medisinske 
kvalitetsregistre før Riksrevisjonen hadde utarbeidet sin rapport om nytten av helseregistre. 
Styringsgruppen besluttet å sende denne saken til AD-møtet for en prinsipiell avklaring av 
hvordan prosessen for søknad om nasjonal status skal være sett i lys av HSØs beslutning om 
å ikke anbefale nasjonal status for nye kvalitetsregistre og AD-møtets beslutning om å 
inkludere fagdirektørmøtet som et nytt steg i godkjenningsprosessen. 
Saken ble sendt til AD- møtet 16.09.16, og direkte videresendt til det interregionale 
fagdirektørmøtet. Saken ble behandlet i desember 2016 uten referatført vedtak. Saken ble 
behandlet påny i fagdirektørmøtet 09.06.17 med følgende vedtak: Systemet for faglig og 
økonomisk styring av kvalitetsregisterfeltet er under utredning. Inntil videre vil det ikke gis 
nasjonal status til flere registre. Dette innebærer at fagdirektørmøtet anbefaler ikke at 
Brannskaderegisteret gis nasjonal status. 
I HODs oppdragsdokument for 2018 er likelydende oppdrag gitt til alle RHF:  
Helse xxx RHF skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene legge til rette for at 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre utvikles på områder med behov for kunnskap, som 
f.eks. innenfor psykisk helsevern og rus. 
 
Det finnes flere registerinitiativer innen psykisk helse og ett initiativ på rusfeltet som ønsker 
å søke nasjonal status, i tillegg til registerinitiativer på flere andre fagområder. Det er behov 
for en avklaring med AD-møtet/det interregionale fagdirektørmøtet for når RHFene igjen 
åpner for at nye medisinske kvalitetsregistre kan søke om nasjonal status slik at RHFene kan 
levere på dette oppdraget i oppdragsdokumentet. 
 
Styringsgruppen ønsker å bringe denne saken opp for det interregionale fagdirektørmøtet 
på ny. Utredningen av modell for finansiering av faglig og administrativ drift av de 
medisinske kvalitetsregistre er ikke ferdigstilt, men fordelingsnøkkelen av utgifter mellom 
RHFene er klar.   
 
Vedtak: 
 
Styringsgruppen bringer saken opp for det interregionale fagdirektørmøtet, med anbefaling 
om at man på ny åpner opp for at nye medisinske kvalitetsregistre kan søke om nasjonal 
status.  

13/2018 Eventuelt 

Ingen saker. 
14/2018 Referatsaker 

1. Brev fra Norsk register for Hjertekirurgi og vedlegg «Samarbeidsavtale mellom Norsk 
hjertekirurgi-register (NHKir) og Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) tilknyttet 
Hjerte- og karregisteret (HKR)» 

Vedtak: 
1. Styringsgruppen tar brevet fra Norsk register for hjertekirurgi til orientering. 

 
Neste møte: 6. juni kl. 09:00-15:30 på Gardermoen. Referent: Eva Stensland 
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Status oppfølging av saker fra tidligere møter i Interregional styringsgruppe  
 
Styringsgruppen ønsker informasjon om status for oppfølging av tidligere vedtak.  
Vedlagt ligger tabellarisk oversikt. 
 

 
Saksnr Vedtak Ansvarlig Status Utført/ 

gjennomført 

30-16 
28.09.16 

Tekniske løsninger for 
medisinske kvalitetsregistre 
Styringsgruppen ber FMK-NIKT 
om å gjøre en vurdering av 
tekniske løsninger som er i bruk 
av nasjonale kvalitetsregistre og 
som ikke er en de tre nasjonalt 
godkjente løsningene. 
 

FMK-NIKT Settes opp 
som sak i 
2018 

 

43-16 
30.11.16 
 

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

Sekretariat 
SKDE 

Organisa-
sjonsmodell 
for 
nevroklynge 
vår 2018 

 

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 

 

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 

 Sak høst 
2018 

 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  17/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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tilgangsstyring. Saken tas opp 
påny når dette arbeidet er 
ferdigstilt for avklaring om dette 
kan brukes nasjonalt.  

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

Sekretariat 
SKDE 

Settes opp 
som sak i 
2018 

 

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

 
Sekretariat 
SKDE 

Settes opp 
som sak i 
2018 

 

62/17 Effekt av EUs personverndirektiv 
for kvalitetsregistre  
En presentasjon av konsekvenser 
for EUs nye personvernforordning 
(GDPR) for de nasjonale 
kvalitetsregistrene i Norge settes 
opp til neste møte.  

 
 

NIKT Settes opp 
som sak i 
juni 2018 

 
 

 Referatsaker 
 
1. Brev fra Intensivregisteret  
Styringsgruppen svarer ut brevet 
fra Norsk intensivregister til 
registerleder med kopi til 
fagdirektørene. Intensivregisteret 
og sekretariatet til 
styringsgruppen inviteres til et 
møte i det interregional 
fagdirektørmøtet.  
 
2. Databehandlingsansvar for 
NORBIO Sekretariatet lager en 
henvendelse via AD-møte til HOD 
der det etterspørres om 
forutsetninger for tidligere 
bestilling om opprettelse av 
«Norsk kvalitetsregister for 
biologiske legemidler” (NORBIO) 
fortsatt står ved lag. 
 

 
 
 
Sekretariat 
SKDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariat 
SKDE/ 
leder av IRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brev under 
ferdigstilling 
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04/18 Informasjon fra prosjekt 
Harmonisering i 
Helsedataprogrammet: planer og 
leveranser i 2018/19  
Styringsgruppens leder, leder av 
det nasjonale servicemiljøet, 
leder av FMK-NIKT og Håvard 
Lande i Direktoratet for e-helse 
initierer en prosess for å for å 
etablere et prosjekt som kan 
bidra til at vi på tvers av 
registrene får en ønsket 
harmonisering av felles variabler. 
Dette arbeidet sees i 
sammenheng med vedtakspunkt 
3 i sak 09/2018. 

 
 
 
 
Leder IRS 
og 
sekretariat 
SKDE 

 
 
 
 
 
Skypemøte 
27.04.18 
Prosjekt-
begrunnelse 
utarbeidet    

 

07/18 Organisering og styring av det 
regionale arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre  
Styringsgruppens leder tar 
kontakt med leder av AD-møtet 
for avklaring av en plan for 
evaluering av organisering og 
styring av det regionale arbeidet 
med medisinske kvalitetsregistre. 

 
 
 
Leder IRS 

 
 
 
Møte med 
HOD 
18.04.18 

 
 

09/18 Omfordeling av øremerkede 
midler til IKT-utvikling for 
medisinske kvalitetsregistre  

Styringsgruppen ønsker å 
initiere et prosjekt med to 
deler: å inkludere metadata fra 
medisinske kvalitetsregistre i 
nasjonal metadata-løsning 
som del 1, og et arbeid med 
harmonisering av felles 
variabler på tvers av nasjonale 
kvalitetsregistre som del 2.  
Leder av styringsgruppen vil 
sammen med leder av 
Nasjonalt servicemiljø, leder av 
FMK-NIKT og Håvard Lande fra 
Direktoratet for e-helse lage 
en prosjektplan for dette 
prosjektet.  
 
Styringsgruppen ber leder av 
FMK å ha dialog med 
Direktoratet for e-helse for å 
avklare prioriteringer for bruk 
av de omfordelte midlene ut 

 
 
 
Sekretariat 
SKDE og 
Leder IRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIKT 
 

 
 
 
Skypemøte 
27.04.18 
Prosjekt-
begrunnelse 
for del 1 
utarbeidet    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avklaring om 
bruk av 
midler til 
Metadata-
løsning 
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fra gjeldende strategiske 
prioriteringer. 

12/18 Nasjonal status for nye 
medisinske kvalitetsregistre  

 
Styringsgruppen bringer saken 
opp for det interregionale 
fagdirektørmøtet, med 
anbefaling om at man på ny 
åpner opp for at nye 
medisinske kvalitetsregistre 
kan søke om nasjonal status.  

 

 
 
 
 
Leder IRS 

  

 
 

Forslag til vedtak:  
Vedtak utformes i møtet. 
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Ekspertgruppens vurdering av plan for forbedringer for de seks 
kvalitetsregistre som mottok ”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 
(https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/IS- 2526-oppretting-og-
drift-av-nasjonale-medisinske-kvalitetsregistre.docx.pdf).  

Ved ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes 
årsrapporter for 2016 identifiserte ekspertgruppen seks registre de anbefalte skulle motta 
Varsel (om manglende faglig utvikling). Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av 
ekspertgruppens anbefaling, Varsel til disse seks registrene.  

Registrene fikk frist til 10.04.18 med å levere plan for forbedringer. I denne sakes legges 
ekspertgruppens vurdering av disse seks registrenes planer for forbedringer fram.  

Bakgrunn for Varsler:  

1. Norsk pacemaker- og ICD-register   
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 
 

2. Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft  
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 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  18/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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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.  
 

3. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
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 
 

4. Norsk diabetesregister for voksne 
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   
 

5. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer  
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 

6. Norsk kvalitetsregister for HIV 
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
• Registeret må levere årsrapporter  
 
Aktuelt:  
Alle registrene hadde innen fristen sendt inn sine planer for forbedringer.                                

Ekspertgruppens vurderinger av registrenes planer for forbedringer legges fram i møtet. 

Forslag til vedtak 
Vedtak utformes i møtet. 
 
 
Vedlegg  
 
Vedlegg 2 -  Svar på varsel fra Norsk pacemaker- og ICD-register 
Vedlegg 3 -  Svar på varsel fra Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft  
Vedlegg 4 - Svar på varsel fra Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom  
Vedlegg 5 - Svar på varsel fra Norsk diabetesregister for voksne  
Vedlegg 6 - Svar på varsel fra Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
Vedlegg 7 - Svar på varsel fra Norsk kvalitetsregister for HIV  
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Sak 18/2018, vedlegg 2: Tilsvar Norsk pacemaker og ICD-register. 
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Sak 18/2018, vedlegg 3: Tilsvar Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft. 
 
 
 
Tilsvar – Varsel om manglende faglig utvikling i Nasjonalt kvalitetsregister for 
føflekkreft 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft i Kreftregisteret har fra Interregional 
styringsgruppe mottatt varsel om manglende faglig utvikling og krav til forbedringer. 
Varselet kommer etter vurdering fra Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre 
med bakgrunn i registerets årsrapport for 20161.   
 
Følgende forhold er påpekt:  
Ekspertgruppen finner at Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft har manglende 
utvikling mot eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft ble påbegynt i 2007. Rapporteringen av 
klinisk informasjon på bakgrunn av utført primæreksisjon (22%) og utvidet eksisjon 
(33%) er fortsatt urovekkende lav. Følgende forhold må beskrives og utbedres av 
registeret:  

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

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

3. 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 
foreligger flere behandlingsalternativer (medikamenter) som kan gi pasienter med spredning 
livsforlengende behandling.  

 
Kreftregisteret og Norsk Melanomgruppe (NMG), som fungerer som referansegruppe 
for Føflekkreftregisteret, takker for muligheten til å kommentere på de ovennevnte 
forhold.  
 
  

                                            
1 https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2017/arsrapport-
2016_foflekkreft.pdf 

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2017/arsrapport-2016_foflekkreft.pdf
https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2017/arsrapport-2016_foflekkreft.pdf
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Datagrunnlaget i registeret 
Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft har, som alle andre kvalitetsregistre på 
kreftområdet og i Kreftregisteret generelt, informasjon om hvert enkelt krefttilfelle fra 
flere uavhengige kilder.  
 

 
 
Kilder til informasjon i Føflekkreftregisteret og Kreftregisteret.  

 
 
De mange uavhengige kildene gjør at Føflekkreftregisteret i liten grad mangler 
pasienter eller tilfeller. I Føflekkreftregisteret er hoveddelen av tilfellene patologisk 
verifisert (dvs. at det er tatt en vevsprøve som er undersøkt av patolog).  
 
Dekningsgraden, det vil si andelen pasienter og tilfeller vi har informasjon om i 
Føflekkreftregisteret, er 99,8%.  
 
Rapporteringsgraden for kliniske meldinger er imidlertid lav, og vi redegjør senere i 
dokumentet for tiltak for å bedre rapporteringen (se side 6-9). 
 
De viktigste (kjente) prognostiske faktorene for føflekkreft kommer fra 
patologiavdelingene (for eksempel tumortykkelse, ulcerasjon, patologisk vurdert fri 
margin og funn av tumorvev i lymfeknuter). Viktig klinisk informasjon og kliniske 
beslutninger om behandlingsvalg bygger på disse prognostiske faktorene fra 
patologiavdelingene. Ett eksempel er hvordan pasientene skal følges opp videre 
(hvor mange år skal det gå mellom hver kontroll, skal de undersøkes med ultralyd, 
hvilken avdeling skal utføre kontrollen etc).  
 
