
 

Side 1 

 

                    
 
 

Møtereferat  
 

Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Tid: 31. august 2021 kl. 09.00 – 15.30 
Sted:   Radisson Blu Gardermoen 
Møtenummer: 4-21 
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 
Eva Stensland Nasjonalt servicemiljø, SKDE  
Roger Eriksen FMK 

 
Forfall: 

Vegard Bugten Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret 

 

Saksnr. SAKER 
37/21 Godkjenning av innkalling og sakliste – Leder, HSØ.  

Sakstype: Beslutning 
 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe godkjenner innkalling og saksliste 
 
En sak ble meldt til eventuelt:  

1. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021 

2. Seminar for presentasjon av resultater fra Nasjonale kvalitetsregistre 

38/21 
 
 
 

Godkjenning av referat fra 08.06.2021 – Leder, HSØ.  
Sakstype: Beslutning 
 
Det var ingen innspill til referatet. Endelig referat sendes til medlemmene i Interregional 
arbeidsgruppe i etterkant av møtet.  
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe godkjenner referat fra møtet 08.06.2021. 

39/21 Habilitetsvurdering for møtet – Leder, HSØ 
Sakstype: Beslutning 
 
Konklusjon: 
Ingen av medlemmene erklærte seg inhabile i noen av sakene som skulle behandles i møtet. 
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40/21 Informasjon fra saker behandlet i det interregionale fagdirektørmøtet 17.06.21 – HSØ 
Sakstype: Orientering 
 
Leder av Interregional arbeidsgruppe informerte om sakene som ble behandlet i det 
interregionale fagdirektørmøtet 17. juni 2021. 
 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe tar informasjonen til orientering. 

 
41/21 Plan for utvikling av nye kvalitetsregistre innen somatikk - SKDE 

Sakstype: Beslutning 
Endelig vedtak er ikke gjort i saken, da Interregional arbeidsgruppe er saksforberedende 
organ. 

42/21 Oppfølging Strategisk handlingsplan 2021-23 - SKDE 
Sakstype: Beslutning 
 
Interregional arbeidsgruppe gikk gjennom forslag til konkretisering av gjennomføring av 
tiltak som ledermøtet i servicemiljøet hadde utviklet. Det ble notert endringer til planen for 
enkelte tiltak.  
 
Kvalitetsforbedring av helsetjenesten, pkt 7- Gjennomføre revisjon av registre som over tid 
befinner seg på nivå C i stadieinndelingssystemet: Det besluttes at SKDE lager et forslag til 
metodikk som kan anvendes. 
 
Datakvalitet, pkt 3 – Arbeide for at RHF-ene har krav om rapportering til kvalitetsregistrene i 
avtalene med avtalespesialistene: Det besluttes at i løpet av 2021 skal hver region, for 
regionens registre, undersøker om rapportering til nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
er regulert i avtaleverket med avtalespesialistene. 
 
 
Konklusjon: 

Interregional arbeidsgruppe godkjenner forslag til oppfølging av Strategisk 
handlingsplan 2021-2023 med de endringer som framkom i møtet.  

43/21 Interaktive nettsider – forslag til avtale mellom SKDE og servicemiljøet i regionene - FMK 
Sakstype: Beslutning 
 
For å formalisere ansvarsforholdet vedrørende overføring av data til interaktive nettsider 
har SKDE laget forslag til hvilke ansvarspunkter for hhv. SKDE og servicemiljøet i regionene 
som bør inngå i avtalen.  
 
Avtalen skal inngås mellom SKDE og servicemiljøet i regionene. Forutsetningen som har 
ligget til grunn for arbeidet med avtalen er dagens løsning der en-to personer i hver region 
har ansvar for at data som legges inn er kvalitetskontrollert vedrørende korrekthet og 
anonymitet. Det skal arbeides med en løsning der statistiker eller annen kompetent ressurs 
fra de regionale servicemiljøene kan legge aktuelle data direkte inn i løsningen. Utkast til 
avtale forelegges servicemiljøene i regionene for innspill. 
 
Konklusjon: 
SKDE etablerer avtaler med servicemiljøet i hver region. 
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44/21 Eventuelt 
Sakstype: Beslutning 

1. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2021, 15.-16. november. 
SKDE informerer om status for arbeidet med konferansen, innhold/tema.  
 

2. Seminar for presentasjon av resultater fra Nasjonale kvalitetsregistre 18.10.2021 
Seminaret arrangeres som et webinar. 
SKDE foreslår følgende plan for seminaret: 
Presentasjon fra noen kvalitetsregistre som kan si noe om konsekvenser av Covid-19. Her 
kan både diabetesregistrene for voksne og barn, samt MS-registeret og kreftregistrene være 
aktuelle. Er det andre registre som kan presentere konsekvenser av Covid-19?  

 
Avtaler med foredragsholderne må være avklart i god tid før seminaret. 
 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe tar informasjonen til orientering.  
2. Webinar arrangeres 18.10.21. Hver region skal snarest undersøke om det er andre 

registre som kan presentere konsekvenser av Covid-19 som kan være aktuelle å 
inkludere i programmet. 

 
Tromsø 13.09.2021. 
   


