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Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dato/tid 26.02.2020 

Sted Radisson BLU, Gardermoen 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Jon Helgeland, Liv Marit Dørum, Toril Kolås, Anette 
Hjartåker, Kjell-Morten Myhr, Torsten Eken, Tonje E Hansen, Torild 
Skrivarhaug, Håkon Lindekleiv (deltok pr tlf etter lunsj) 

Forfall Kaare Bønaa  

Gjest  

Fra sekretariat  Philip Skau, Marianne Nicolaisen (referent) 

 

Sak   
 
01-2020 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Kommentar: Mange sider sakspapirer; trenger sakspapirene mer enn en uke før. 
Ønske om at sakspapirene sendes to uker før møtene. 
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste, med kommentaren om at 
sakspapirene skal sendes to uker før møtene.  
 

02-2020 Referat fra forrige møte 
 
Kommentar: 
Sak 17/2019: I vedtak fra møtet var det besluttet at forslag til ny 
rapporteringsform skulle sendes til alle ekspertgruppens medlemmer for vurdering 
før ekspertgruppen kan gi en anbefaling til videre arbeid. Det stilles nå spørsmål 
om når saken skal tas opp igjen?  
 
Forslaget er ikke sendt ut fordi ekspertgruppens leder i etterkant av møtet kom 
med et nytt forslag til rapporteringsform som ville innebære at servicemiljøet i 
regionene får ansvar for å vurdere årsrapportene og vurdere registerstadium 1-4. 
Saken ble tatt opp i møtet til Interregional arbeidsgruppe (IRA) 29.01.2020. IRA 
ønsket ikke å gå inn for denne løsningen. 
 
Philip skau referer om saken fra IRA-møtet, se sak 03-2020. 
 
Opprinnelig forslag til ny rapporteringsform vil derfor sendes til ekspertgruppen 
for vurdering, og saken settes opp på ekspertgruppens juni-møte. 
 
Vedtak:  

 

Møtereferat 
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Referat fra ekspertgruppens møte 13.-14. november 2019 godkjennes, med 
kommentaren om at forslag til ny rapporteringsform skal sendes ut til 
ekspertgruppens medlemmer for vurdering. 
 

03-2020 Orientering fra forrige møte i Interregional styringsgruppe og møte i 
Interregional arbeidsgruppe  
 
Interregional styringsgruppemøte 04.12.2019: 
Ekspertgruppens leder informerte om styringsgruppens behandling av 
ekspertgruppens anbefalinger i sakene; 1. «Ekspertgruppens vurdering av 
registrenes oppfølging av tidligere vedtak om Varsler om manglende faglig 
fremdrift», og 2. «Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2018 fra 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre».  

1. Styringsgruppen var enig i ekspertgruppens vurderinger, bortsett fra for tre 
registre hvor ekspertgruppen anbefalte at det utstedes Melding om tap av 
nasjonal status. Disse tre registrene fikk ett års forlenget frist for å svare på 
Varsel. Dette gjaldt Norsk nakke- og ryggregister, Nordisk register for 
hidradenitis suppurativa, og Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer. 

2. Styringsgruppen støttet ekspertgruppens vurdering om å utstede Varsel 
om manglende faglig utvikling til fire registre. For AblaNor skulle 
ekspertgruppens notat vedrørende IKT-utfordringer vedlegges. For Norsk 
diabetesregister for voksne skulle det være dialog mellom 
ekspertgruppens leder og registerleder om varselets innhold. 

 
Kommentarer til pkt 1: For de tre registrene vil UNN som dataansvarlig gjøre en 
selvstendig vurdering av registrene. 
 
Kommentarer til pkt 2: I etterkant av møtet har registerets leder sendt sine 
synspunkter/kommentarer til ekspertgruppen, jamfør vedtak i saken. 
Ekspertgruppen står i all hovedsak ved sine opprinnelige vurderinger, og Varsel er 
sendt. Ettersom styringsgruppen nå er avviklet, og den hadde vedtatt at registeret 
skulle få Varsel, samt at Interregional arbeidsgruppe ikke hadde vært involvert i 
vurderingen, ble det vurdert som mest korrekt at ekspertgruppens leder sendte 
Varsel.  
 
Fremtidige Varsler vil bli anbefalt fra ekspertgruppen til den nyopprettede 
interregionale arbeidsgruppen. 
 
