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         24. November 2016 
 
 
 
 
 
 

Til medlemmene i den Interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   30. November kl. 09.00 – 15.30  
Sted:   Park Inn hotell, Gardermoen.  
   
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
28.september 2016 
Kl. 09.00 Registerpresentasjon 
Kl. 10.00 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 
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SAKSLISTE  
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 30.November 2016 
 
Presentasjon av: 
 

- Cerebral pareseregistret i Norge 

- Nasjonalt hoftebruddregister 

 
Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 

nr. 

 
37/2016 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 

 
3 

 

38/2016 Referat fra forrige møte 4 1 

39/2016 Status oppfølging av saker fra forrige møte 11  

40/2016 Vurdering av kvalitet og funksjon i etablerte nasjonale kvalitetsregistre - 
Ekspertgruppens behandling av årsrapporter 2015 fra nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre 

13 2,3 

41/2016 Utvikling av teknisk løsning for PROM 18  

42/2016 Forvaltning av applikasjoner i NHN  19  

43/2016 Hensiktsmessige registerstrukturer 20 4 

44/2016 Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk 
virksomhet. 

34 5 

45/2016 Status FMK-NIKT 40 6 

46/2016 Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale medisinske kvalitetsregistre 45 7 

47/2016 Møtedatoer neste år  51  

48/2016 Referatsaker 
 

1. Kort oppsummering av arrangementet” Presentasjon av nye 

resultater fra medisinske kvalitetsregistre” 14.11.16 

2. Rapport:” Indikatorer for måling av uberettiget variasjon”  

3. Helsedirektoratets rapport om områder aktuelle for opprettelse 

av nye kvalitetsregistre 

52 
 
 

 
 
 

 

49/2016 Eventuelt 53  

 
 
 
Med unntak av ekspertgruppens vurdering av årsrapporter for 2015 (vedlegg 3), ligger alle vedlegg i saksfremlegget.  
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  30.11.2016 

Saksnr  37/2016                                                      

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Referat fra forrige møte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 

 
 
Vedlegg  
 

Vedlegg 1: Referat fra forrige møte   

Saksframlegg 

Møtedato  30.11.2016 

Saksnr  38/2016                                                                         

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Sak 38/2016 vedlegg 1    
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Onsdag 28. september 2016 

Tid Kl. 09.00 – 12.30 

Sted Oslo sentrum 

Medlemmer Olav Røise (leder), Sverre Sandberg, Finn Henry Hansen, Tore 
Solberg, Henrik Sandbu, Ole Tjomsland 

Fraværende Bent Indredavik, Torunn Omland Granlund (observatør) 

Vararepresentant Kari Gulbrandsøy (Helse Vest RHF) 

Observatører Hanne Narbuvold (HDIR), Elisabeth Hagen (FHI), Nils Gullhaug (dir 
eHelse) 

Gjester Bjørg Tilde Svanes Fevang (NorArtritt), Arild Rønnestad (NNK) 

Fra sekretariat  Eivind Kristiansen (FMK NIKT), Eva Stensland, Philip Skau (SKDE) 

 
 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer v/ 
Bjørg Tilde Fevang og Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister v/ Arild Rønnestad. Presentasjonene 
legges ved referatet.  

Saksnr. SAKER 

 
 
27-16 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste. 
 
Interregional styringsgruppe arrangerte et internseminar 27.09.16 med to hovedtema:  
1. Å identifisere utfordringer i styringen av kvalitetsregisterfeltet, og å sette arbeidet til 
interregional styringsgruppe i en større sammenheng for å klargjøre samhandling med de ulike 
aktørene. 
2. Å identifisere dagens utfordringer i organiseringen og styringen av IKT- feltet for 
kvalitetsregistre, og å finne gode styringsmodeller for den videre IKT-utviklingen. 
 
Utfordringsbildet:  

 Siden etablering av IRS og oppstarten med nasjonal organisering av arbeidet med 
kvalitetsregistre ble startet opp i 2009, har det skjedd en stor utvikling på kvaliteten og 
standardiseringen i registerfeltet. Den interregionale styringsmodellen har imidlertid 
gitt utfordringer vedrørende styring av feltet med et overordnet nasjonalt perspektiv, 
og IRS beslutningsmyndighet har vært begrenset til i all hovedsak rådgivende.  

