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Møtereferat  
 

Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Tid: 08. juni 2021 kl. 09.00 – 12.15 
Sted:   Teams 
Møtenummer: 3-21 
Møteleder:   Øyvind Hesselberg 
Referent: Marianne Nicolaisen 

  
Deltakere: 

Øyvind Hesselberg Helse Sør-Øst – leder 
Kari Guldbrandsøy Helse Vest 
Hild Fjærtoft Helse Midt-Norge 
Philip A. Skau Helse Nord 
Vegard Bugten Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret 
Eva Stensland Nasjonalt servicemiljø, SKDE  
Roger Eriksen Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre, FMK 

 

Saksnr. SAKER 
28/21 Godkjenning av innkalling og sakliste – Leder, HSØ.  

Sakstype: Beslutning 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe godkjenner innkalling og saksliste 
 
Sak til eventuelt:  
Møteorganisering ved fysiske versus digitale møter i Interregional arbeidsgruppe. 

29/21 
 
 
 

Godkjenning av referat fra 28.04.2021 – Leder, HSØ.  
Sakstype: Beslutning 
 
De innspill som i forkant av møtet var kommet inn på utkast til referat ble gjennomgått. 
Referatet ble godkjent med de endringer som fremkom i møtet.  
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe godkjenner referat fra møtet 28.04.2021. 

30/21 Habilitetsvurdering for møtet – Leder, HSØ 
Sakstype: Beslutning 
 
Konklusjon: 
Ingen av medlemmene erklærte seg inhabile i noen av sakene som skulle behandles i møtet. 

31/21 Orientering om saker som har vært behandlet i FMK – FMK 
Sakstype: Orientering 
 
Leder av FMK informerte om saker behandlet i møte i Teknologiforum for medisinske 
kvalitetsregistre, FMK 26. mai 2021. 
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1. Gjennomgang av retningslinjer for tildeling 
2. Gjennomgang av nytt søknadsskjema 
3. Behandling av søknader  

Totalt seks søknader fikk innvilget kr. 2 932 640 MNOK. 
Det er en betingelse at registrene som fikk innvilget søknad skal levere en plan for 
automatisk datafangst  

4. Planlegging av to-dagers strategisamling i september 

Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering. 

32/21 Orientering om saker som har vært behandlet i faggruppen for kvalitetsforbedring - SKDE 
Sakstype: Orientering 
 
Faggruppen for kvalitetsforbedring hadde møte 2. juni 2021. Der følgende saker ble 
behandlet: 

1. Seminar om kvalitetsforbedring 28. mai 2021 
2. Vurdere forslag til endrede kriterier for prosjektmidler 
3. Faggruppens veiledningsrolle til kvalitetsforbedringsprosjekter 

Faggruppen arbeider videre med disse saken utover høsten. Det jobbes med en strategi for 
arbeidet videre. Forslag til utforming av utlysning av midler til kvalitetsforbedringsprosjekter 
vil foreligge innen årsskiftet. 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering.  

33/21 Høring: Forskrift Helseanalyseplattformen og Helsedataservice - SKDE 
Sakstype: Orienering 
 
Philip Skau presenterte områder som man har diskutert i SKDE, og gått gjennom med de 
nasjonale kvalitetsregistrene i HN. Det er lagt særlig vekt på de områder man har sett 
berører nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Presentasjonen sendes til Interregional 
arbeidsgruppe etter møtet. 

 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe tar presentasjonen til orientering. 
2. Hver region tar viktige områder i forslaget til forskrift med i videre arbeid med sine 

registre, og i sin linje. Power-Point-Presentasjonen formidles til Interregional 
arbeidsgruppe for de som evt. ønsker å bruke den i sitt videre arbeid. 

3. Interregional arbeidsgruppe var enige i at følgende områder bær omtales i en 
høring: 

• kap 9.3.2 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status 

• kap 10.3.2 Hvilke formål 

• kap 10.9 Rådføring med registerforvaltere 

• kap 16.5 Offentlige virksomheters bruk av helsedata 

34/21 Strategisk handlingsplan, endelig versjon - SKDE 
Sakstype: Beslutning 
 
Interregional arbeidsgruppe hadde fått tilsendt Strategisk handlingsplan 2021-2023 for 
avklaring før planen fremlegges det interregionale fagdirektørmøtet for godkjenning. 
 
Konklusjon: 
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IRA gir sin tilslutning til Strategisk handlingsplan 2021-2023, og sender handlingsplanen til 
det interregionale fagdirektørmøtet for godkjenning 

35/21 Forslag til prosedyre for publisering av referater - SKDE 
Sakstype: Beslutning 
 
Saken er oppfølging av evt. sak 27/21, pkt. 3. som omhandlet publisering av referater på 
kvalitetsregistre.no.  
 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe beslutter at referater skal inneholde kort informasjon 
om hva saken handler om og kort konklusjon 

2. Saker som ikke ferdigbehandles av Interregional arbeidsgruppe (skal videre til 
behandling) skal i referater som publiseres på kvalitetsregistre.no ha teksten: 
Endelig vedtak er ikke gjort i saken, da Interregional arbeidsgruppe er 
saksforberedende organ. 

36/21 Eventuelt 
Møteorganisering ved fysiske versus digitale møter i Interregional arbeidsgruppe. 
 
Konklusjon: 

1. Møter i Interregional arbeidsgruppe skal hvis mulig avvikles fysisk 
2. Heldagsmøter som må avholdes digitalt skal deles i to halvdagsmøter 

 
Tromsø  14.06.2021   