I etterkant av ekspertgruppens vurdering av registrenes årsrapporter har tre 
registre sendt kommentarer/spørsmål til ekspertgruppen. Dette gjelder NorGast, 
Norsk karkirurgisk register og Norsk hjertekirurgiregister. Ekspertgruppens leder 
har besvart innkomne spørsmål. 
 
Interregional arbeidsgruppe: 
Philip Skau informerte fra møte i Interregional arbeidsgruppe 29.01.2020. 
 
Sak 8/20: HOD har gitt i oppdrag til RHFene å opprette et ALS-register. 

 

Sak 12/20: Forslag om ny ordning for registrenes årsrapportering (sak 17/2019 i 

ekspertgruppen). 
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Bakgrunn for endring: 
Dagens årsrapport blir vurdert av flere registre til å være stor, og ikke ha 
tilstrekkelig faglig fokus. 
 
Ekspertgruppens leder har laget et forslag til ny rapporteringsform som ble 
fremlagt Interregional arbeidsgruppe for vurdering. Ettersom endringen vil 
medføre at regionene involveres i vurdering av årsrapporter, måtte forslaget først 
fremlegges for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen mente det fremlagte forslaget vil 
medføre for stor arbeidsbelastning på servicemiljøene, og stemte nei til forslaget. 
Opprinnelig forslag til ny rapporteringsform som er en «selvangivelse» på kriterier 
til vurdering av stadier, samt en årsrapport til dataansvarlig som minimum 
inneholder resultater, foreslås utprøvd. 
 
Interregional arbeidsgruppe vedtok at ny rapporteringsform først skal utprøves på 
noen utvalgte registre, dette blir først i 2021 og registrene skal ha varsel ett år i 
forkant. 
 
Sak 20/20: Cerebral pareseregisteret vurderer å utvide registeret til å omfatte også 

voksne. Dette vil medføre at registeret trenger andre variabler, og vil medføre en 

så stor endring av registeret at det ble besluttet at en slik utvidelse må vurderes av 

ekspertgruppen, dersom dette blir aktuelt. 

 

Vedtak:  
Ekspertgruppen tar informasjonen til orientering. 

Vedrørende sak 02-2020; opprinnelig forslag til elektronisk rapportering/ny 
rapporteringsform må sendes til ekspertgruppen og evt. settes som sak på neste 
møte slik at den kan behandles av ekspertgruppen.  

04-2020 Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) 

NORHIV - Norsk kvalitetsregister for hiv - er forankret i Medisinsk klinikk, 

Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus. NORHIV fikk godkjenning 

som nasjonalt register allerede i 2014, men på bakgrunn av manglende konsesjon 

fra Datatilsynet og manglende årsrapport for 2016, mistet NORHIV sin nasjonale 

status. Personvernombudet på Oslo universitetssykehus har nå vurdert at 

prosjektet har rettslig grunnlag i forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-1. 

Registrering er frivillig og samtykkebasert. Deltakerne får informasjon i samsvar 

med personvernforordningen artikkel 13 og 14 og forskrift om medisinske 

kvalitetsregistre § 3-5. Registeret tilfredsstiller krav til dokumentasjon iht. § 3-4 

(Sak 18/22249). NORHIV søker nå om gjenopprettelse av nasjonal status. 

Det vises til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre» (IS-2332), der det oppgis fem kriterier (pkt 2.2.1-

2.2.5) som ekspertgruppen vurderer søknaden ut fra. 

Registeret har nå etablert et rettslig grunnlag. Ekspertgruppen stiller spørsmål ved 

om registeret har støtte til IT-teknisk løsning. Denne bekymringen ble også uttrykt 

av Interregional styringsgruppe når registeret mistet nasjonale status i 2018. Under 

styringsgruppes behandling av «Ekspertgruppens vurdering av registrenes 

oppfølging av tidligere vedtak om Varsel om manglende faglig utvikling» (sak 
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53/18), vedtok styringsgruppen følgende:  

«Styringsgruppen sender Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at 

registeret mister nasjonal status, med kommentar om at styringsgruppen 

understreker at de anser at det er svært viktig med et kvalitetsregister for 

pasientgruppen. Den merker seg også at registeret ikke har fått regional 

finansiering til å jobbe med sluttføringen av registeret, og det kan synes som om 

det ikke har fått tilstrekkelig hjelp av dataansvarlig og regionale støttefunksjoner. 