 

 Ny finansieringsordning binder alle regioner økonomisk ved søknad om nasjonal 
status, og gir utfordringer når det ikke er enighet mellom regionene og kan potensielt 
bidra til å undergrave det nasjonale perspektivet for arbeidet med kvalitetsregistrene. 

Møtereferat: 

Møtedato  28.09.2016 

Møtenr. 03 -16 
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For IRS framstår dagens prosess for godkjenning av nye registre uklar. 
 

 For FMK-NIKT er det endrede beslutningslinjer: Fagrådet var opprinnelig opprettet 
som rådgivende utvalg for IRS, men er i dag organisert i NIKT og NIKT fordeler de 5 mill 
som er avsatt for formålet.   

 
 De endrede beslutningslinjene har medført at IRS har mistet faglig og økonomisk 

styring på IKT-feltet. Dagens sammensetning av FMK-NIKT har en regional oppnevning 
og representasjon og har bidratt til at den nasjonale målsetningen og strategisk 
tenkningen ikke blir optimal. Det er behov for å revidere mandat og sammensetning av 
FMK-NIKT for å understøtte fokus på nasjonale strategiske eHelse-prosesser. 
 

 Det er behov for en intensivering av det nasjonale arbeidet med standardisering og 

terminologi som ledd i utvikling av strukturert EPJ.  Det kan være aktuelt å initiere et 

eget program for datainnsamling til kvalitetsregistre fra EPJ på modell fra Sverige.  

 
Vedtak:  

 
 Interregional styringsgruppe ber AD-møtet om mandat til å utvikle alternative 

modeller for framtidig organisering og styring av regionenes arbeid med medisinske 
kvalitetsregistre for å sikre det nasjonale perspektivet for arbeidet. 

 

 Styringsgruppen ber nasjonalt servicemiljø SKDE i samarbeid med NIKT utarbeide 
forslag til revidert mandat for FMK-NIKT med fokus på sammensetning, å understøtte 
nasjonale strategiske prosesser på eHelse-området, klare styringslinjer, økt 
standardisering og samordning mellom regionene for å sikre det nasjonale 
perspektivet.  

 
 

 
28-16 
 
 
 

Referat fra møte 15. juni 2016  
 
Sak 15-16: Observatør fra Helsedirektoratet ønsket følgende setning inn i referatet: 
”Helsedirektoratets representant redegjorde for bakgrunn for henvendelsen.” 
 
 
Avklaringer i etterkant av møtet:  
Sak 23-16: Tonje E. Hansen er nytt medlem av Ekspertgruppen med særskilt kompetanse på 
klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Vinjar Fønnebø er ny leder, og Kjell Morten Myhr nestleder 
av Ekspertgruppen. Styringsgruppen ønsker at leder av Ekspertgruppen skal være observatør 
på møter i Interregional styringsgruppe. Sekretariatet sender henvendelse til Vinjar Fønnebø. 
 
Videre oppfølging av 2 saker:  
Sak 17-16 Arbeidsgruppe vedr. IKT-drift: Finn Henry Hansen er bedt om å lede arbeidsgruppen 
som skal se på finansiering av faglig drift av nasjonale kvalitetsregistre. Henvendelse er sendt 
til alle regioner om å utnevne to representanter til arbeidsgruppen med frist for tilbakemelding 
01.10.16. Servicemiljøet ved SKDE vil være sekretariat for arbeidsgruppen. Interregional 
styringsgruppe skal ha ett medlem i arbeidsgruppen, og Olav Røise ble bedt om å representere 
styringsgruppen. Styringsgruppen uttrykte også et ønske om å få framlagt saken før rapporten 
ble utarbeidet.   
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Sak 18-16 Søknad om nasjonal status for Norsk Brannskaderegister: Denne saken skal sendes 
til AD-møtet. Det har vært gjort sonderinger i forhold til hvordan saken skal framlegges for AD-
møtet. Leder av styringsgruppen og sekretariatet går i dialog med AD i Helse Nord for å 
forberede saksbehandling i AD-møtet.  
 