De ovennevnte prognostiske faktorene ble først inkludert i Kreftregisteret – etter 
ønske fra det kliniske miljøet – da Føflekkreftregisteret startet opp (fra og med 2008). 
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Variablene er ikke en del av den historiske, generelle registreringen i 
Kreftregisteret, og disse variablene mangler i de fleste kreftregistre i verden. 
Rapportering fra patologiavdelingene til Kreftregisteret er ikke avhengig av manuell 
rapportering, og det er gode rutiner i Kreftregisteret for å etterspørre eventuelle 
manglende patologisvar. Det innebærer at rapporteringsgraden for informasjon fra 
patologiavdelingene – for preparater som inneholder tumorvev – er nær 100%. Nye 
faktorer som har behandlingsmessige konsekvenser – for eksempel BRAF-
mutasjoner og tilsvarende immunhistokjemiske/-cytokjemiske/molekylærgenetiske 
faktorer – dekkes også av den rutinemessige rapporteringen fra patologiavdelingene.  
 
Komplettheten av (kjente) prognostiske faktorer for føflekkreftpasienter i 
Føflekkreftregisteret er derfor høy.  
 
Fagmiljøet har på bakgrunn av data i Føflekkreftregisteret utarbeidet gode 
kvalitetsindikatorer for fagområdet. En høyere rapporteringsgrad for kliniske 
meldinger vil imidlertid gi mulighet for å utarbeide flere kvalitetsindikatorer. Tiltak for å 
øke rapportering kommer vi nærmere tilbake til i vårt svar til punkt 3 i varselet.  
 
Bruk av registeret 
Informasjonen i Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft anses å være av høy 
kvalitet og benyttes i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Som 
eksempel var de nylig inkludert i en stor Europeisk studie der resultatene ble 
publisert i artikkelen ”Trends in incidence of thin, thick and in situ melanoma in 
Europe”2. Foruten å beskrive trender for føflekkreft med ulik tykkelse – noe som 
hadde vært umulig å analysere uten dataene i kvalitetsregistret – understreker 
studien blant annet at dødeligheten av føflekkreft i Norge er høyest i Europa og at 
den fortsetter å øke. Vår høye dødelighet av føflekkreft er en stor bekymring i 
kreftmiljøene i Norge, og dataene i registeret er et nødvendig fundament for studier 
som blant annet kan avdekke årsaker til høy dødelighet. Forskere ved Kreftregisteret 
har etablert et tverrfaglig samarbeid med Universitetet i Oslo, klinikere ved Oslo 
Universitetssykehus, og Statens strålevern i tillegg til internasjonale 
samarbeidsparter. Med bakgrunn i data fra nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft er 
det en rekke pågående studier i dette tverrfaglige samarbeidet. Gruppen har blant 
annet funnet at tumorlokalisasjon er avgjørende for hvor tidlig en pasient tar kontakt 
med helsetjenesten for å få undersøkt en føflekk, noe som igjen har betydning for 
overlevelsen3.  De har også funnet at norske menn har mer avansert sykdom enn 
kvinner og at norske pasienter har mer avansert sykdom enn i andre 
sammenlignbare land4. Dette samsvarer med høyere dødelighet i Norge.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har for perioden 2017-2018 gitt Statens strålevern i 
oppdrag å koordinere en nasjonal arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til en 
nasjonal UV- og hudkreftstrategi med tiltaksplan for å redusere forekomst og 
dødelighet av hudkreft i Norge. Data fra Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft er 
helt grunnleggende i dette arbeidet. 
 

                                            
2 http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(18)30001-7/fulltext  
3 Helsing P, Robsahm TE, Vos L, Rizvi SM, Akslen LA, Veierød MB. 

Cutaneous head and neck melanoma (CHNM): A population-based study of the prognostic impact of tumor location. Journal of 
the American Academy of Dermatology 2016 Nov;75(5):975-982 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27546291)  
4 Robsahm TE*, Helsing P*, Nilssen Y, Vos L, Rizvi SMH, Akslen LA, Veierød MB. High mortality of cutaneous melanoma in 

Norway: a study of prognostic factors in a nation-wide cancer registry. Clin Epidemiol 2018 

http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(18)30001-7/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helsing%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robsahm%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vos%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizvi%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akslen%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veier%C3%B8d%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27546291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27546291


Side 24 
 

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft er også svært ettertraktet til datasamlinger 
som International Melanoma Database and Discovery Platform (IMDDP)/AJCC5 
database og European Network for Quality Assurance and Sustainability of 
Melanoma prevention and care. Disse samarbeidsprosjektene er nå i oppstartsfasen.  
 
Informasjonen i Føflekkreftregisteret benyttes også direkte opp mot de kliniske 
fagmiljøene, blant annet for å bedre beskrivelsen av prognostiske faktorer (tykkelse, 
ulcerasjon) i patologisvarene. Informasjonen er også benyttet til å vurdere 
etterfølgelse av kriterier for klinisk margin ved utvidet eksisjon etter anbefaling i de 
nasjonale retningslinjene for behandling6.  
 
  

                                            
5 American Joint Committee on Cancer 
6 http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/maligne-melanomer  

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/maligne-melanomer
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Innspill til varselets punkt 1 
Som påpekt i varselet er det ikke utført en studie av validiteten i Føflekkreftregisteret. 
Kreftregisteret har kontaktet det regionale og nasjonale servicemiljøet for 
kvalitetsregistrene for å få en anbefaling om hvor omfattende en slik valideringsstudie 
bør være, og avventer svar på dette. Det er flere metoder som kan være aktuelle. Én 
metode er reabstracting and recoding, som innebærer at pasientjournalene til tilfeldig 
valgte pasienter med føflekkreft leses og det registreres aktuell informasjon. En 
annen metode er å validere informasjonen mot en ekstern informasjonskilde, som 
f.eks. Norsk Pasientregister. Den siste metoden er den som sannsynligvis blir valgt 
for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret.  
 
Det vil bli gjennomført en valideringsstudie av utvalgt informasjon i 
Føflekkreftregisteret i løpet av 2018 og resultatene blir presentert i 2019. 
 
Selv om validitetsstudier er viktige, ønsker vi å understreke at det kontinuerlig 
gjennomføres kvalitetssikrings- og valideringsarbeid i Kreftregisteret. Kreftregisterets 
ansatte har spesialkompetanse på koding og registrering av krefttilfeller og de 
kvalitetssikrer og validerer informasjon om hvert enkelt tilfelle som en integrert del av 
arbeidsprosessen.  
 
Følgende er eksempler på tiltak som bidrar til å sikre datakvaliteten i 
Føflekkreftregisteret:  
 

  Informasjon om krefttilfeller kommer fra flere uavhengige kilder. Hvis informasjon fra ulike 
kilder ikke samsvarer, etterspør vi avklaringer fra de som har vært involvert i 
pasientbehandlingen 
 

  Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet. Det betyr at vi fanger 
opp større deler av pasientforløpet og eventuelle endringer over tid. I tillegg gjør det at hvert 
enkelt tilfelle ofte behandles flere ganger av flere ulike personer i Kreftregisteret hvor hver 
enkelt gjør en uavhengig kvalitetssikring av den informasjonen som til enhver tid finnes for 
tilfellet 
 

  Kode- og registreringssystemene i Kreftregisteret har regler og sperrer for ulogiske og 
ugyldige kombinasjoner, feilaktige opplysninger og inkonsekvente opplysninger.  
 

  Spesielt vanskelige tilfeller diskuteres med kollegaer, ekspertise i Kreftregisteret og 
fagpersoner innenfor feltet 
 

  Alle årganger kvalitetssikres en ekstra gang før de publiseres i årsrapport/Cancer in Norway. 
Her går dataene gjennom et sett av faste kvalitetssikringsanalyser og Kreftregisterets ansatte 
med spesialkompetanse på føflekkreft går gjennom lister over tilfeller der informasjon 
avviker fra normalen (f.eks. ekstra tykke lesjoner (men fortsatt innenfor en logisk tykkelse) 
for å kontrollere at det ikke tastefeil, kommafeil eller lignende.  
 

  Bruk av data (datauttrekk til forskere) gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett av 
opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) eller 
systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler 

 
 
Innspill til varselets punkt 2 
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Kreftregisteret og Norsk Melanomgruppe (NMG) er enige med Interregional 
styringsgruppe i at forankringen av registeret og dets betydning i fagmiljøet bør 
forbedres.  
 
Primærbehandlingen av føflekkreft er ikke sentralisert og det kliniske fagmiljøet 
inkluderer fastleger, kommuneleger og leger i private klinikker i tillegg til 
helseforetakene. Dette gjør god forankring i alle deler av fagmiljøet mer komplisert. 
Alle føflekkreftpasienter skal imidlertid henvises til spesialisthelsetjenesten for utvidet 
eksisjon. Kreftregisteret og Norsk Melanomgruppe vil derfor fokusere på å bedre 
forankringen blant relevante fagpersoner i spesialisthelsetjenesten.  
 
Registeret er godt forankret i Norsk Melanomgruppe, og er representert både i NMGs 
møter og i fagsesjonen for melanom under Onkologisk forum der 
Føflekkreftregisteret har et fast innlegg hvor resultater fra registeret presenteres. 
Dette opplever både fagmiljøet og registerets ansatte som nyttig. Det er imidlertid et 
behov for å få til en bredere forankring i det kliniske miljøet, det vil si på hver enkelt 
avdeling/enhet som behandler føflekkreft. Hovedfokus for registeret vil være å 
forankre Føflekkreftregisteret i spesialisthelsetjenesten og i de private klinikkene som 
har et forholdsvis stort volum føflekkreftpasienter.  
 
Føflekkreftregisteret vil iverksette følgende tiltak for å bedre forankringen i fagmiljøet:  

  Etablere kontaktpersoner i helseforetakene og ved de private klinikker som har høyest antall 
føflekkreftpasienter 

  Fortsette å delta i fagdirektørmøter og ha fokus på å vise resultater for helseforetak (definert 
på bakgrunn av pasientens bosted og helseforetakets opptaksområde) slik at de blir mer 
nyttige for fagmiljøet og sykehusledelsen 

  Følge tettere opp at avdelingene/klinikkene bruker resultatene fra registeret  
  Diskutere forankring i fagmiljøet med Norsk Melanomgruppe på deres møte i juni 2018 

 
Innspill til varselets punkt 3 
Kreftregisteret og Norsk Melanomgruppe er enige i at en rapporteringsgrad på 33% 
for meldeskjema for kirurgi – utvidet eksisjon er for lavt.  
 
I varselet nevnes også at rapporteringsgraden for kirurgi – primær eksisjon er lav 
(22% i 2015). Dette er en melding som ble tatt ut av drift 23.05.2017 etter 
godkjenning fra Norsk Melanomgruppe i deres vårmøte 25.04.2017. Det er 
nødvendig å beskrive de tiltak som allerede er gjort med hensyn til 
rapporteringsgrad. Vi ønsker også å orientere om de vurderingene fagmiljøet og 
Kreftregisteret fortløpende gjør for å forsøke å redusere rapporteringsbyrden i 
klinikkene uten at dette skal gå ut over kvaliteten i registrene.  
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Klinisk rapportering – utvikling og vurderinger over tid 
Da registeret ble etablert i 2007/2008 bestemte referansegruppen og Kreftregisteret 
at det skulle etableres følgende kliniske meldeskjema for primærsykdom:  

  Utredning 
  Kirurgi behandling (primæreksisjon og utvidet eksisjon skulle melde hver for seg) 
  Strålebehandling 
  Annen behandling 

 
De samme hendelsene skulle også meldes for tilbakefall. Dette innebar en ambisiøs 
kartlegging og en stor registreringsbyrde for klinikerne.  
 
Etter et par år og en del tilbakemeldinger fra helsetjenesten om unødvendig stor 
tidsbruk ved registrering ble skjemastrukturen endret. For føflekkrefttilfeller i øye og 
slimhinne/andre organer beholdt registeret fortsatt separate skjema for utredning og 
kirurgi i primærsituasjon, men for føflekkreft i hud ble relevante elementer fra 
utredningsskjemaet lagt inn i skjema Kirurgi – primær eksisjon og Kirurgi – utvidet 
eksisjon. Referansegruppen vurderte hvilken del av utredningen det var naturlig at lå 
i hvert av disse skjemaene. Samtidig ble det også etablert et eget skjema for 
medikamentell behandling der nye legemidler som for eksempel Ipilimumab ble 
inkludert.  
 
Siden kvalitetsregistrene på kreftområdet er underfinansiert i forhold til det reelle 
driftsbehovet, måtte registeret velge om ressursene skulle benyttes til å etterspørre 
manglende informasjon om primæreksisjon eller om utvidet eksisjon. Vurderingen 
etter revisjonen av meldingene i 2013 ble å bruke ressursene på klinisk informasjon 
om primæreksisjon. Hoveddelen av de primære eksisjonene utføres i 
primærhelsetjenesten, og rapportering fra primærhelsetjenesten har i hele 
Kreftregisterets historie vært en stor utfordring. Andelen spontant innmeldte – altså 
der Kreftregisteret mottar klinisk informasjon uten å først ha sendt ut purring – er 
svært lav i primærhelsetjenesten. Dette innebar at Føflekkreftregisteret måtte sende 
ut 2500-3000 manuelle purringer kun til primærhelsetjenesten årlig. Dessverre var 
også svarprosenten på purringer lav. I 2016 fikk Føflekkreftregisteret 
Helsedirektoratet til å inkludere følgende setning i diagnoseveilederen til pakkeforløp 
for malignt melanom: «Ved histologisk påvist føflekkreft; husk melding til 
Kreftregisteret.» Dessverre fikk heller ikke dette noen effekt på rapporteringsgraden.  
 