Styringsgruppen vil stille seg positiv til en ny søknad om et nasjonalt register for 

HIV hvis det blir etablert et rettslig grunnlag for registeret.» 

Vedtak:  

Ekspertgruppen anbefaler overfor Interregional arbeidsgruppe at registeret får 

nasjonal status som medisinsk kvalitetsregister. «Melding om ekspertgruppens 

bekymring vedrørende manglende utvikling av registre på grunn av utfordringer 

med tekniske løsninger» vedlegges brevet. 

05-2020 Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for alderspsykiatri 

(KVALAP) 

Søknaden tar utgangspunkt i et etablert register som i dag samler data fra 

alderspsykiatriske avdelinger i alle helseregioner, og som nå søker status som 

nasjonalt kvalitetsregister. KVALAP ble opprettet i 2011 som et kvalitetsregister 

med deltagende avdelinger i Osloregionen, og har siden 2016 hatt konsesjon til 

å inkludere avdelinger fra alle helseregioner. Oslo universitetssykehus, ved 

Aldring og helse, har driftet registeret siden 2016, med over 2000 pasienter 

inkludert. 

Det vises til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre» (IS-2332), der det oppgis fem kriterier (pkt 2.2.1-

2.2.5) som ekspertgruppen vurderer søknaden ut fra. 

Dette er et tjenesteregister. Gjentagende problem for tjenesteregistre er 

dekningsgradsberegning, samt i skjæringspunkt mellom diagnose og tjenesten.  

Vedrørende dekningsgrad: 

Pasientgruppen er alle pasienter som utredes og behandles ved alderspsykiatriske 

avdelinger, men omfatter ikke pasienter ved distriktsmedisinske psykiatriske 

sentra (DPS). Dekningsgraden kan ikke beregnes utfra diagnosekode, men skal 

beregnes utfra oversikt over hvem som kommer til alderspsykiatriske avdelinger. 

For at registeret skal kunne oppfylle sitt formål, er det avgjørende at hele 

pasientpopulasjonen (nevner) kan defineres i en ekstern datakilde (f.eks NPR). 

Ekspertgruppen stiller seg spørrende til om det er mulig, på en korrekt måte, å 

identifisere den aktuelle pasientgruppen i NPR. Tidligere erfaringer med NPR er at 

det har vært krevende å identifisere pasientgrupper på et lavere nivå enn sykehus.   

Registeret opplyser i søknaden at NPR kan identifisere pasientene ned på 

avdelingsnivå (alderspsykiatriske avdelinger). 

Pasientgruppen møter også helsevesenet på somatiske områder, og noen vil evt. 

omfattes av ECT-registeret (se neste sak). Har registeret en plan for hvordan unngå 

dobbeltregistreringer? 
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Registrering foregår per i dag på papirskjema, men et nasjonalt register vil baseres 

på elektronisk innregistrering / automatisk datafangst.  

Ekspertgruppen anerkjenner at dette er en viktig pasientgruppe hvor det er behov 

for et kvalitetsregister, men ønsker avklaring på forhold de er usikre på. Det 

besluttes at ekspertgruppen ønsker å ha en dialog med søker på 

ekspertgruppemøtet i juni. 

  

Vedtak:  

Registerleder og leder av fagrådet inviteres til ekspertgruppens møte i 8. juni. I 

møtet ønskes det at registeret redegjør for oppfyllelse av de fem kriteriene 

Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre» (IS-2332), pkt. 2.2.1-2.2.5, i tillegg at registeret: 

- Beskriver/definerer pasientpopulasjonen. Inkludert avklare pasienter som 

møter andre steder enn på alderspsykiatriske avdelinger (DPS og 

primærhelsetjenesten) 

- Beskriver hvordan dekningsgraden skal beregnes 

- Beskrive elektronisk løsning/IT-løsning som planlegges brukt 

- Avklare grenseoppgangene til Norsk register for personer som utredes for 

kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog), og Nasjonalt 

kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT-registeret, søker også 

nasjonal status) 

Vedlagt invitasjon til møtet sendes Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift 

av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» (IS-2332). 