 

Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 15. juni 2016 med de kommentarer som 
framkom under møtet. 

 

29-16 Samarbeidsavtale mellom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE og 
Folkehelseinstituttet om arbeidet med PROM og PREM i medisinske kvalitetsregistre 
 
Fagsenter for pasientrapporterte data er etablert som en veiledningstjeneste for medisinske 
kvalitetsregistre. Fagsenteret er en del av det nasjonale servicemiljøet og det er etablert en 
avtale mellom SKDE og Helse Bergen om drift av fagsenteret. I HODs avgjørelse om opprettelse 
av en veiledningstjeneste for PROM framgår at det skal etableres et samarbeid med 
Kunnskapssenteret i FHI om arbeidet med PROM og PREM i medisinske kvalitetsregistre. 
 
Det er nå utarbeidet en avtale mellom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
SKDE og Folkehelseinstituttet om arbeidet med PROM og PREM i medisinske kvalitetsregistre 
som ble framlagt for styringsgruppen. Det har vært en forutsetning hele tiden at det skulle 
avsettes et beløp knyttet til Folkehelseinstituttets arbeid og det har vært enighet om at det 
skulle settes av inntil kr 500 000 til dette. Opprinnelig var det tenkt at dette skulle utbetales til 
Folkehelseinstituttet i forbindelse med konkrete prosjekter og ikke som en årlig sum. Signalene 
fra Folkehelseinstituttet er tydelig på at de ikke kan inngå en avtale uten at de er garantert en 
sum på kr 500 000 per år. 
 
Styringsgruppen støttet overføring av kr 500 000 årlig til Folkehelseinstituttet øremerket til 
arbeid med pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre under forutsetning av en 
konkret plan for bruk av disse midler årlig. Styringsgruppen ba om en rapport etter at partene 
har evaluert samarbeidet etter 1 års virketid for avtalen.   
Virketid for avtalen settes til 3 år. 
 

Vedtak: 
Styringsgruppen tilslutter seg den forelagte avtalen mellom Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre SKDE og Folkehelseinstituttet og ber om en rapport etter at 
partene har evaluert samarbeidet etter ett år 

 
30-16 Årsrapport nasjonalt servicemiljø 2015 

Årsrapport for Nasjonalt servicemiljø for 2015 er utarbeidet etter mal godkjent av interregional 
styringsgruppe i sak 23/2015 for mer enhetlig rapportering for samtlige regioner.  
 
Styringsgruppen ga tilbakemelding om at årsrapporten var informativ og inneholdt mye nyttig 
informasjon, spesielt om pågående prosjekter og status for de nasjonale kvalitetsregistrene. En 
ytterligere standardisering av rapportering fra servicemiljøet i regionene ble etterlyst, og vil 
være på plass i neste årsrapport. 
 
Styringsgruppen hadde to kommentarer knyttet til figuren over dekningsgrader for 2014 for de 
nasjonale kvalitetsregistrene (s 15): for det første ble det stilt spørsmål ved om 
kvalitetsregistre som fikk nasjonal status i 2015 skulle tas med, og for det andre stemmer 
tallene for noen registre ikke overens med tallene i  ”Statusrapport for helseregistre” fra juni 



Side 8 
 

2016.  
 
 
Vedtak:  
Styringsgruppen tar årsrapport for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre for 

2015 til orientering  

31-16 Fordeling infrastrukturmidler 2017  

Forslag til fordeling av felles, øremerkete infrastrukturmidler for 2017 ble lagt fram. 
Forslaget baserer seg på tildelt sum i statsbudsjettet for 2016. 
 
