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Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dato/tid 25.02.2019 

Sted Radisson BLU, Gardermoen 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Jon Helgeland, Jan Nygaard, Toril Kolås, Terje P. 
Hagen, Kjell-Morten Myhr, Torsten Eken, Tonje E Hansen, Torild Skrivarhaug, 
Håkon Lindekleiv (deltok på tlf deler av dagen) 

Forfall Kaare Bønaa 

Gjest Torunn Varmdal 

Fra sekretariat  Eva Stensland, Philip Skau, Marianne Nicolaisen (referent) 

 

Sak   
 
01-2019 
 

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

02-2019 Referat fra forrige møte 
 
 
Vedtak:  
Referat fra ekspertgruppens møte 25, mai 2018 godkjennes.  
 

03-2019 Orientering fra forrige møte i Interregional styringsgruppe  
Ekspertgruppens leder informerte om styringsgruppens behandling av 
ekspertgruppens anbefalinger i sakene; «Ekspertgruppens vurdering av registrenes 
oppfølging av tidligere vedtak om Varsler om manglende faglig fremdrift», og 
«Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2017 fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre».  
Styringsgruppen var enig i ekspertgruppens vurderinger. For Gastronet valgte 
imidlertid styringsgruppen å gi registeret ytterligere ett års frist for å gi tilsvar på 
Varsel. Dette etter at leder av Gastronet hadde presentert det pågående arbeidet 
med forbedring av registeret.  
 
Det ble diskutert hvordan ekspertgruppen skal tolke situasjoner der 
styringsgruppen ikke tar ekspertgruppens anbefaling til følge, og kommentert at 
styringsgruppen muligens har vært tettere på enkelte prosesser, som for eksempel 
IKT-utfordringer. Det understrekes av ekspertgruppens leder at man opplever at 
ekspertgruppen har høy grad av tillit hos Interregional styringsgruppe. 
 
Ekspertgruppen ønsket også informasjon om arbeid med «klyngeregistre», der den 
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etablerte arbeidsgruppen innen 1. april skal legge frem en plan for styringsgruppen 
for etablering av klyngeregistre innen revmatologi og nevrologi. Philip Skau (SKDE) 
informerte om at arbeidet ikke er i rute. Det er utfordrende å slå sammen allerede 
eksisterende registre og flere forhold må avklares. Å få arbeidet i havn vil kreve en 
betydelig styringsvilje fra eierne. Det foregår et samarbeid med Sverige, der man 
ønsker informasjon rundt deres erfaringer. Det vil komme en redegjørelse for 
arbeidet fra arbeidsgruppen innen 1. april 2019.  
 

 Vedtak:  
Ekspertgruppen tar informasjonen til orientering. 

04-2019 Revisjon av stadieinndelingssystemet og revisjon av årsrapportmal 

Innledningsvis presenterte Torunn Varmdal (servicemiljøet i Midt-Norge) seks ulike 
dimensjoner ved datakvalitet som statistikernettverket i servicemiljøet mener er 
viktige for kvalitetsregistrene. For hver dimensjon presenterte hun krav og 
formuleringer knyttet til datakvalitet, utarbeidet av Statistikernettverket.  
 
Det foreslås at presentasjonen legges ved årsrapportmalen som sjekkliste for 
registrene.  
 
Tabell med revidert stadieinndelingssystem ble gjennomgått og revidert. 
Flere tema ble diskutert:  

 Rapportering av pasientrapporterte data 

 Tidsfrist for progresjon fra ett stadium til neste 

 Rapportering av estimering av dekningsgrad når ekstern/uavhengig kilde 
ikke kan benyttes 

 Tilgjengeliggjøring av resultater i stadium 3 og 4 

 Krav til aktualitet for kvalitetsforbedringsarbeid i nivå A og B 
 
I servicemiljøets forslag til stadieinndeling er ikke alle kvalitetsdimensjoner tatt 
med, for eksempel er «aktualitet», «sammenlignbarhet» og «relevans» ikke nevnt 
spesifikt. Tanken er at også disse elementer skal inn som krav under datakvalitet 
på sikt. 
 
 
Vedtak:  

 Servicemiljøet i SKDE reviderer stadievurderingsskjema, samt oppdaterer 
årsrapportmalen i henhold til endringer i skjema under dagens møte. 
Dokumentene sendes til ekspertgruppen for gjennomlesing og 
godkjenning slik at de kan presenteres til Interregional styringsgruppe på 
møtet 20. mars 2019. 