Da resultatene i årsrapporten for 2015 (utgitt høsten 2016) viste at 
rapporteringsgraden for kirurgi – primær eksisjon var på kun 22% vurderte 
referansegruppen og Kreftregisteret hvilke tiltak som var mest fornuftig for å sørge for 
riktig bruk av ressursene i Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft og uten stort tap 
av kvalitet. Skjema for kirurgi – primær eksisjon ble gjennomgått og hvert enkelt 
spørsmål i skjemaet ble vurdert i et kost-nytte-perspektiv. Konklusjonen ble å avvikle 
skjemaet. Klinisk relevante spørsmål som ikke dekkes av andre skjema (spørsmål 
om symptomer, funn og tegn, tid fra pasienten oppdaget symptomene til han/hun 
oppsøkte helsetjenesten og klinisk vurdert tumorstørrelse) ønsker vi å hente fra 
andre kilder. De førstnevnte er det naturlig å innhente via Patient Reported Outcome 
Measures (PROMs), mens tumorstørrelse ønsker vi å hente inn via elektronisk, 
strukturert henvisning og rekvisisjon. Dette er allerede diskutert med IHR-prosjektet7 i 

                                            
7 https://helse-vest-ikt.no/aktuelt/prosjekt/ihr 
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Helse Vest, samt med Direktoratet for e-helse. Videre er registeret i gang med å 
utarbeide søknad om forskningsmidler til PROMs. 
Føflekkreftregisteret har ikke aktivt etterspurt manglende meldinger om utvidet 
eksisjon før våren 2017 selv om registeret da hadde vært i drift i nesten 10 år. 
Dette er hovedårsaken til den lave rapporteringsgraden på 33 %.  
 
Ressurser som tidligere ble brukt til å purre og følge opp primærhelsetjenesten med 
hensyn til meldeskjema Kirurgi – primær eksisjon brukes nå til å purre og følge opp 
spesialisthelsetjenesten, herunder å etablere manuelle purringer etter skjema for 
Kirurgi – utvidet eksisjon.  
 
Skjema for utvidet eksisjon er, pr. nå, vurdert å inneholde informasjon som er av høy 
verdi for registeret, blant annet informasjon om klinisk vurdert fri margin, 
sykdommens klinisk vurderte utbredelse, utredningsmetoder og vaktpostlymfeknute-
prosedyrer. Det betyr – som Interregional styringsgruppe påpeker – at Nasjonalt 
kvalitetsregister for føflekkreft må få på plass tiltak for å øke rapporteringsgraden.  
 
Tiltak for å øke rapporteringsgraden og/eller redusere rapporteringsbyrden 
De tiltak som allerede er igangsatt eller planlagt gjennomført i nær fremtid er:  
 

  Fjernet primæreksisjonsskjema og omfordelt ressurser for å øke rapporteringen av kliniske 
skjema som er vurdert til å være av høyere klinisk verdi (ref. avsnittene over) 
 

  Sende ut e-post om betydningen av rapportering til fagdirektører og klinikkledere fra Giske 
Ursin (direktør i Kreftregisteret) og Henrik Løvendahl Svendsen (referansegruppeleder i 
Føflekkreftregisteret) 

 
  Sende ut e-post til kontaktpersoner og/eller avdelingsledere med oppdatert 

rapporteringsfigur slik at sykehusene kan se hvordan de ligger an med hensyn til 
rapportering. Vi vil også samtidig sende ut kort informasjon om Kreftregisterets Elektroniske 
Meldetjeneste (KREMT-portalen) 
 

  Oppfordre alle kontaktpersoner og/eller avdelingsledere til å legge inn påminnelse om 
KREMT-registrering i EPJ-systemer og operasjonssystemer som er i bruk i helsetjenesten 
 

  Utvikle analyser og matriser som hjelper Kreftregisterets ansatte og systemer med å finne 
rett mottaker for purring etter skjemaet Kirurgi – utvidet eksisjon i de tilfeller 
patologiremissen fra den utvidede eksisjonen ikke er sendt til Kreftregisteret fordi det ikke er 
påvist tumorvev i preparatet. Matrisene baserer seg blant annet på prosedyrekodene i NPR, 
på helseforetakenes opptaksområder basert på pasientens bosted og på kjent 
henvisningspraksis, også basert på pasientenes bosted 
 

  Fortsette å reise rundt i spesialisthelsetjenesten for å presentere KREMT-portalen og gi on-
site opplæring om rapportering 
 

  Fortsette å tilby kurs og veiledning til helsepersonell og merkantilt personell som har som 
oppgave å rapportere til Kreftregisteret 
 

  Holde et kontinuerlig fokus på rapportering av viktig informasjon, for eksempel slik det er 
gjort her: https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/kreftregisteret-

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/kreftregisteret-mener/nyttarsforsett-for-2018-bli-verdens-beste-pa-ny-kreftbehandling/
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mener/nyttarsforsett-for-2018-bli-verdens-beste-pa-ny-kreftbehandling/  
 

  Oppdatere informasjon om Føflekkreftregisteret på www.kreftregisteret.no 
  Tiltak for å redusere rapporteringsbyrden der vi ser at det kan være mulig å hente 

informasjon fra andre kilder. Målet er at dette skal frigi ressurser ute i sykehusene til å 
rapportere det som er nødvendig og som ikke kan hentes fra andre kilder 

o Diskutere om vi kan fjerne eller kraftig redusere stråleskjema og heller bruke data 
som kommer direkte fra strålemaskinene 

o På sikt: diskutere om vi kan fjerne eller kraftig redusere skjema for medikamentell 
behandling og heller bruke data som kommer direkte fra systemer for planlegging og 
distribusjon av medikamentell behandling i spesialisthelsetjenesten, evt. andre kilder 

 
Oppsummering 
 

1. Til varslets punkt 1:  
Det vil bli gjennomført en valideringsstudie av utvalgt informasjon i Føflekkreftregisteret i 
løpet av 2018 og resultatene blir presentert i 2019. 
 

2. Til varselets punkt 2:  
Det er satt ned konkrete tiltak for å bedre forankringen i fagmiljøet 
 

3. Til varselets punkt 3:  
Klinisk meldeskjema for Kirurgi – primær eksisjon er tatt ut av bruk, ressurser er omfordelt 
slik at de nå benyttes til å etterspørre manglende informasjon for Kirurgi – utvidet eksisjon og 
det er i ferd med å iverksettes konkrete tiltak for å øke rapporteringsgraden 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Giske Ursin    Henrik Løvendahl Svendsen 
Direktør    Leder 
Kreftregisteret    Referansegruppen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/kreftregisteret-mener/nyttarsforsett-for-2018-bli-verdens-beste-pa-ny-kreftbehandling/
http://www.kreftregisteret.no/
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Sak 18/2018, vedlegg 4: Tilsvar Nasjonalt register for KOLS. 

 
 
 
 

Bergen 23.03.18 
 
 

-Til Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre og Helsedirektoratet 
 
 
 
 
Tilsvar til varsel om manglende faglig utvikling i nasjonalt register for kronisk 
obstruktiv lungesykdom 
 
Vi viser til varsel fra Interregional styringsgruppe datert 301217. Ekspertgruppen 
påpeker at registeret har en for lav dekningsgrad nasjonalt, og at registeret må 
beskrive en plan for betydelig økt dekningsgrad for registeret de neste to årene i 
antall deltagende sykehus og andel av pasienter, og i tillegg sannsynliggjøre at 
dekningsgrad > 60 % kan oppnås ved utgangen av 2021. I tillegg må registerets 
datakvalitet gjøres rede for i årsrapporten for 2017.  
 
 
Dekningsgraden i kolsregisteret 
 
Den nasjonale dekningsgraden i registeret er lav, per april er det 17 registrerende 
sykehus og ca. 20 % av pasientene inkluderes i registeret. Dekningsgraden varierer 
betydelig mellom de ulike sykehus og helseregioner. Det er flere årsaker til for lav 
dekningsgrad, vi vil kort nevne noen av disse. 
 
Vi har krav om at pasient gir skriftlig samtykke for deltagelse i registeret. Dette gjør 
det i praksis svært vanskelig å få en tilfredsstillende dekningsgrad da en betydelig 
andel av våre pasienter ikke er samtykkekompetente. Et flertall av våre pasienter blir 
innlagt med akutt respirasjonssvikt som ofte påvirker kognitive funksjoner. De har i 
høy gjennomsnittsalder, og et flertall har betydelig komorbiditet. Dette gjenspeiles i 
en dårlig prognose hvor 5 års-overlevelse er rundt 40 % etter førstegangs 
registrering i vårt register.  Vi estimerer at 25-30 % av pasientkategorien ikke kan 
regnes som samtykkekompetente under hele eller deler av oppholdet. Dette er også 
den andelen av pasienter som er mest ressurskrevende, og som det er viktigst å få 
informasjon om. 
 
Våre pasienter blir innlagt på alle norske sykehus med akuttfunksjon, ofte på ulike 
avdelinger på de enkelte sykehus, i følge NPR er de spredt over minst 200 ulike 
avdelinger. Det er per i dag i praksis ikke mulig å ha et system og et nettverk som 
kan administrere innhenting og dokumentasjon av samtykke på alle disse 
avdelingene. Omfanget rundt dette utgjør også en betydelig arbeidsmengde med 
>6000 nye pasienter per år. 
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Kolsregisteret ble etablert i samarbeid med Norsk Forening for Lungemedisin (NFL), i 
tillegg har vi etablert et samarbeid med Landsforeningen for Hjerte- og 
Lungesykdommer (NHL), og universitetssykehusene. Vi opplever at flere sykehus 
ikke har startet å bruke registeret da dette arbeidet ikke blir prioritert av 
sykehusledelse så lenge registeret ikke oppfattes som obligatorisk. Vi har ingen 
sanksjonsmyndighet mot sykehus som ikke bruker registeret.  
 
Vi bruker registrering via internett med MRS-løsningen. MRS er ikke integrert med 
helsepersonellregisteret og heller ikke med hverken DIPS eller Doculive. Vi har et 
stort antall helsepersonell som er involvert i behandlingen av våre pasienter, 
kombinert med stort utskifting i avdelingene medfører dette flere hundre nye 
personer som må læres opp og som må gis tilgang hvert år. Flere avdelinger ønsker 
også mulighet til å kunne eksportere data direkte fra lokale IKT-løsninger for å unngå 
dobbeltarbeid. Det er altså svært ønskelig å få en bedre IKT-løsning sentralt for 
innregistrering av data, dette er noe vi begrenset mulighet til å få endret uten støtte 
fra sentrale helsemyndigheter.   
 
 
Plan for å øke dekningsgraden for kolsregisteret 
 
Vi har de siste årene jobbet systematisk for å få opp dekningsgraden ved hjelp av 
flere tiltak, dekningsgraden er også mer enn doblet fra 2014-2017.  
 
-Vi har siden 2016 hatt et samarbeid med universitetssykehusene St.Olav, AHUS og 
OUS ved at vi finansierer en delstilling ved disse sykehusene øremerket arbeid med 
registeret. De aktuelle sykehusene har de siste 2 årene utviklet lokale rutiner for bruk 
av registeret. Avhengig av kolsregisterets videre finansiering er det ønskelig å utvide 
dette samarbeidet for å få flere samarbeidspartnere i de ulike helseregionene, da vi 
ser på dette som viktig for å kunne gi informasjon og støtte til oppstart av registrering 
ved ulike sykehus. 
 
-Vi har siden 2016 sendt ut resultater fra register til alle deltagende sykehus hvert 
kvartal, men vi har i lengre tid hatt ønske om en nettbasert automatisert 
resultatløsning. Vi har ikke blitt prioritert for utvikling i Rapporteket, men vi har nå 
lokalt startet utvikling av en løsning basert på samme programvare som MRS-R, det 
er realistisk å få dette tilgjengelig innen få måneder. Vi ser det som svært viktig at 
deltagende sykehus har oppdatert informasjon om både lokale og nasjonale 
resultater tilgjengelig, som ofte er en hovedmotivasjon for å drive med registerarbeid. 
 
-Vi har fått varierende støtte fra de ulike regionale helseforetak samt fagdirektører på 
de enkelte sykehus i hvorvidt man skal bruke kvalitetsregistre i avdelingene. Vi vil på 
ny ta kontakt med disse for å prøve å få prioritert dette arbeidet ved de aktuelle 
sykehus.  
 
-Vi vil fortsette med å synliggjøre registeret ved å presentere resultater i ulike fora 
som nasjonale og internasjonale konferanser, pasientorganisasjoner og media. Vi 
har også siden 2016 vært involvert i Folkehelseinstituttets arbeid innenfor NCD-
kategoriene, hvor målet er en tydelig reduksjon av kols spesielt og NCD generelt 
innen 2025. 
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-Vi har et sterkt behov for integrering av registerløsninger med elektronisk 
pasientjournal/kurve. Vi vil starte forsøk med datafangst og automatisert dataeksport 
til registeret, i første omgang i Helse-Vest sin elektroniske kurve Meona, senere også 
andre regioner når IKT-løsningene her er mer avklarte.  
 