Det ble stilt spørsmål ved hvordan fordelingsnøkkelen for tildeling av midler mellom 
regionene (11,5 mill) var beregnet og om midlene er kompensert med justering for 
prisutviklingen fra 2009. Vedrørende det siste opplyste sekretariatet at tildelingen fra 
Departementet har vært justert for prisstigningen, men at vi gjennom årene som har 
gått i praksis har fordelt de økte ressursene til andre prioriterte formål. Det har igjen 
medført at servicemiljøet i regionene ikke har fått midler til å kompensere lønns- og 
prisvekst. Sekretariatet opplyste, vedrørende første del av spørsmålet, at denne 
fordelingsnøkkelen opprinnelig var basert på antall nasjonale kvalitetsregistre i de ulike 
regionene ved første gangs fordeling av midlene, og at fordelingsnøkkelen ikke er 
endret siden da. Det er i dag ikke helt overenstemmelse mellom fordeling av midler i 
forhold til antall registre per region.  
Det ble ikke knyttet spørsmål ved fordeling av de øvrige midlene. 
 
Styringsgruppen tilsluttet seg det framlagte forslaget for 2017, men ønsket før 
fordeling av midler for 2018 en gjennomgang av fordelingsnøkkelen for de midlene 
som fordeles mellom regionene. Styringsgruppen ønsket også at det ble knyttet en 
bestilling til hvordan disse midlene, og midlene som fordeles fra SKDE, skal brukes. 
 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles infrastrukturmidler 2017 til arbeidet 

med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordeles i henhold til forslaget i denne sak. 
2. Før fordeling av infrastrukturmidler for 2018 ønsker styringsgruppen en gjennomgang av 

fordelingsmodell og en tydelig bestilling for de midlene som fordeles til regionene.  

32-16 Bruk av incentiver for å øke dekningsgrad i kvalitetsregistre med lav dekning  
Bruk av insentiver har ved flere anledninger vært oppe til diskusjon i både fagmiljøene og i 
interregional styringsgruppe. I handlingsplanen for nasjonalt servicemiljø for perioden fram til 
2020 er dette også listet som et prioritert tiltak.  
 
Helse Nord RHF ved direktør Lars Vorland ønsker at sak om dette fremmes til AD-møtet med 
tanke på å etablere bruk av incentiver for å øke dekningsgraden i medisinske kvalitetsregistre.  
 
I 2015 ble det gjort et forsøk på å etablere et pilotprosjekt etter vedtak om dette i 
interregional styringsgruppe. Norsk hjerneslagregister ble bedt om å etablere et prøveprosjekt 
i Helse Midt for å framskaffe erfaringer med bruk av incentiver til formålet.  
Prosjektet ble imidlertid stanset på et tidlig stadium fordi henvendelsen til Helse Midt avklarte 
at man var avhengig av å ha dette forankret hos sentrale helsemyndigheter. 
Med bakgrunn i skisserte utfordringer knyttet til praktisk tilrettelegging av en ordning med å 
etablere kopling mellom registrering i et register og NPR med bruk av incentiver, må det 
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avklares nærmere hvordan dette kan gjøres. Dette vil kreve gjennomgang av hvilke tekniske og 
praktiske utfordringer som må løses for å etablere en prøvedrift. Det er også behov for å 
avklare om vi skal bruke incentiver som en generell ordning for å øke dekningsgraden eller om 
vi skal bruke den innrettet for å bedre kvaliteten i behandlingen for enkelte pasientgrupper.  
Denne type avklaringer vil kreve at det settes i gang et utredningsarbeid, men før man går til 
det skritt foreslås at saken tas til AD-møtet for en mer prinsipiell avklaring om bruk av 
incentiver til dette formålet er aktuelt.  
 
Vedtak: 

1. Styringsgruppen ønsker at man prøver ut bruk av incentiver for å øke dekningsgraden i 
nasjonale kvalitetsregistre. 

2. Det er nødvendig å utrede hvilke tekniske og praktiske utfordringer som må løses før 
man etablerer ordningen. 

3. Styringsgruppen beslutter at det fremmes en sak for AD-møtet med ønske om at vi får 

en prinsipiell avklaring om bruk av incentiver for å øke dekningsgraden i nasjonale 

kvalitetsregistre er aktuelt. 