 Ekspertgruppen får tilsendt Torunn Varmdals presentasjon. 

 Ekspertgruppens leder skal på juni-møtet presentere en tenkning rundt 
nivå-vurdering i de ulike aksene.  

05-2019 Informasjonssaker 
For å holde ekspertgruppen oppdatert om aktuelle områder servicemiljøet 
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arbeider med presenterte Eva Stensland (Servicemiljøet i SKDE) følgende 

informasjonssaker: 

1. Presentasjon av rapport: «Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye 

medisinske kvalitetsregistre»: 

Utredningsoppdrag ble gitt fra HOD i Oppdragsdokument til RHFene. Nasjonalt 

servicemiljø i SKDE har ledet utredningsarbeidet. Styringsgruppe ble etablert på 

fagdirektørnivå, og tre arbeidsgrupper ble etablert, en for hvert av fagområdene 

psykisk helsevern og rus, sjeldne diagnoser og somatikk.  

Styringsgruppen anbefalte opprettelse av et begrenset antall kvalitetsregistre 

innen rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk i perioden 2019-2022. 

Kvalitetsregister innen rusbehandling er nå etablert med nasjonal status. 

Det finnes registerinitiativer innen alderspsykiatri, psykisk helsevern for barn- og 

unge, nevrostimulerende behandling og bruk av tvangsmidler. Arbeidsgruppen 

anbefaler i tillegg opprettelse av et kvalitetsregister som ikke er diagnosespesifikt, 

men rommer hele «voksenpsykiatrien» med et lite felles variabelsett. 

Styringsgruppen støttet dette.  

Innenfor somatikk er det mange registerinitiativer, og styringsgruppen har laget en 

liste over prioriterte initiativer.  

Innenfor sjeldne diagnoser anbefales et epidemiologisk register over sjeldne 

medfødte genetiske tilstander.  

Anbefalingen er fremlagt AD-møtet, som tok utredningen til orientering og 

understreket at rusbehandling og psykisk helsevern skal prioriteres. AD-ene i 

RHFene ønsker en anbefaling av hvilke registre som skal prioriteres innenfor hvert 

budsjettår. 

2. Oppdrag fra AD-møtet: «Organisering og styring av det regionale samarbeidet 

om medisinske kvalitetsregistre» 

AD-møtet har besluttet at det skal gjøres en gjennomgang av dagens 

interregionale samarbeid knyttet til styring og organisering av arbeidet med 

medisinske kvalitetsregistre. Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 7 

personer. Arbeidsgruppen bes legge frem en samlet vurdering og anbefaling innen 

1. juni.  

3. Høring forskrift for medisinske kvalitetsregistre 

Høringsfrist var 20. feb. Det er kommet inn 85 høringer. Forskriften legger opp til 

reservasjonsrett istedenfor samtykke. 

4.  Incentivordning: 12 registre er valgt ut til en toårig pilotordning. En særkode er 

opprettet for hvert register som inkluderes i prøveordningen, og registrering av 

særkode utløser et beløp på ca 200.- per pasient pr år til aktuelt RHF. 

Servicemiljøet vil følge opp de inkluderte registrene med beregning av 

dekningsgrad for å vurdere effekt av ordningen. 

Vedtak:  

Ekspertgruppen tar sakene til orientering. 
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06-2019 Møteplan 2019 
 
 
Ekspertgruppen vedtok følgende møteplan for 2019: 

- 5. juni på Gardermoen. Det sendes oppdatert innkalling i Outlook.  
- 13.-14. november: møtet avholdes i Oslo sentrum. 

07-2019 Eventuelt 
 

Ekspertgruppens arbeidsform ved vurdering av årsrapporter: Det har kommet 

tilbakemelding fra flere registre som ønsker en dialog med ekspertgruppen for å få 

ytterligere forklaring på vurderinger som er gjort. Det er også kommet 

tilbakemelding fra registre som etterlyser «ankemulighet» etc. Det drøftes også 

om vurderingene skal baseres på noe annet enn opplysninger i årsrapportene. 

Vedtak:  

Saken vil tas opp i neste møte for planlegging av gjennomgang av årsrapporter for 

2018.  

 