 
 
Sannsynliggjøring for at dekningsgrad > 60 % kan oppnås innen 2021 
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. Vi må også påpeke at et langsiktig 
mål på dekningsgrad over 80 % vil kreve at man registrerer pasienter hvor det ofte vil 
være tvil om samtykkekompetanse.  
 
Problemstillingen med krav om samtykke bør være velkjent for styringsgruppen, og vi 
vet at dette gjelder flere andre registre, spesielt vil krav om samtykke være en 
utfordring for NCD-kategoriene som har et høyt antall pasienter spredt over et stort 
antall enheter, og med begrenset tid til behandling og ikke minst registrering av hver 
pasient. For NCD-kategoriene kreft og hjerte-karsykdommer har man allerede egne 
lovbestemte registre hvor denne problemstillingen ikke er aktuell, vi ser ingen grunn 
til at øvrige NCD-kategorier skal ha andre forutsetninger for registerarbeid.  
 
-Vi ber derfor Interregional styringsgruppe om allerede nå å videresende deres 
vurdering av kolsregisterets status til Helsedirektoratet da vi har et sterkt ønske å 
avklare problemstillingen rundt krav om samtykke. 
 
-Vi ber Interregional styringsgruppe om å prioritere utvikling av brukervennlige IKT-
løsninger nasjonalt, med hovedvekt på integrering i eksisterende lokale IKT-
systemer. 
 
 
 
 
 
 
 
Mvh Gunnar Husebø 
Faglig leder,  
nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Side 33 
 

 
Sak 18/2018, vedlegg 5: Tilsvar Norsk diabetesregister for voksne. 
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Sak 18/2018, vedlegg 6: Tilsvar Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 
sykdommer. 
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Sak 18/2018, vedlegg 7: Tilsvar Nasjonalt kvalitetsregister for HIV. 
 

Til Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre  
v/leder Olav Røise 
          7.4.2018 
 
PLAN FOR FORBEDRINGER FOR NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR HIV 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for hiv (NORHIV) mottok varsel fra interregional 
styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre om manglende faglig utvikling, konf. 
brev datert 30.12.17. Forholdet Ekspertgruppen påpeker er spesielt viktig å forbedre 
er å levere årsrapporter. Ekspertgruppen ber om en realistisk plan for forbedringer 
som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte.  
 
NORHIV beklager manglende innlevering av årsrapport for 2016. Bakgrunnen for 
dette var at Datatilsynet fastholdt sitt avslag på konsesjon, og man anså mulighetene 
for å komme videre uten en slik godkjenning som små. Som respons på varselet fra 
Ekspertgruppen, tok PVO Heidi Thorstensen ny kontakt med Datatilsynet 1.februar 
2018. Hun fikk da klare signaler om at endringer som kommer i mai 2018 i 
forbindelse med EUs forordning for personvern åpner for muligheter for godkjenning 
av Nasjonalt kvalitetsregister for hiv. På bakgrunn av denne tilbakemeldingen har 
NORHIV nå revidert sine vedtekter, samtykkeskjema og variabelliste i tett samarbeid 
med Hiv Norge (v/Anne-Karin Kolstad og Leif-Ove Hansen) og 
NyePluss/Brukerutvalget ved OUS (v/ Kim Fangen).  PVO OUS som har ansvar for 
NORHIV  - Tor Åsmund Martinsen - har signalisert at vi kan forvente en godkjenning 
mht innsamling av data på nasjonalt nivå fra omkring 1.juni 2018. 
 
Arbeidet med Årsrapport er nå godt i gang, og vi håper å kunne presentere 
samledata fra hiv-klinikkene i Østfold og Vestfold i tillegg til data fra Oslo 
universitetssykehus. NORHIV har avtale med Norsk pasient register v/ Robert Wiik 
(Helsedirektoratet Trondheim, Avdeling helseregistre, seksjon leveranserom) om 
levering av hiv-data fra landets hiv-klinikker. Dette for å kunne si noe om 
dekningsgrad og endringer sammenlignet med tidligere år – 
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/557/resultater/780 
 
I forbindelse med innføring av anbudsordning for hivmedikamenter, er det stor 
oppmerksomhet rundt kvaliteten på hivbehandlingen. Spesielt ønsker 
Sykehusinnkjøp HF LIS nasjonale tall på andelen hivpasienter med viruskontroll (hiv-
RNA < 50 kopier/ml) før og etter 1.september 2018 når alle hivpasienter må skifte til 
rimeligste 1.valg dersom det ikke foreligger medisinske årsaker til å beholde dagens 
regime.  Vedlegger anmodning fra Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) om 
at en videreutvikling av teknisk løsning for NORHIV blir prioritert.  
 
Oppsummering plan for forbedring for NORHIV: 

1. Arbeidet med NORHIVs vedtekter, samtykkeskjema og variabler ferdigstilles og fremlegges 
for PVO i OUS innen 1.juni 2018.  

2. Årsrapport 2017 ferdigstilles og leveres innen fristen. En oppsummering av resultater for 
2016 vil bli inkludert. 

3. Arbeid med nasjonal teknisk løsning for NORHIV igangsettes innen 1.desember 2018. Innen 
den er ferdigstilt, innhentes samledata fra lokale kvalitetsregistre som benytter tilsvarende 
variabelsett. 

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/557/resultater/780
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4. Styringsgruppen skal ha avholdt konstituerende møte innen utgangen av 2018. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Bente Magny Bergersen 

 Leder Norsk kvalitetsregister for hiv  
 
Kopi: Eva Stensland, Wenche Reed, Dag Kvale 
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Status MRS-R sensitiv 
 
Bakgrunn 
Servicemiljøet i Midt-Norge og Hemit startet i 2016 prosjektet MRS-Resultat for å utvikle en 
ny resultattjeneste for de nasjonale kvalitetsregistrene. Bakgrunnen var en opplevelse av at 
Rapporteket ikke fungerte som en nasjonal løsning på grunn av tekniske problemer med 
integrasjon mot MRS-registre og at Helse Sør-Øst ikke kunne benytte løsningen. Videre 
opplevdes Rapporteket som lite brukervennlig, IKT-tungt og dyrt, og det manglet en løsning 
for publisering av anonyme resultater åpent på internett. Man ønsket gjennom prosjektet 
MRS-Resultat å utvikle en komplett resultattjeneste for både sensitive (innlogget) og 
anonyme (åpent) data. Følgende prinsipper var førende for prosjektet: 

- Kostnadseffektiv. Løsningen skal være rimelig å ta i bruk og å drifte. 
- Enkel. Løsningen skal ikke være tungt avhengig av IKT-kompetanse eller -personell. 
- Brukervennlig. Løsningen skal være enkel og tiltalende for sluttbruker, og det skal 

være enkelt å lage visualiseringer uten behov for spesialisert 
programmeringskompetanse. 

- Plattformuavhengig. Løsningen skal kunne brukes av alle kvalitetsregistre uavhengig 
av plattform. 

 
Prosjektet valgte å benytte verktøyet Microsoft PowerBI. Videre ønsket man i prosjektet å ta 
i bruk skyteknologi, siden kombinasjonen av MS PowerBI og skyteknologi ville gi en meget 
kostnadseffektiv, enkel og brukervennlig løsning som i prinsippet kunne benyttes av alle 
registre. Det ble imidlertid klart i løpet av 2017 at tiden ikke var moden for å ta i bruk 
skyløsninger for den sensitive delen av MRS-Resultat. Ikke alle personvernombud ville 
godkjenne løsningen. Prosjektet valgte da å splitte løsningen i to; man gikk videre med 
skyteknologi for den anonyme delen av løsningen og en on-premise variant for den sensitive 
delen. Dette ble lagt frem for FMK NIKT og IRS i 2017. Interregional Styringsgruppe vedtok på 
møtet 6. mars 2017 (sak 04/17) at det var behov for en ny resultattjeneste på sensitivt nivå 
og støttet videre utvikling av MRS-Resultat sensitivt nivå på en on-premise løsning. Totalt har 
prosjektet (både anonym og sensitiv del) kostet om lag 4,5 millioner NOK, hvorav 2 millioner 
NOK er tildelt fra FMK og det resterende fra Tonsilleregiseret, Norkar, Hemit/HMN og 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre.  
 

Status 
Den anonyme delen av MRS-Resultat ble ferdig utviklet og satt i vanlig drift ved årsskiftet 
2016/17. I 2017 endret løsningen navn til Resultatportalen, og det ble opprettet en nasjonal 
styringsgruppe som har som overordnet mandat å sørge for god videreutvikling og bredding 
av løsningen. Per mai 2018 er det åtte registre som benytter løsningen. Det foregår nå et 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  19/2018 

Saksbehandler Torunn Varmdal, Nasjonalt servicemiljø, HMN 
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videreutviklingsprosjekt som er finansiert av SKDE og Helsedataprogrammet i Direktoratet 
for e-helse. Målet er at Resultatportalen skal erstatte dagens offentliggjøringsdokument og 
at alle de nasjonale kvalitetsregistrene skal ta i bruk løsningen på sikt. Prosjektet har som 
målsetting at 20-25 registre skal ha tatt i bruk løsningen innen offentliggjøringen i november 
2018.  
 
I løpet av høsten 2017 ble det klart at den sensitive delen av prosjektet sto overfor flere 
utfordringer. For det første ble det tydelig at en on-premise løsning ville gå på tvers av 
prinsippene om en enkel løsning uten behov for tung IKT-involvering. Løsningen ville kreve 
spesialtilpasning av datagrunnlaget for hvert enkelt register som skulle ta i bruk tjenesten i 
form av en såkalt kube, noe som må gjøres av IKT-personell/Hemit. Dette ville være et 
fordyrende og kompliserende mellomledd som vi hadde sluppet ved bruk av skyteknologi. 
Prosjektet vurderte at dette utgjorde en betydelig risikofaktor på veien mot en vellykket 
implementering og drifting av løsningen, i den forstand at vi da ville utviklet en løsning som 
var like kostbar og IKT-tung som dagens løsning (Rapporteket). Dernest ble det i 
november/desember 2017 klart at implementering av løsningen ville bli vesentlig dyrere enn 
budsjettert. Dette skyldtes spesielle lisensieringskrav fra Microsoft som krevde innkjøp av 
fysiske servere på Norsk helsenett med tilhørende lisenser. Tabellen under viser prosjektets 
opprinnelige budsjett og revidert budsjett etter at de nye lisensieringskravene ble kjent. 
Årlige driftskostnader ville ikke øke signifikant, men selve etableringen av løsningen ble 
betydelig dyrere enn antatt. 
 

 Opprinnelig budsjett Revidert budsjett desember 2017 

Etablering 
 

Lisens SQL 
server 
 
 
 
 
 
Totalt 
etablering: 
 

100.000 
 
 
 
 
 

100.000 

Kjøp av 3 servere 
Windows lisens 
ex.connect. 
Lisens SQL server x3 
Datacenter lisens x 3 
Etablering/oppsett 
NHN 
 
Totalt etablering: 

279.000 
48.000 

307.000 
156.000 

53.200 
 

843.200 

Årlig drift 
 

Drift NHN 
Hemit per 
register 
 
Totalt årlig drift: 

412.000 
50.000 

 
462.000 

Drift NHN 
Hemit per register 
 
Totalt årlig drift: 

458.000 
40.000 

 
498.000 

 
 
På bakgrunn av disse utfordringene besluttet styringsgruppen for prosjektet i sitt møte 8. 
februar 2018 å fryse prosjektet, og anbefalte samtidig at Fagråd for resultattjenester foretok 
en sammenligning og vurdering av de to tjenestene Rapporteket og MRS-Resultat sensitivt. 
Anbefalingen fra Fagrådet presenteres i en annen sak i dette møtet.  
  
 
Aktuelt 
Prosjektet mener det nå er riktig å legge MRS-Resultat sensitivt på is. Det er hovedsakelig tre 
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argumenter som taler for å gjøre dette. I tillegg til de prosjektspesifikke utfordringene med 
implementeringskostnader og en IKT-tung løsning, er det en utfordring av generell karakter å 
få tilgjengeliggjort data fra de nasjonale registrene på et format som lett lar seg gjenbruke til 
analyse og visualiseringer. Det bør være en prioritering på feltet å definere ett felles format / 
en standardisert måte å tilgjengeliggjøre data på for alle leverandører/registre.  
 
Videre anbefaler vi at prosjektet MRS-Resultat sensitivt tas opp til ny vurdering når 
skyteknologi blir tilgjengelig for bruk også for helsedata. Det er en utbredt forståelse i 
fagfeltet om at skyløsninger kommer til å bli akseptabelt å benytte på sikt. 
Helseanalyseplattformen har som ett av sine realiseringsprinsipper at skyteknologi skal 
benyttes, og vi forventer at programmet kommer til å gå opp løypa også for andre initiativ. 
Det er vår klare anbefaling at kvalitetsregisterfeltet posisjonerer seg slik at man raskt kan ta i 
bruk skyløsninger når det åpnes opp for dette, først og fremst fordi det vil gi oss 
resultattjenester til en brøkdel av prisen men også fordi det vil åpne opp for mange nye 
muligheter til å lage gode og fremtidsrettede løsninger for alle registre. 
 