 

33-16 Status FMK-NIKT   
Leder av FMK refererte fra Fagforums møte 30.08. 
Det ble informert om tre saker:  
 
1. Tildeling av midler til to prosjekter:  
- Porfyriregisteret fikk kr 250 000 til utvikling av teknisk innregistreringsløsning 
- HEMIT fikk en tilleggsbevilgning på 1,3 mill for utvikling av en teknisk løsning for innsamling 
av PROM elektronisk. HEMIT har tidligere fått 1.5 mill til dette formålet, men det har vist seg 
behov for flere møter med Helsenorge.no enn planlagt, som har fordyret prosjektet. 
Styringsgruppen poengterte viktigheten av grundig prosjektplanlegging og forankring i 
interregional styringsgruppe ved større IKT-prosjekter. 
 
2. Prinsipper for tildeling av midler justert slik at registre nå kan søke om midler ved flere 
ganger dersom ny søknad er grundig redegjort for. Styringsgruppen ga sin tilslutning til dette, 
men poengterte viktigheten av at nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk 
innregistreringsløsning må gis prioritet. Det ble også stilt spørsmål ved om det var laget 
restriksjoner knyttet til hyppighet for muligheten til å søke nye midler.  
 
3. Integrasjon Rapporteket og MRS4:  
Integrasjon er ferdigstilt og de tre registrene som omfattes av prosjektet har nå fungerende 
resultattjeneste i Rapporteket. NIKT fikk ros for sin styring av dette prosjektet. 
 
Styringsgruppen ba 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. 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen tar statusoppdatering til orientering 
2. 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. 
 

 
34-16 Lokalisering av helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 

Interregional styringsgruppe anbefalte i sitt vedtak i sak 27-14 at konferansen for framtiden 
arrangeres annenhver gang i Oslo og hhv Bergen, Trondheim og Tromsø. Argumentene som 
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ble anført for å rullere konferansen mellom ulike lokalisasjoner var den regionale forankringen. 
Argumenter som talte for at konferansen burde arrangeres fast i Oslo var at to av arrangørene 
har sitt hovedsete i Oslo, og at antall konferansedeltakere sannsynligvis vil være høyere i Oslo 
enn andre steder. 
 

Styringsgruppen bad i sak 24-16 i forrige møte sekretariatet gjøre en analyse over antall 
tilreisende til årets konferanse samt en kostnadsanalyse over konsekvenser ved å flytte 
arrangementet fra Oslo til neste møte. 
  
Til saken var det gjort et overslag over hva det ville koste for reise og opphold for de ca 350 
deltakerne fra Østlandet ved flytting av konferansen til hhv Tromsø, Trondheim og Bergen. 
Kostnadene er beregnet til 1 575 000 kr for Tromsø og 1 115 555 kr for Trondheim og Bergen. 
Dette er et grovt overslag, og det er ikke gjort fratrekk for de deltakere fra andre regioner som 
ikke må reise dersom konferanselokalisasjon endres.  
 
Styringsgruppen ser viktigheten av at alle helseregioner ivaretas ved gjennomføring av 
konferansen, og foreslår at neste konferanse legges til Tromsø.  
 
Vedtak: 

1. Interregional styringsgruppe foreslår at lokalisering av Helse- og 
Kvalitetsregisterkonferansen rulleres mellom de fire helseregionene.  

2. Styringsgruppen sender sitt innspill på lokalisering av konferanse til styringsgruppen 
for Helse- og Kvalitetsregisterkonferansen 

35-16 Referatsaker 
 

4. Rapport: Status for nasjonale helseregistre  

5. Rapport: Nasjonal helseregisterstrategi – status, utfordringer og veien videre  

6. Tre nye kvalitetsregistre har fått nasjonal status: Norsk vaskulittregister (NorVas), 

Norsk Parkinsonregister og Tonsilleregisteret 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering  

36-16 Eventuelt  
Ingen saker.  
 
  

 
  

Neste møte: Onsdag 30.11.16 09:00 – 15:30. 
 