06-2020 Vurdering av søknad om nasjonal status: Nasjonalt kvalitetsregister for 

elektrokonvulsiv terapi (ECT) 

Registeret skal skaffe oversikt over ECT-behandlingen som gis i Norge inkludert 

vedlikeholds-behandlinger og behandlinger gitt på nødrettsgrunnlag. Et nasjonalt 

ECT-register vil gi oversikt over populasjonen som får ECT, og effekt og bivirkninger 

av behandlingen. Det vil bidra til å sikre at Nasjonale retningslinjer for ECT fra 2017 

etterleves. I tillegg vil registeret skaffe kunnskap om pasientenes opplevelse av 

behandlingen de mottar. Registeret vil inkludere pasienter som tas imot til ECT-

behandling ved helseforetakene i Norge.  

Registeret er forankret i fagmiljø i alle regioner. Et nasjonalt fagråd med 

representanter fra alle helseregioner og brukerorganisasjoner er etablert. Fagrådet 

har vært sentralt i utarbeidingen av registerbeskrivelsen. En vurdering av 

personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment) er under 

utarbeiding. Registeret er i drift som et regionalt register i Helse Vest. Helse Bergen 

ved fagdirektør og klinikkdirektør for Divisjon psykisk helsevern støtter 

søknadsprosessen om nasjonal status. Initiativet til å starte søknadsprosessen 

støttes også av Helse Vest RHF ved fagdirektør. 

Det vises til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre» (IS-2332), der det oppgis fem kriterier (pkt 2.2.1-
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2.2.5) som ekspertgruppen vurderer søknaden ut fra. 

Dette er et prosedyreregister for ECT-behandling i Norge. Registeret skal bidra til 

kunnskap om hvordan behandlingen kan utføres for å få best mulig resultat for 

pasientene. 

Vedrørende dekningsgrad: 

Dette er en søknad om å opprette et nasjonalt kvalitetsregister over en prosedyre, 

hvor prosedyrekoden som skal meldes til NPR i liten grad registreres. Imidlertid 

skriver søker at de vil ta utgangspunkt i fire angitte prosedyrekoder i PAS og EPJ 

mot NPR, men hvis datakvaliteten er for dårlig vil en alternativ kilde være å bruke 

oversikt fra alle enhetene som utfører ECT. Per i dag finnes ikke en fullstendig 

oversikt over steder som utfører ECT. Ekspertgruppen stiller spørsmål om et 

register føre til en slik oversikt? 

Inklusjonskriterier er alle pasienter som har mottatt ECT, og blant de viktigste 

analyser er andel pasienter med depresjon som kartlegges med depresjonsskåren 

MADRS innen en uke etter ECT-serie, samt andel pasienter som oppnår 

symptomfrihet. Ekspertgruppen vurderer det som pasientsikkerhet at de vil se om 

behandling gis på riktig indikasjon.  

De har stort fokus på elektrodeplassering, og det er noe de i registeret ønsker å se 

på i sammenheng med kvalitetsforbedring.  

Jamfør diskusjonen rundt Kvalap bør det avklares at de ikke registrerer samme 

pasientbehandling/pasientgruppe. 

Registeret vil kartlegge variasjon i landet på hvor mye og hvordan ECT brukes. 

Variablene i registeret tar utgangspunkt i et tilsvarende svensk kvalitetsregister.  

Ekspertgruppen anerkjenner at det er behov for et register for ECT-behandling. 

Behandlingen er omdiskutert og det er behov for å overvåke kvaliteten på 

behandlingen og få oversikt over indikasjon for bruk av ECT.  Det er etablert en 

faglig veileder for behandlingen som gir et godt grunnlag for å monitorere praksis. 

Vedtak:  

Registerleder og leder av fagrådet inviteres til ekspertgruppens møte i 8. juni. I 

møtet ønskes det at registeret: 

- Beskriver hvordan behandlingen kan registreres via prosedyrekoder og kan 

finnes i NPR, det vil si at det beskrives at nevneren er på plass, eller 

hvordan de skal få den på plass for å kunne beregne dekningsgrad 

- Beskriver hvordan registeret kan bidra til kvalitetsforbedring (kan behov 

kartlegges ut fra registervariablene?) 