 
Forslag til vedtak 
MRS-Resultat sensitivt legges på is. Prosjektet tas opp til ny vurdering når det blir aktuelt å 
benytte skyløsninger.  
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Fagråd for resultattjenester: plan for fellestjenester “offentlig” og “sensitiv“ 
 
Bakgrunn 
Et av hovedmålene i den nasjonale strategien for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
2016-2020 er økt bruk av resultater fra medisinske kvalitetsregistre til ledelse og styring i 
helseforetakene.  
Det er igangsatt et nasjonalt arbeid i regi av Fagråd for resultattjenester i nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre for å sørge for at resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre gjøres tilgjengelig for relevante mottakere i spesialisthelsetjenesten. I første 
omgang vil dette dreie seg om de regionale helseforetakene og helseforetakene. Arbeidet 
har som mål at relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal være lett tilgjengelig 
og oppdatert til styringsformål av den kliniske virksomheten.  
Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal 
oppfylle sin hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å kunne benyttes i 
kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.  
Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års drift gi oppdaterte 
resultater tilpasset registrerende enheter, ledelse på ulike nivåer og allmennheten.  

Det er i dag utviklet to resultattjenester som Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre i regionene kan bistå kvalitetsregistrene med: 
 
Rapporteket er utviklet av Helse Nord IKT og SKDE og tilbyr dynamisk analyse og 
presentasjon av resultater basert på oppdaterte registerdata Løsningen er således ikke åpent 
tilgjengelig, og krever pålogging. Per juni 2018 benytter 14 nasjonale kvalitetsregistre 
Rapporteket som resultattjeneste. Det er igangsatt et prosjekt for å modernisere 
Rapporteket som er forventet sluttført 2018. Hovedhensikten med prosjektet er å sikre at 
Rapporteket fortsatt skal være en levedyktig og relevant resultattjeneste. En viktig årsak til 
etableringen av prosjektet er krav om overføring av teknisk driftsansvar til NHN. En annen 
viktig årsak er at den tekniske moderniseringen som er foretatt siden oppstart i 2011 har 
vært begrenset. Forventet resultat av moderniseringen er forenklet teknisk drift av 
tjenesten, forenklet utvikling slik at tjenesten kan utvikles distribuert (i hver region), at 
statistikeres produksjon av innhold blir enklere samt at brukerne får levert en 
forbedret resultattjeneste. Rapporteket vil kunne settes i drift på Norsk helsenett i løpet av 
2019. Løsningen skal kunne brukes av alle de nasjonale kvalitetsregistrene, uavhengig av IT-
plattform. 
 
Resultatportalen (tidligere MRS-R) er utviklet av Helse Midt-Norge IT og servicemiljøet i 
Midt-Norge. Løsningen gir mulighet for å publisere anonyme resultater åpent på internett. 
Åtte nasjonale kvalitetsregistre har i juni 2018 tatt i bruk Resultatportalen som 
resultattjeneste. Resultatportalen skal integreres med kvalitetsregistre.no for på sikt å kunne 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  20/2018 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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erstatte dagens publisering fra registrene på nettstedet.  
 
MRS-sensitiv: Servicemiljøet i Midt-Norge og Hemit ønsket å utvikle en resultattjeneste for 
publisering på sensitivt nivå som et alternativ til Rapporteket. Bakgrunnen for dette var at 
Rapporteket ble opplevd som vanskelig tilgjengelig og lite brukervennlig. En annen grunn til 
at man ønsket å utvikle en ny resultattjeneste var at Rapporteket i hovedsak var basert på R, 
og at utvikling i stor grad involverte bruk av IKT-personell. Servicemiljøet i Midt-Norge og 
Hemit ønsket å utvikle en resultattjeneste på samme plattform som Resultatportalen som i 
større grad kunne brukes av registrene selv uten bistand fra statistikere og som var mindre 
avhengig av IKT-personell. 
 
Styringsgruppen vedtok på møtet 6. mars 2017 (sak 04/17) at det var behov for en ny 
resultattjeneste på sensitivt nivå og støttet videre utvikling av MRS-sensitivt 

 
Aktuelt 
Fagråd for resultattjenester behandlet i møte 17.04.18 på ny behovet for flere 
resultattjenester på sensitivt nivå. Bakgrunnen var at kostnadene knyttet til implementering 
av MRS-sensitivt ble betraktelig høyere enn forutsatt. Den opprinnelige planen for MRS-
sensitivt var basert på bruk av skytjenester driftet utenfor Norge og det ble underveis klart i 
prosjektet at et slikt oppsett ikke ville kunne godkjennes av alle de 
databehandlingsansvarlige helseforetakene. Alternativet til dette oppsettet var en løsning 
som ville øke kostnadsnivået betraktelig (se sak 19/18).  
 
Servicemiljøet i Midt-Norge uttrykte klart i møtet at det ikke var hensiktsmessig å gå videre 
med utviklingen av MRS-sensitiv før forholdene rundt bruk av skytjenester er nærmere 
avklart. Fagrådet stilte seg bak denne vurderingen. Statistikernettverket hadde også 
behandlet saken og flertallet var av den oppfatning at det ikke lenger var hensiktsmessig 
med en resultattjeneste i tillegg til Rapporteket pga. modernisering, enklere utvikling og 
større brukervennlighet av løsningen. Statistikernettverket var også av den klare oppfatning 
at det vil være et behov for statistikere i utviklingen av rapporter også for en løsning som 
tenkt for MRS-sensitivt. 
 
Det har tidligere vært reist spørsmål om Rapporteket er egnet for bruk av registre på MRS-
plattformen. Bakgrunnen for dette er at det tidligere har vært krevende for statistikerne som 
har bistått registrene å få data fra disse på en egnet form og uenighet mellom HN-IKT og 
Hemit om ansvarsfordeling og form på dataleveranse/-mottak. Det var enighet i Fagrådet 
om at det må startes et arbeid med å beskrive hvordan data i de ulike 
innregistreringsløsningene skal struktureres, dokumenteres og tilgjengeliggjøres slik at de 
blir mer egnet for analyse. Dette er uavhengig av plattform og er i dag en utfordring for alle 
de tre plattformene. Når en slik struktur er implementert i alle løsninger vil data på en enkel 
måte kunne benyttes til alle typer resultattjenester og annen automatisert bruk og visning av 
resultater fra registrene, og Rapporteket vil da være like egnet for alle plattformer. Etter 
flytting av Rapporteket til Norsk helsenett vil også tjenesten kunne brukes av registre i Helse 
Sør-Øst. Servicemiljøet i regionene har per i dag nødvendig kompetanse for å bistå 
registrene i bruk av Rapporteket. 
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Fagrådet for resultatjenester anbefaler Rapporteket som eneste løsning for resultattjenester 
på sensitivt nivå. Fagrådet anbefaler at det etableres en nasjonal styringsgruppe for 
Rapporteket med representasjon fra alle regioner. Styringsgruppens overordnede mandat vil 
være å sørge for at Rapporteket blir en tilfredsstillende resultattjeneste for alle de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene. 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
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Informasjon fra prosjekt Fellestjenester i Helsedataprogrammet: planer og 
leveranser i 2018/19 
 

Orientering om fellestjeneste for innsyn i kvalitetsregistre 
I oppdragsdokumentet fra HOD for 2018 har de regionale helseforetakene fått i oppdrag å 
utarbeide en plan for å ta i bruk fellestjenester. Direktoratet for e-helse har laget en plan for 
å utvikle en fellestjeneste for innsyn (for innbyggere) til medisinske kvalitetsregistre. 
 
Prosjektleder Anders Långberg fra prosjekt Fellestjenester i Helsedataprogrammet 
presenterer overordnet løsningsforslag i møtet. Anders Långberg vil også presentere kort en 
samlet oversikt over igangsatte og planlagte fellestjenester. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  21/2018 

Saksbehandler Anders Långberg, e-helse 
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Årsrapport 2017 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre presenterer sin årsrapport for 2017. 
Rapporten oppsummerer foregående års virksomhet, og er delt i to deler. Del en er felles 
nasjonal rapportering på aktiviteter i hele servicemiljøet, samt for Nasjonalt servicemiljø i 
SKDE. Del to er rapportering på aktiviteter i servicemiljøet i hver region og status for 
registrene i regionen. Det er også inkludert rapportering fra Fagsenter for 
pasientrapporterte data, og det rapporteres på registrenes status på inklusjon av 
PROM/PREM.  

 
 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 8: Årsrapport 2017 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Se eget 
dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 
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Presentasjon av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2018 - 
bestilling til de nasjonale kvalitetsregistrene 
 

Bakgrunn 
Det er bred enighet om målet om at relevante, kvalitetssikrete og representative resultater 
fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal være åpent tilgjengelige og tilrettelagt for 
ulike målgrupper. Resultatformidling er en forutsetning for å drive forbedringsarbeid med 
utgangspunkt i resultater fra medisinske kvalitetsregistre, og for å nå målet med satsningen 
på nasjonale kvalitetsregistre: ”Kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene i Norge skal 
bidra til en bedre, sikrere og likeverdig fordelt helsetjeneste for befolkningen”. 
Styringsgruppen har årlig stilt som krav at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre som har 
tilstrekkelig god datakvalitet skal publisere relevante resultater på kvalitetsregistre.no.  
I 2017 ble resultatene fra nasjonale medisinske kvalitetsregistrene offentliggjort på 
kvalitetsregistre.no den 13. november.  
 
Aktuelt 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal årlig publisere resultater. 
Registrene bes levere resultater som skal presenteres på nettsiden til nasjonalt servicemiljø 
ved SKDE årlig innen 1. oktober. Alle medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal 
levere en beskrivelse av: 
 

  Formålet til registeret 

  Pasientgruppen som omfattes av registeret 

  Oversikt over sykehusene som behandler pasientgruppen 

  Beskrivelse av kvalitetsindikatorene 

  Resultater, presentert på sykehusnivå. Dette kan være resultatmål eller prosessmål  

  Dekningsgrad og metode for beregning av dekningsgrad beskrives kort 

  Hvordan resultatene har blitt benyttet i kvalitetsforbedringsarbeid 

  Bruk av registerdata til forskning 

 
Styringsgruppen stiller som krav at resultatene presenteres på sykehusnivå hvis registeret 
har data på dette nivået. Data kan presenteres på annet nivå (RHF/HF/fylke) hvis 
datakvaliteten ikke tillater publisering på sykehusnivå. Det er også viktig at presentasjonen 
av resultatene er tilpasset et bredt publikum. Redaksjonsrådet i Nasjonalt servicemiljø vil 
utarbeide nærmere krav til registrene om utforming av det som skal publiseres. 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 
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Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tilslutter seg det forelagte oppdraget til registrene om 
presentasjon av resultater i 2018. 
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Orientering: Sluttrapport - utredning av finansieringsmodell for faglig og 
administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn:  
Arbeidet med utredning av finansieringsordning for faglige og administrative oppgaver i 
tilknytning til nasjonale medisinske kvalitetsregistre er en videreføring av tilsvarende arbeid 
om finansieringsløsninger for drift av IKT-løsninger for de samme registre.  
AD-møtet ga følgende oppdrag i juni 2016: ”AD-møtet ber Helse Nord RHF om å lede 
arbeidet med å utrede forslag til finansieringsordning for registerfaglig og administrativ drift 
av de nasjonale kvalitetsregistrene.” 
 
Aktuelt:  
De ble nedsatt en arbeidsgruppe med to representanter fra hver helseregion samt leder av 
Interregional styringsgruppe. Arbeidsgruppen ble ledet av Finn Henry Hansen (HN RHF). 
Arbeidsgruppen ferdigstilte sin sluttrapport for arbeidet 18.05.18.   
Hovedpunktene i rapporten presenteres for styringsgruppen. 
 
Arbeidsgruppens anbefalinger:  
 Det etableres en ny modell for ressurstildeling til de enkelte nasjonale kvalitetsregistre, 

med virkning fra 1. januar 2020.  
a.  Modellen etableres med en minimumsfinansiering på 1,1 MNOK kr for de aller 
minste registrene, og bygges opp med en grunnfinansiering økende i 7 trinn, basert 

på antall registrerende enheter og antall pasienter.   
b.  Utover grunnfinansieringen, bygges modellen opp med tilleggsfinansiering på 
10 prosent for kumulative registreringer for samme pasient over mange år, 
tilleggsfinansiering på 10 prosent for registre som når stadium 3 og 

tilleggsfinansiering på 20 prosent for registre som når stadium 4.   
c.  Det etableres en overgangsordning i tre trinn for innføring av ny modell for 
tildeling av ressurser til enkeltregistre, med gradvis innfasing av omfordelingen 

med 1/3 per år i budsjettårene 2020, 2021 og 2022.   
 Det enkelte RHF/HF bør stå fritt til å støtte registre tilhørende egen region med 

tilleggsbevilgninger utover de midler som fordeles gjennom modellen. Det anbefales 
at de enkelte RHFer vurderer slik støtte i en overgangsfase for registre som gjennom 

modellen får en vesentlig reduksjon i sin ressurstildeling.   
 Ved etablering av nye nasjonale kvalitetsregistre tilføres nye ressurser og registeret 

plasseres i finansieringskategorien som tilsvarer antall innregistrerende sykehus. 
Etter oppstart av datainnsamling, vil registeret flyttes til den kategorien som også 

ivaretar antall hendelser.   