 

Referent: Eva Stensland 
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Status oppfølging av saker fra forrige møte 
 
Saksnr Vedtak Ansvarlig for 

oppfølging 
Status 

27-16  Interregional styringsgruppe ber AD-møtet om 
mandat til å utvikle alternative modeller for framtidig 
organisering og styring av regionenes arbeid med 
medisinske kvalitetsregistre for å sikre det nasjonale 
perspektivet for arbeidet. 

 

 Styringsgruppen ber nasjonalt servicemiljø SKDE i 
samarbeid med NIKT utarbeide forslag til revidert 
mandat for FMK-NIKT med fokus på sammensetning,  
å understøtte nasjonale strategiske prosesser på 
eHelse-området, klare styringslinjer, økt 
standardisering og samordning mellom regionene for 
å sikre det nasjonale perspektivet.  

 

Sekretariat SKDE 
 
 
 
 
 
Sekretariat SKDE 

Sendt AD-
møtet 
 
 
 
 
Avtalt 
møte med 
NIKT 
09.12.16 

28-16 
 

 Sak 18-16 Søknad om nasjonal status for Norsk 

Brannskaderegister: Denne saken skal sendes til AD-

møtet. Det har vært gjort sonderinger i forhold til 

hvordan saken skal framlegges for AD-møtet. Leder av 

styringsgruppen og sekretariatet går i dialog med AD i 

Helse Nord for å forberede saksbehandling i AD-

møtet.  

 

Leder IRS og 
sekretariat SKDE  
 

Sendt AD-
møtet. 
Videre-
sent til 
Fagdirektø
r-møtet 

31-16  Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles 

infrastrukturmidler 2017 til arbeidet med nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre fordeles i henhold til 

forslaget i denne sak. 

 Før fordeling av infrastrukturmidler for 2018 ønsker 

styringsgruppen en gjennomgang av fordelingsmodell 

og en tydelig bestilling for de midlene som fordeles til 

regionene. 

Sekretariat SKDE 
 
 
 
 
Sekretariat SKDE 

Sendt AD-
møtet 
 
 
 
IRS 2017 

32-16  Styringsgruppen beslutter at det fremmes en sak for 

AD-møtet med ønske om at vi får en prinsipiell 

Sekretariat SKDE Sendt AD-
møtet 

Saksframlegg 

Møtedato  30.11. 2016 

Saksnr  39/2016 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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avklaring om bruk av incentiver for å øke 

dekningsgraden i nasjonale kvalitetsregistre er 

aktuelt. 

 

34-16  Styringsgruppen sender sitt innspill på lokalisering av 

konferanse til styringsgruppen for Helse- og 

Kvalitetsregisterkonferansen 

Sekretariat SKDE  

    

 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
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Vurdering av kvalitet og funksjon i etablerte nasjonale kvalitetsregistre - 
Ekspertgruppens behandling av årsrapporter 2015 fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
 
 
Bakgrunn 
En av Ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene basert på opplysningene i årsrapport. Registrene vurderes med tanke på oppnådd 
stadium og registerkvalitet. 
Gjennomgang av årsrapporter for 2015 skjedde i møte 01. og 02. November 2016. I denne saken 
legges Ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger fram for Interregional styringsgruppe. 
  
 

Generelt om årets resultater 
Registrenes stadium vurderes i henhold til det etablerte stadieinndelingssystemet. Her scores 
registrene etter fastsatte kriterier fra stadium 1 til 4 med økende funksjonsnivå. I tillegg gir 
Ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle 
anbefalinger for videre framdrift. Alle vurderinger skjer på grunnlag av innlevert årsrapport.  
 
Årets gjennomgang var Ekspertgruppens tredje i rekken og ble gjennomført i fellesskap i løpet av to  
dager. Årsrapporter fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. To av de 
resterende nasjonale registrene (Norsk parkinsonregister og Norsk kvalitetsregister ØNH-
tonsilleregisteret) ble etablert i 2016 og leverte derfor ikke årsrapport for 2015. Norsk register for 
døvblinde hadde ikke sendt inn årsrapport for 2015.  
 
Ekspertgruppens omforente vurdering og anbefalinger for alle registrene finnes i vedlegg 3. 
 