07-2020 Inklusjon til klyngregistre 

Ved spørsmål om hvorvidt registre skal inkluderes i klyngeregistre, vil det kunne 
være uklarheter rundt hvilke fagområder som hører sammen. 
  
Sekretariatet spør om ekspertgruppen kan være det organet som vurderer hvilke 
registre som skal inngå i en bestemt klynge, for eksempel hvilke registre som vil 
inngå i klyngeregister for nevrologi? 
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Ekspertgruppen mener at Fagdirektørene vil være rett fora for slike avklaringer.  
Fagmedisinske miljøer i legeforeningen bør også kunne gi anbefaling. 
Ekspertgruppen kan komme med en uttalelse/råd til de som skal beslutte. 
 
 
Vedtak: 
Ekspertgruppen anser det som naturlig at de gir råd til Interregional arbeidsgruppe 
i spørsmål om inklusjon i klyngeregistre. 

08-2020 Informasjonssaker 
 
For å holde ekspertgruppen oppdatert om aktuelle områder servicemiljøet 

arbeider med presenterte Philip Skau følgende informasjonssak: 

 

- Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2020. 

Årets konferanse arrangeres i Oslo, på Clarion Hotel The Hub 13.-14. oktober. 

Tema for konferansen er «Tilgjengeliggjøring og bruk av helsedata» (e-helse og 

formidling av resultater). Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt 

servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Direktoratet for e-helse, 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. 

Ekspertgruppen ber om at programkomiteen vurderer om ekspertgruppen bør ha 

en liten del på konferansen vedrørende tema gruppen arbeider med. Dette vil også 

kunne bidra til at ekspertgruppens arbeid blir kjent for registermiljøet. Tema kan 

for eksempel være informasjon om nytt stadieinndelingssystem 

Vedtak:  

Ekspertgruppen tar saken til orientering, med kommentaren om tema fra 
ekspertgruppens arbeid bør inngå i konferanseprogrammet. 

09-2020 Møteplan 2020 
 
Basert på Doodleplanlegging er følgende møtedatoer for 2020 satt: 

- 8. juni på Gardermoen, Radisson BLU 
- 3.-4. november: Clarion hotel Oslo 

10-2020 Eventuelt 
1. Skal leseansvar fordeles i ekspertgruppen når det skal behandles nye 

søknader til nasjonale kvalitetsregistre? 

Søknadene innebærer en betydelig mengde saksdokumenter, og det stilles 

spørsmål ved om kvaliteten på saksbehandlingen vil optimaliseres dersom 

ekspertgruppens medlemmer kan fordype seg i tildelte søknader (lik behandlingen 

av årsrapporter). Ekspertgruppen konkluderer med at man fortsetter som i dag, og 

at det at flere leser søknadene vil kvalitetssikre at alle elementene i søknadene blir 

belyst.  

Ekspertgruppen ser at det er behov for en annen struktur på saksfremleggene 

vedrørende søknaden. Viktige punkter i søknaden og vedleggene, blant annet de 

viktigste analysene, bør kunne samles og presenteres i tabellform. Dette vil gi en 

nyttig oppsummering av de viktigste punkter. 
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Ekspertgruppen foreslår at sekretariatet lager en mal med veiledningspunkter for 

sakfremleggene. 

2. Kvalitetsregistre som har manglende faglig utvikling på grunn av forhold 

som ligger utenfor registeret, for eksempel når tekniske løsninger ikke 

kommer på plass, kan registrene da unntas fra Varsel til de får dette på 

plass? 

Ekspertgruppen er ikke positive til en slik løsning. Når ekspertgruppen anbefaler at 

det utstedes Varsel, er det til registeret og dataansvarlig. Varsel i slike situasjoner 

som beskrevet har vist seg å bidra til at registeret får hjelp fra Dataansvarlig til å 

løse utfordringene og få fremgang. 

Vedtak:  

pkt 1: Ekspertgruppen beslutter at søknader om status som nasjonalt medisinsk 

kvalitetsregister ikke skal fordeles på ekspertgruppens medlemmer, men at 

saksfremleggene skal organiseres etter en gitt struktur hvor søknadens viktigste 

punkter fremkommer. 

Pkt 2: Ekspertgruppen beslutter at årsaker til manglende faglig utvikling som ligger 
utenfor registeret, kan også føre til at det anbefales registeret får Varsel. 

 