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  24/2018 

Saksbehandler Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF 
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 Ressursrammen til eksisterende nasjonale kvalitetsregistre (per 2019) styrkes med minst 

10 MNOK fra og med 1. januar 2020.   
 For å oppnå større forutsigbarhet i arbeidet med å videreutvikle kvalitetsregisterfeltet, er 

det nødvendig å foreta justeringer og forenklinger av nåværende styrings- og 

finansieringsmodell.   
 De regionale helseforetakene skal – i samarbeid med helseforetakene og fagmiljøene – 

arbeide for å effektivisere driften av nasjonale kvalitetsregistre.  
 a.  Dette bør skje både gjennom faglige-, organisatoriske- og IKT-messige 

virkemidler   
b.  I samarbeid med Interregional styringsgruppe anbefales RHFene å vurdere sin 

interne organisering av registerdriften   

 c.  Når utredning og beslutning om klyngeorganisering foreligger, bør iverksetting  

 stimuleres gjennom incitamenter   
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 9: Sluttrapport - utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Se eget dokument. 
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Orientering: Status for utredning av prioriterte fagområder for utvikling av 
nye kvalitetsregistre 
 

Bakgrunn:  
I juni 2017 kom følgende oppdrag i Tillegg til Oppdragsdokument fra HOD til RHFene:  
”Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport” Områder i helsetjenesten med mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre” (2016) og de regionale 
helseforetakenes sørge for-ansvar (og ansvar for etablering og drift av medisinske 
kvalitetsregistre), skal de regionale helseforetakene sammen utarbeide en plan for prioriterte 
fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Planen skal inkludere fremtidig 
håndtering av områder med lavt pasientvolum og mulighet for internasjonalt samarbeid i 

nordisk og europeisk regi. Helse Nord RHF skal koordinere arbeidet.”    
 
Arbeidet ledes av Nasjonalt servicemiljø i SKDE og har en styringsgruppe på fagdirektørnivå 
med medlemmer fra de fire RHFene. Arbeidet ferdigstilles september 2018. 
 
Aktuelt:  
Status for utredningen presenteres for styringsgruppen. 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  25/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Videre prosess for søknader om nasjonal status vurdert av ekspertgruppen  
og søknad om nasjonal status for Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av 
skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler 

1. Videre prosess for søknader om nasjonal status vurdert av ekspertgruppen   

Bakgrunn:  

Saken er en oppfølging av sak 10-17, der nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status 
ble presentert, og sak 28-17 der styringsgruppen ba sekretariatet lage en prioritert liste over 
de nye registerinitiativene. 

Styringsgruppen mente at saken måtte sees i sammenheng med oppdraget fra HOD om 
utredning av prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre som da 
skulle igangsettes. 

Vedtak i sak 28-17: Styringsgruppen utsetter prioritering av eksiterende registerinitiativer til 
utredning av behov for nye medisinske kvalitetsregistre er ferdigstilt. 
 
Aktuelt:  
Oppdragsdokumentet fra HOD til de regionale helseforetakene i 2018 ga et likelydende 
oppdrag: Helse xxxx RHF skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene legge til 
rette for at nasjonale medisinske kvalitetsregistre utvikles på områder med behov for 
kunnskap, som f.eks. innenfor psykisk helsevern og rus.  
På områder der pasientgrunnlaget er lite, eksempelvis innenfor persontilpasset medisin, 
høyspesialisert medisin og sjeldne sykdommer, skal det tilrettelegges for internasjonalt 
samarbeid om kvalitetsregistre og forskning, herunder på områder som inngår i de 
europeiske referansenettverkene eller nordisk samarbeid.  
 
Det er i dag fire registerinitiativer som i løpet av 2017 og 2018 er vurdert faglig av 
ekspertgruppen og er anbefalt nasjonal status:  

o Norsk brannskaderegister 

o Kvalitetsregister for behandling av ruslidelser  

o Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner 

o Norsk register for motornevronsykdommer (ALS) 

 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  26/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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I 2017 og 2018 er det kun to regioner som har sendt søknader om nasjonal status til 
ekspertgruppen, samtidig som styringsgruppen i de tidligere nevnte sakene har fått 
presentert mange eksisterende registerinitiativer fra alle regioner.  
 
Oppdragsdokumentet fra HOD for 2018 gir et tydelig oppdrag til RHFene om å utvikle nye 
kvalitetsregistre, og psykisk helsevern og rus er spesifikt nevnt som fagområder med behov 
for kunnskap. Utredning av prioriterte områder for utvikling av nye kvalitetsregistre vil 
ferdigstilles i september 2018 og vil kunne gi retning for hvilke nye kvalitetsregistre som bør 
prioriteres.  Alle nye registerinitiativer må vurderes faglig av ekspertgruppen før anbefaling 
om nasjonal status.  
 
Det er behov for å avklare tidspunkt og prosess for styringsgruppens vurdering av 
registerinitiativer som ekspertgruppen har anbefalt å få nasjonal status. Spesielt gjelder 
dette registerinitiativet innen rus, der det er tydelige helsepolitiske føringer om å få et 
nasjonalt kvalitetsregister i drift.  
 
Forslag til vedtak del 1 
Vedtak utformes i møtet. 
 
 
 

2. Søknad om nasjonal status for Nasjonalt kvalitetsregistre for behandling 

av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler 

Saksfremlegg og registerbeskrivelse vil ettersendes. 
 
 
Forslag til vedtak del 2 
Vedtak utformes i møtet. 
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Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT 
 
Bakgrunn 
Ordinær rapportering av aktuelle saker behandlet i FMK. 
 
Status 
Følgende aktuelle saker har vært behandlet i FMK siden sist møte i styringsgruppen: 
 

Saksnr Tittel Saksbehandler 

14/18 og 
25/18 

FMKs handlingsplan for 2018 Jørn Hanssen 

15/18 Prosess for utarbeidelse og behandling av 
søknader 

Jørn Hanssen 

19/18 og 
29/18 

Kvalitetsregistrenes forberedelser til GDPR Gunnar Jårvik 

22/18 Behandling av innkomne søknader Jørn Hanssen 

30/18 Tiltak for å redusere unødige rapporteringskrav 
og dobbeltregistrering 

Gunnar Jårvik 

31/18 Presentasjon av fellestjeneste for innsyn Anders Långberg, 
Direktoratet for e-helse 

32/18 Presentasjon av prosjektbegrunnelse 
«Variabeloversikt og metadatatjenester for 
kvalitetsregistre» 

Håvard Lande, Direktoratet 
for e-helse 

33/18 Samlesak 
- Observatør fra Direktoratet for e-helse 

 

Jørn Hanssen 

 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 10: Presentasjon av aktuelle saker fra FMK februar-mai 2018. 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  27/2018 

Saksbehandler Jørn Hanssen, FMK-NIKT 
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Sak 27/2018, vedlegg 10. 
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Rapport: Dekningsgrad og resultater fra Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre for norske sykehus 2016   
 
Bakgrunn 
På bakgrunn av nasjonale målsettinger om god dekningsgrad i nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre og bruk av resultater fra kvalitetsregistrene til styring og kvalitetsforbedring, 
bestilte Interregional styringsgruppe en rapport som sammenfatter tilgjengelige 
opplysninger om dekningsgrad og resultater for sykehusene i alle helseregioner. Rapporten 
er nå utarbeidet og publiseres på kvalitetsregistre.no   
 
Det ble i desember 2017 nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide denne rapporten. 
Arbeidsgruppen hadde medlemmer fra servicemiljøet i SKDE, som også ledet arbeidet, og en 
representant fra servicemiljøet i hver helseregion. Deltaker i arbeidsgruppen fra hver region 
har innhentet data fra registre i sin region, og data er sammenstilt i servicemiljøet i SKDE.  
 
Rapporten er inndelt med egne kapitler for hvert regionale helseforetak (RHF). For hvert RHF 
gis først et kort tekstlig sammendrag og deretter en tabellarisk oversikt over dekningsgrad 
og resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer for hvert sykehus i regionen.  
 
Rapporten er skrevet med mål om å gi en komprimert og lett tilgjengelig fremstilling som har 
relevans for sykehusene i alle helseregioner. Det er første gang servicemiljøet utarbeider en 
slik felles nasjonal rapport over resultater fra utvalgte kvalitetsindikatorer på sykehusnivå, og 
dette har krevd et omfattende arbeid med å komme frem til en enhetlig rapporteringsform. 
På grunn av store datamengder er det en utfordring å sammenstille og fremstille data på en 
hensiktsmessig måte. Det er videre en utfordring å få inn gode data på hvilke sykehus som 
skal/ikke skal registrere data til hvert register.  
 
Neste års rapport med resultater fra 2017 vil utvikles i en elektronisk portal. Dette vil gi 
bedre brukervennlighet og lesbarhet. Det skal da enkelt bli mulig å filtrere data for ett RHF 
eller ett sykehus.  Ved bruk av en elektronisk portal vil arbeidsprosessen ved sammenstilling 
av data også forenkles.   

 
 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar rapporten til orientering. 
 
Vedlegg 11: Rapport: Dekningsgrad og resultater fra Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
for norske sykehus 2016. Se eget dokument. 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  28/2018 

Saksbehandler Ellen Arntzen, SKDE 
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NIKT FMK om hvordan GDPR vil berøre kvalitetsregistrene 
 
Bakgrunn 
IRS har i sak 62/2017 bedt Nasjonal IKT Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre 
(FMK) om å få en presentasjon om hvordan GDPR vil berøre kvalitetsregistrene.  
 
EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk 
lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir 
virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.  
 
Datatilsynet har veileder om hva som blir nytt og hva virksomheter kan gjøre for å forberede 
seg  (https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/).   
 
Status 
Norm for informasjonssikkerhet i Helsesektoren er under revisjon. Ny versjoner 5.3 og 6.0 vil 
gjøre eksisterende tekst i Normen i tråd med nytt regelverk og den blir oppdatert med noen 
av de viktigste endringene fra de nye personvernreglene (https://ehelse.no/personvern-og-

informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet). Sekretariatet (Direktoratet for e-
helse) har laget en ny mal for databehandlingsansvar basert på EU sin nye mal og anbefaler 
innføring av denne (til styringsgruppen for Normen). 
 
Svar på problemstillingen: 
1. FMK har gjennom en ringerunde gjennom RHF-enes kontakter i Nasjonal IKTs Fagforum 
Arkitektur fått avklart at helseregionenes igangsatte initiativer for innføring av GDPR, også 
dekker eventuelle tiltak på tekniske løsninger for nasjonale kvalitetsregistre:   

"Regionene reviderer sine styringssystemer for GDPR. Dette gjøres av regionene på 
forskjellig nivå, men alle har aktiviteter for dette arbeidet. I forhold til 
kvalitetsregistrene er det behov for å identifisere alle systemer som behandler 
personopplysninger, hvorfor det behandles personopplysninger og hvilken hjemmel 
personopplysningene behandles etter (lov, forskrift eller samtykke). Arbeidet 
omfatter også innsamling av informasjon om sikkerhetstiltak som er utført for et 
system, hvem er databehandler, hvor informasjonen er lagret og om data er kryptert. 
All denne informasjonen må samles i en oversikt. Typisk er gjøres dette i CMDB 
1(Configuration management database) i regionen.   
Regionene involverer i forskjellig grad tjenesteeier og systemeier i arbeidet med å 
oppdatere informasjonen om systemene. Noen regioner har egne prosjekter for 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  29/2018 

Saksbehandler Gunnar Jårvik, NIKT 
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dette arbeidet, andre har oppgaven som en del av forvaltningen. Ingen har opplyst at 
de har noen spesielle krav til tekniske løsninger på dette stadiet.   
Én region opplyste at det er fokus på å oppdatere databehandleravtalene som 
inneholder GDPR krav. Alle systemeiere måtte forholde seg til oppdatert 
databehandleravtaler.   
Oppsummering:  
Det var ikke identifisert noe arbeid spesielt for kvalitetsregistrene, men det ble 
opplyst om at kvalitetsregistrene blir inkludert i GDPR arbeidet som for alle andre 
løsninger helseregionene har i sin portefølje. Registereiere må derfor forvente å bidra 
inn i det arbeidet som skjer i regionen for dokumentasjon av egne løsninger."  
 

2. FMK vurderer sine muligheter til å bidra i arbeidet slik: Der helseforetak i sin gjennomgang 
finner feil eller mangler ved de innregistreringsløsninger FMK har bevilget midler til, vil FMK 
kunne bistå med vurderinger for å oppnå gode felles løsninger for utbedring av løsningene.  
 
IRS vil i møtet også kunne få en kort presentasjon av hva som generelt som nytt for oss i 
helsesektoren, og noen tanker om betydningen av prinsippene for vern av 
personopplysninger – GDPR artikkel 5. 
 
 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
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Tiltak for å redusere unødige rapporteringskrav og dobbeltregistrering 
 
Bakgrunn 
FMK ønsker å orientere IRS om pågående prosess i Nasjonal IKT HF for etablering av tiltak 
mot unødige rapporteringskrav og dobbeltregistrering. Nasjonal IKT HF ønsker å involvere 
IRS i arbeidet med tiltaksliste. 
 
IRS er i den senere tid orientert om behov og initiativ for å etablere «automatisert 
datafangst» tidligere, bl.a. gjennom følgende saker: 

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

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

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

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

 

Strategirådet for Nasjonal IKT HF diskuterte 15. februar retning for arbeid mot unødige 
rapporteringskrav og dobbeltregistrering i lys av bekymring for at Nasjonal strategi- og 
handlingsplan for e-helse (2017-2022) mangler konkrete tiltak rettet mot overordnet 
målbilde for innrapportering til registre: 

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

(Meld.St. 9 (2012-2013)). 
 

Strategirådet vurderte alternativene (1) redusere, (2) unngå økning, og (3) påregne en 
periode med økning av dobbeltregistrering og rapporteringspress, og konkluderte med at 
«spesialisthelsetjenesten bør ha som kortsiktig mål å unngå økning av dobbeltregistrering, 
for så å redusere dette i tråd med målsettingene i strategiperioden». Strategirådet sa også: 
"Det bør i størst mulig grad arbeides for å unngå dobbeltregistrering via webgrensesnitt. 
Prosjekter som berører slike problemstillinger bør ha en sjekkliste med kontrollspørsmål; 
rapporteres disse dataene allerede nå, og hvem får dem?" (Referat fra Strategirådet for 
Nasjonal IKT HF 15.2.2018). 
 
Status 
Saken drøftes i Nasjonal IKT fagforum for å berike og forankre en liste over tiltak for 
implementering på kort/mellomlang sikt innenfor strategiperioden frem til 2022. 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  30/2018 

Saksbehandler Gunnar Jårvik, NIKT 
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Nasjonal IKT Systemeierforum (SEF) kom i møtet 7. mars opp med en liste over mulige tiltak 
på kort og mellomlang sikt, samt utkast til kontrollspørsmål for sjekklister. Et spesielt tiltak 
fra SEF var å få etablert et tydelig styrende arkitekturprinsipp "registrering én gang", samt 
tydelige dispensasjonsregler for nødvendige unntak fra prinsippet. Fagforum arkitektur (FA) 
behandlet saken 19. mars og har besluttet å tydeliggjøre at etterfølgelse av dagens 
arkitekturprinsipp forutsetter at «informasjon registreres én gang, for deretter å 
gjenbrukes». 
 
Foreløpig tiltaksliste: 

Kortnavn Tiltaksbeskrivelse Målsetting Kilde Initiativ?  

Dokumentere 
problem 

Demonstrere eksempler på 
dobbeltrapporting/dobbeltregistrering 
og måle unødvendig tids- og 
ressurbruk 

Skape endringsvilje for å 
investere i tiltak SEF 7.3.2018 SEF 

Kost/nytte 

Hvert kodeverk og hver unike 
kodeverdi som kreves rapportert 
underlegges en form for strukturert 
nyttevurdering sett i forhold til 
helseforetakenes kostnad ved 
registrering 

Redusere unødig 
rapporteringskrav fra nye 
nasjonale prosjekt 

SEF 7.3.2018 

Fagforum 
porteføljest
yring 

Sjekkliste 

Ta i bruk sjekkliste mot ny 
dobbeltregistrering i prosjekter som 
implementerer nye rapporteringskrav. 

Redusere innføring av mer 
dobbeltregistrering fra nye 
nasjonale prosjekt 

Strategiråd 
15.2.2018 

Fagforum 
porteføljest
yring 

Prinsipp Registrer én 
gang 

Presisere arkitekturprinsipper slik at 
det blir klart at brukere skal registrere 
informasjon kun én gang, og derfra 
gjenbrukes 

Autorativ forankring for å 
motstå etablering av 
dobbeltregisteringer eller 
registrering i flere system SEF 7.3.2018 

FA 

Veikart 
Lage og forankre veikart med riktig 
rekkefølge for gjennomføring av tiltak 

At vi gjør de riktige tingene 
i riktig rekkefølge SEF 7.3.2018 

FA 

Forvaltning 
Endringsstyring av kodeverk og 
registreringsløsninger 

En forankret prosess for 
endring av kodeverk i 
brukergrensesnitt (skjema). 
NPR har f.eks årlig rullering 
og 9 måneders frist for 
leverandørs endringer i 
NPR-melding. SEF 7.3.2018 

SEF 

Innkjøp 

Kravspesifikasjon for innkjøp av 
løsninger med overlappende 
registrering i felt 

Unngå å kjøpe produkter 
med overlappende 
funksjonalitet og 
overlappende registering i 
felt SEF 7.3.2018 

SEF 

Kriterier for 
dispensasjon 

Etablere klare kriterier for nødvendige 
unntak fra prinsippet "Registrer én 
gang" 

Autorativ forankring for å 
motstå etablering av 
dobbeltregistering SEF 7.3.2018 

FA 
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Nå diskuteres særlig prosess for sjekklister og regler for nødvendige unntak fra prinsippet 
opp mot Fagforum for porteføljestyring 30. mai. Samtidig er det tydeliggjort for FMK-møtet 
28. mai at prosjekt «Variabeloversikt og metadatatjenester for kvalitetsregistre», ref. IRS-sak 
09/2018, ikke har som resultatmål å starte slik harmonisering.  
 

Alt til et 
rapporteringsmottak 

Etablere policy om at et mottak 
koordinerer, prioriterer og arbeider 
mot dobbeltregistrering, f.eks 
gjennom endringsstyring av en "felles 
rapporteringsmelding" med utg.pkt. i 
NPR-melding 

Flytte ansvar for 
koordinering til 
registersiden SEF 7.3.2018 

? 

Definere hvem som 
har ansvar for 
registreringsrutiner 
og 
registreringsløsninger 

Løse konflikten i at Helsedirektoratet 
publiserer "registreringveiledere", 
mens "markedet" forventes å finne 
brukervennlige IT-løsninger. 

Større brukskvalitet og 
færre registereringsfelter i 
strukturert EPJ SEF 7.3.2018 

? 

Strukturere klinisk 
informasjon fra 
fritekst 

Klinisk informasjon i EPJ må struktureres fra fritekst til felles struktur 
som registre kan høste data fra KIF 3.5.2018 

RHF 

"Helsehjelphendelser
" skal registreres en 
gang og gjenbrukes 

Helseplattformen er tenkt som et system der data registreres én 
gang og gjenbrukes KIF 3.5.2018 

HMN 

Robotifisering av 
"dobbeltregistreing" 

Robotifisering er enkle integrasjonsløsninger som kan spare masse 
arbeid ved copy/paste KIF 3.5.2018 

FA 

Datavarehus til å 
samle registrering før 
rapportering 

Ulike applikasjoners registrering må samles i datavarehus for å 
kunne gjenbrukes for rapportering KIF 3.5.2018 

FA 

Masterdataavklaring  
Beslutte hvilke applikasjonssystem som skal være master for ulike 
typer data (særlig kurve og PAS/EPJ) KIF 3.5.2018 

RHF 

Pilotering av 
kvalitetsregisterregist
rering i DIPS ARENA F. eks Gastroregisteret med arketyper "Proof of concept" KIF 3.5.2018 

RHF 

Kunnskapsforvaltning 
gjennom CKM 

Øke kapasiteten hos kunnskapsforvaltningen og 
arketypeforvaltningen KIF 3.5.2018 

KIF 

Preutfylle data i 
innregistreringsløsnin
ger fra eksisterende 
helseregistre 

F.eks pasientens data til PAS/NPR kan 
brukes til å sikre enklere registrering 
og økt datakvalitet (dekningsgrad m.v.) 
til andre registre 

Komme i gang med dette 
nå¨, uten å vente på den 
fullstendige løsningen 

FMK 
28.5.2018 

RHF 

Bruke strukturert 
journal der 
tilgjengelig, i stedet 
for å lage helt nye 
skjema 

F.eks pasientens data til PAS/NPR kan 
brukes til å sikre enklere registrering 
og økt datakvalitet (dekningsgrad m.v.) 
til andre registre 

Komme i gang med dette 
nå¨, uten å vente på den 
fullstendige løsningen 

FMK 
28.5.2018 

RHF 

Modifisere uttrekk 
(DIPS-rapport) til NKIR 
Gynregister til bruk 
for flere registre 

Halvautomatisk løsning med 
overføring fra rapportutrekk til eget 
register 

Komme i gang med dette 
nå¨, uten å vente på den 
fullstendige løsningen 

FMK 
28.5.2018 

RHF 

Spesifikasjon av felles  
rapporteringsstruktur 

Be registermiljøene om en liste over 
variabler som skal mottas, i stedet for 
en bestilling av punkt til punkt 
integrasjoner for det enkelte register. 

Skape mulighet for å bruke 
eksisterende registrering til 
nasjonale registre i 
løsningsutvikling  

FMK 
28.5.2018 

RHF 

FORSLAG TIL IRS 6.6. 2018: 

Starte organisert 
harmonisering av 
variabler i 2019 

Ta i bruk «Variabeloversikt og 
metadatatjenester for 
kvalitetsregistre», som etableres i 
HDP-prosjekt «Harmonisering» for å 
gjennomføre harmonisering av 
variabler mellom eksisterende registre 

«Automatisert datafangst», 
økt brukskvalitet og 
datakvalitet IRS 6.6.2018 

RHF/ 
Ehelse 
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Saken tas videre til strategirådet 20. juni for innretning til styret i Nasjonal IKT HF den 30. 
august. 

 
 

Forslag til vedtak 
1. Interregional styringsgruppe tar presentasjonen i møtet til orientering, og ser at 

manglende samordning av terminologi og kodeverk/variabler fører til at samme informasjon 

må registreres og lagres flere ganger. 

 

2. Interregional styringsgruppe gir innspill til tiltakslisten, og stiller seg bak foreslått tiltak 

«Starte organisert harmonisering av variabler i 2019» forutsatt at teknisk løsning for 

harmonisering av variabler kommer på plass. 
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Referatsaker 
 

1. Referat fra ekspertgruppens møte 26.02.2018. 
 
2. Insentiver som prøveordning for å øke dekningsgrad i medisinske 

kvalitetsregistre (brev fra Helsedirektoratet til RHFene). 

 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar sakene til orientering. 
 
 
Vedlegg 12: Referat fra ekspertgruppens møte 26.02.2018. 
Vedlegg 13: Brev fra Helsedirektoratet til RHF-ene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  31/2018 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Sak 31/2018, vedlegg 12. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag/tid 26. februar 2018 kl. 9.10 – 14.00 

Sted. Gardermoen Park INN 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Rune Kvåle, Jon Helgeland, Jan Nygård, Torsten 
Eken 
Kaare Bønaa, Leif Nordbotten, Tonje Elisabeth Hansen, Terje P. Hagen 

Fraværende Haakon Lindekleiv, Kjell M. Myhr, Torild Skrivarhaug 

Inviterte  Geir Bråthen, Amund Aakerholt og Sverre Nesvåg   

Sekretariat Eva Stensland, Philip Skau, Petra G. Pohl 

Arkiv UNN-ePhorte: 2018/751 

 

Sak Tema 
 
1/2018 
 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Professor Terje P. Hagen fra Institutt for Helse og samfunn ved Universitetet i Oslo 
ønskes velkommen som nytt medlem i Ekspertgruppen (EG) etter Odd Aalen. 
 
Vedtak 

Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 

2/2018 Referat fra møte 1. og 2. november 2017 
 

Ekspertgruppens leder orienterte innledningsvis om hvordan anbefalinger og forslag fra 
ekspertgruppen ble fulgt opp av Interregional styringsgruppe (IRS) i møte 14. desember:  
 
- I sak 22/2017 Beregning av dekningsgrad for kvalitetsregistrene på kreftområdet  

viste IRS forståelse for dissensen fra Jan Nygård, men støttet enstemmig 
ekspertgruppens anbefaling om at dekningsgrad for kvalitetsregistrene innen 
kreftfeltet beregnes ut fra utfylt(e) klinisk(e) skjema i det sykdomsspesifikke 
registeret. IRS delte også oppfatningen at komplettheten må vies større 
oppmerksomhet. 

- I sak 23/2017 Vurdering av forbedringer fra de fire registre som mottok «varsel om 
manglende faglig utvikling» støttet IRS anbefalingene fra ekspertgruppen for 
registrene NORIC, ROAS og Døvblindhet, men gikk for mindretallets forslag om å gi 

Møtereferat: 

Møtedato  26.2.2018 

Møtenr. 1 - 2018 
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Gastronet ytterligere ett år for å gjennomføre påkrevde forbedringer, framfor å 
utstede «Melding til Helsedirektoratet» med anbefaling om at Gastronet mister sin 
nasjonale status.  

- I sak 26/2017 Eventuelt  
Pkt. 3.  Honorering av deltakelse i ekspertgruppen ønsket IRS lagt fram saken i et 
senere møte. 
Pkt. 4.  Pasient-/brukerrepresentasjon skulle settes opp til diskusjon i dagens møte i 
ekspertgruppen, men saken ble utsatt mht saksmengden. 

 
Vedtak 

Ekspertgruppen hadde ingen anmerkninger og godkjenner referatet. 
 

3/2018 Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for behandling av ruslidelser 

 
Norsk kvalitetsregister for behandling av ruslidelse sendte søknad om nasjonal status i 
november 2015. Søknaden ble behandlet i møtet i ekspertgruppen 7. desember 2015. 
Ekspertgruppen konkluderte da at registeret ikke var tilstrekkelig modent for nasjonal 
status, og kunne ikke anbefale nasjonal etablering. Ekspertgruppen kommenterte et 
omfattende variabelsett, for svak beskrivelse av inklusjonskriterier, kvalitetsindikatorer, 
omfang og typer utredning og behandling samt nasjonal forankring. Erfaring fra drift av 
lokalt register var ønsket beskrevet.  
Registeret har siden arbeidet med å forbedre søknaden i samsvar med ekspertgruppens 
kommentarer.  
 

Søknaden er nå opp til behandling for 3. gang etter at ekspertgruppen i møte av 27. april 
2017 (sak 4/2017) fortsatt fant områder som måtte forbedres før en ny søknad om 
nasjonal status kunne støttes. Kravene var:  

- å klargjøre og konkretisere innholdet i behandlingen ved å beskrive tiltak og 
behandlingsintensitet 

- å konkretisere kvalitetsindikatorer for behandlingsprosess og resultat av behandling 
(endepunktsmål) 

- å beskrive av plan for registeroppfølging etter behandlingsslutt (for evaluering av 
langsiktige endepunktsmål)  

 

Sverre Nesvåg (faglig leder) og Amund Aakerhold (prosjektleder for Rusregisteret) begge 
fra Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR/Helse Stavanger) 
presenterte de forbedringer som er gjort ift kravene fra ekspertgruppen. Ekspertgruppen 
anerkjenner at det er gjort et betydelig arbeid i registeret siden forrige vurdering, og at 
de krav som ble stilt i ekspertgruppens møte 27. april 2017 er etterkommet.  

 

Rusregisteret blir et tjenesteregister, og ekspertgruppen vurderer inklusjon av pasienter 
fra Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) som den primære målgruppen for registeret. 
Inklusjon av pasienter fra Psykisk helsevern med rusproblematikk kan være problematisk 
med tanke på å oppnå tilstrekkelig kompletthet og dekningsgrad.  

Registeret har beregnet en årlig kostnad til faglig og administrativ drift til kr 1,7 MNOK, 
som er det beløp Helse Vest har tildelt sine nasjonale kvalitetsregistre. Ekspertgruppen 
uttrykte bekymring for om denne finansieringen er tilstrekkelig med tanke på de 
ressurser som kreves for innhenting og kvalitetssikring av at data fra flere aktører.  

Vedtak 



Side 77 
 

Ekspertgruppen anbefaler nasjonal status for «Kvalitetsregister for behandling av 
ruslidelser», men anbefaler at registeret i første omgang begrenses til å omfatte 
pasienter som behandles i TSB, før man senere vurderer utvidelse til også å inkludere 
pasienter fra psykisk helsevern med rusproblematikk.  

 

4/2018 Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk register for motornevronsykdommer 
 

Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs hospital vedtok den 14. april 2016 å støtte søknad om 
nasjonal status for Norsk register for motornevronsykdommer. Registeret fikk avslag på 
sin søknad om nasjonal status i ekspertgruppen den 27. april 2017, da ekspertgruppen 
fant  

- at registeret ikke klart nok har beskrevet at et kvalitetsregister er det mest velegnete 
redskap for å sikre kvaliteten på de kliniske tjenestene. 

- at disse tjenestene i stor grad også foregår utenom spesialisthelsetjenesten 
Ekspertgruppen vurderte at dersom data fra primærhelsetjenesten skulle bli tilgjengelig, 
vil et omsøkt register kunne gå inn som en del av et framtidig klyngeregister innen 
nevrologi. 

Klinikksjef og fagansvarlig for registeret Geir Bråthen, presenterte de forbedringer som 
var blitt gjort siden forrige vurdering. 

 
Ekspertgruppen anerkjenner at det er gjort et grundig arbeid ift det som var blitt påpekt i 
møte 27. april 2017, og var fornøyd med at informasjon om oppfølging av pasienter i 
kommunehelsetjenesten nå er inkludert i registeret.  

Bråthen presenterte teknisk løsning der man tenker registeret skal kunne brukes som 
beslutningsstøtte. Ekspertgruppen gjorde oppmerksom på juridiske utfordringer knyttet 
til dette.  

Det ble påpekt at å hente data fra flere kilder kan være ressurskrevende, og at 
tilstrekkelige økonomiske ressurser må på plass for å sikre god kvalitet i registeret. 
 
Vedtak 

Ekspertgruppen anbefaler nasjonal status for «Norsk register for 
motornevronsykdommer». Registeret vil kunne inngå i et framtidig klyngeregister 
innen nevro-feltet.  

 

5/2018 Vurdering av søknad om nasjonal status: RevNatus – kvalitetsregister for svangerskap 
og revmatiske sykdommer 
 

RevNatus ble opprinnelig etablert som et forskningsregister. I tertialmøte 05.10.17 
vedtok Helse Midt-Norge RHF å støtte en søknad om nasjonal status for RevNatus. Fra 
2015 har registeret eksistert som et landsdekkende register. Registeret er tilknyttet 
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer, og er godt 
forankret i det nasjonale fagmiljø. Registeret har i dag en dekningsgrad på 60%, og er 
etablert på en elektronisk plattform (MRS). Søker ønsker at registeret skal være en del av 
et framtidig klyngeregister i revmatologi.  

 

Ekspertgruppen vurderte søknaden opp mot kriterier for vurdering av nye registre i 
Helsedirektoratets veileder, og stiller spørsmål ved om kvalitetsregister er rett metode 
for å skaffe ny kunnskap på feltet.  

 

Ekspertgruppen stiller 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 
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opprette slike egne kvalitetsregistre for gravide vil være ressurskrevende. Avgrensning 
opp mot NorArtitt må belyses ytterligere, spesielt knyttet til aktuelle diagnoser som 
inkluderes.  

 

Ekspertgruppen tilbyr fagansvarlig for registeret mulighet til å redegjøre ytterligere for 
søknaden i neste møte 25. mai.  

 

Vedtak 

Ekspertgruppen kan ikke anbefale nasjonal status for RevNatus. Registerleder inviteres 
til neste møte i ekspertgruppen for å redegjøre for de utfordringer ekspertgruppen har 
påpekt.  

 

6/2018 Gjennomgang av revidert versjon av stadieinndelingssystemet 
 
Som oppfølging av sak 08/2017 fra ekspertgruppens møte 27. april 2017 presenterte 
ekspertgruppens leder en ny modell av stadieinndelingssystemet. Modellen kombinerer 
kvaliteten av «forbedringskvalitet» og «teknisk kvalitet» i alt 12 kategorier. Hensikten er 
å avdekke ulike grader av ”registermodenhet” innenfor samme stadium i dagens 
stadieinndeling, spesielt i stadium 2. som i dag inneholder om lag 60% av de nasjonale 
kvalitetsregistrene.  
 
Ekspertgruppen kommenterte: 
-  at begrepet ”teknisk kvalitet” bør byttes med ”registerkvalitet”, da dette punktet 
    rommer mer enn tekniske aspekter ved registeret 
- at det må vurderes om ”registerkvalitet” eller ”forbedringskvalitet” skal ha 

bokstavkode, og om A1/1A bør være ”høyeste kvalitet”  
- at presentasjon av resultater fra PROM/PREM flyttes fra stadium 3 til stadium 4 

 
 

Vedtak 
Ekspertgruppens leder lager et nytt forslag til revidert stadieinndelingssystem på 
bakgrunn av innspillene fra diskusjonen til gjennomgang i møte 25. mai.  

 
 

7/2018 Presisering av krav i stadieinndelingssystemet knyttet til datakvalitet, validering og 
kvalitetsforbedring 

 

I ekspertgruppens gjennomgang av årsrapportene for 2016 ble det identifisert at noen 
krav for å oppfylle stadium 3 og 4 ikke er helt entydige definert, bla: 

 
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 er i denne sammenhengen bedt å avklare hvilke kriterier som skal stilles 
for å oppfylle krav til disse elementene, og dersom det er andre elementer i 
stadieinndelingssystemet med behov for presisering av kriterier. 
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Diskusjonen viste at det er behov for en større gjennomgang for å få eliminert usikkerhet 
i tolkning av kriterier både for den som rapporterer og den som vurderer.  
 
 

Vedtak 

Presiseringer av kriterier og krav i stadieinndelingssystemet knyttet til datakvalitet, 
validering og kvalitetsforbedring ses i sammenheng med gjennomgangen av nytt 
forslag til revidert versjon av stadieinndelingssystemet i neste møte 25. mai.  
 
Eventuelle endringer vil kunne prøves ut i forbindelse med ekspertgruppens 
gjennomgang av årsrapportene for 2017. Deretter vil et formelt forslag til endringer 
kunne oversendes IRS til godkjenning høsten 2018. Eventuelle endringer vil iverksettes 
i forbindelse med årsrapportering for 2018. 

 

8/2018 Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale kvalitetsregistre 
 
Interregional styringsgruppe ønsket en regelmessig faglig vurdering av de eksisterende 
nasjonale kvalitetsregistrene hvert 10. år, med ekspertgruppen som faglig instans. 
Ekspertgruppen har i møte 29.9.2017 sak 9/2017 avklart prosessen for gjennomgang av 
seks tidsaktuelle registre i henhold kriterier fra Helsedirektoratets veileder «Oppretting 
og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Prosessen omfatter en egenvurdering 
fra det enkelte kvalitetsregister og ekspertgruppens evaluering av registerets 
egenvurdering etter de samme kriteriene. Utfallet blir enten i «resertifisering» eller «ikke 
resertifisering». 
 

Ekspertgruppen er i denne saken bedt om å tydeliggjøre hvilke kriterier i 
Helsedirektoratets veileder som skal brukes i evalueringen, og hvilke krav som skal stilles 
for at man vurderer de ulike kriterier som oppfylt. 
 

Ekspertgruppen stiller seg etter diskusjon kritisk til nytten av en faglig revisjon av 
etablerte nasjonale kvalitetsregistre hvert 10. år med følgende begrunnelse:  
Ekspertgruppen foretar årlig en grundig faglig gjennomgang av årsrapportene fra alle 
nasjonale kvalitetsregistre ved hjelp av stadieinndelingssystemet og Helsedirektoratets 
veileder, der status på registerkvalitet og i hvilken grad registeret benyttes i klinisk 
forbedringsarbeid vurderes. Ekspertgruppens vurdering følges opp med forpliktende 
faglige tilbakemeldinger til registrene. Store avvik håndheves gjennom «varsler» som gir 
mulighet for justeringer innen gitt tidsfrist, og som ytterste konsekvens «meldinger» der 
registeret anbefales til å miste sin nasjonale status. Ekspertgruppen mener at denne 
kontinuerlige kvalitetssikringen avdekker faglige utfordringer, gir mulighet å sette inn 
virkemidler for å stanse en uønsket utvikling, og dermed vil gjøre en faglig 10 års 
evaluering overflødig. 

 

Vedtak: 

Ekspertgruppen mener nytteverdien av en faglig vurdering av etablerte nasjonale 
kvalitetsregistre hvert 10. år ikke lenger er til stede. Ekspertgruppen foretar årlig en 
grundig gjennomgang av årsrapportene, og tar i bruk anbefalinger om «varsel» og 
«melding». Ekspertgruppen anbefaler overfor Interregional styringsgruppe at 10-årig 
evaluering settes i bero inntil videre. 

 

9/2018 Orienteringer fra ekspertgruppens leder 
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1. Revidert mandat for Ekspertgruppen (IRS sak 10/2018) 
IRS har i møte 7. februar 2018 godkjent foreslåtte endringene i mandatet og har 
avklart oppnevningstid som er 4 år. Kontinuitet sikres ved at halvparten av 
medlemmene oppnevnes for 2 år og resterende for 4. Ekspertgruppens leder har 
dobbeltstemme ved avstemning. 

2. Angivelse av dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre i kreftregistre (IRS sak 
11/2018) 
Saken var blitt referert ifm gjennomgang av referatet sak 2/2018. 

3. Riksrevisjonens rapport – undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å  
nå helsepolitiske mål 
Riksrevisjonens har gitt honnør til ekspertgruppens grundighet i sitt arbeid med faglig 
vurdering av nye kvalitetsregistre og oppfølging av eksisterende nasjonale 
kvalitetsregistre. RHFenes styringsmodell har fått kritikk.  

 

Vedtak  

Ekspertgruppen tar orienteringene i pkt. 1, 2 og 3 til etterretning. 
 

10/2018 Eventuelt 
 
Vedtak 

Ingen saker til behandling. 
 
 

 
 
Referent: Petra G. Pohl/Eva Stensland 
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Sak 31/2018, vedlegg 13. 
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Eventuelt  
 
 

 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  06.06.2018 

Saksnr  32/2018 

Saksbehandler  

 