For noen registre er manglende nasjonal oppslutning, dekningsgrad/kompletthet og representativitet 
fortsatt et hovedproblem. Det foreligger utfordringer med hensyn til å beregne dekningsgrad for en 
del av registrene som har en organisatorisk tjenesteenhet eller -funksjon som inklusjonskriterium 
 
Vurderingen av årsrapportene for 2015 ga følgende resultat for stadieinndeling (vurdering 2014 til 
sammenlikning): 
 

Stadium Resultat årsrapport 2014 Resultat årsrapport 2015 

1 15 17 

2 23 24 

3 9 7 

4 0 1 

 
Norsk hjerneslagregisteret ble som første register vurdert til å oppfylle alle kriterier i stadium 4. 
Seks andre registre mangler kun å oppfylle ett siste kriterium før de når stadium 4.  
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  30.11.2016 

Saksnr  40/2016 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Seks registre ble vurdert for første gang. Fire av disse ble vurdert til å være i Stadium 1 (Nasjonalt 
register for ablasjonsbehandling, Norsk vaskulittregister, Norsk kvalitetsregister for behandling av  
spiseforstyrrelser og Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi), og to i stadium 2 (Norsk register for 
gastrokirurgi, Nasjonalt barnehofteregister).  
 
36 registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tre registre gikk opp et nivå (Norsk 
hjerneslagregister, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og Nasjonalt traumeregister) og fem 
registre ble vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor.  
 
Årsak til at de fem registrene gikk ned et stadium:  
NORIC (stadium 2 til 1): Mangler plan for dekningsgradsanalyser 
Norsk MS-register og biobank (stadium 3 til 2): Mangler systematisk innsamling og presentasjon av 
resultater på PROM 
Nasjonalt register for leddproteser (stadium 3 til 2): Mangler systematisk innsamling og presentasjon 
av resultater på PROM 
Gastronet (stadium 3 til 2): Dekningsgrad < 60 % (nytt krav i stadium 3)  
Norsk Intensivregister (stadium 2 til 1)  : Mangler plan for dekningsgradsanalyser 
 
Ekspertgruppen har i 2016 laget en veileder for utdypende og felles forståelse av krav og kriterier, og 
har vurdert registrene etter denne. Det er derfor svært viktig at registrene er nøyaktig i sin utfylling 
av årsrapporter, da dette er den eneste kilden ekspertgruppen bruker i sin vurdering.  
Ekspertgruppen ser spesielt at flere registre ikke har konkretisert tydelige planer for 
dekningsgradsanalyser, som er et krav i stadium 2.  
 
Vi ser av tabellen over at hovedtyngden av de nasjonale kvalitetsregistrene befinner seg på stadium 
2. Dette stadiet rommer registre med ganske ulik funksjonalitet, fra de som nylig har fått nasjonal 
status og oppfyller alle krav i stadium 2, til registre som over flere år har oppfylt alle krav i stadium 2 
og kun mangler PROMs for å oppfylle alle krav til stadium 3. Ekspertgruppen diskuterte om det ville 
være hensiktsmessig å lage ytterligere differensieringer blant denne store gruppen registre, og vil ha 
ny gjennomgang av stadieinndelingssystemet på sitt neste møte i april 2017. 
 
 
Ekspertgruppen anbefalte Interregional styringsgruppe i sitt møte i juni 2016 å differensiere krav til 
PROM til slik at kravet for stadium 3 ble modifisert til at man har startet arbeidet med valg 
av/pilotering av instrument for PROM/PREM-data, mens presentasjon av resultater for PROM/PREM 
ble flyttet til stadium 4.  Interregional styringsgruppe valgte å ikke gjøre disse endringer, men å 
beholde eksisterende krav til PROM/PREM i stadieinndelingssystemet.   
I Ekspertgruppens veiledning er følgende formulert rundt kravet til presentasjon av resultater for 
PROM/PREM: ”Registeret beskriver hvilke instrumenter som brukes for rutinemessig innsamling av 
PROM/PREM, og presenterer resultater i kapittel 3” (i årsrapporten ).  
Ved gjennomgang av årsrapporter for 2015 faller to registre fra stadium 3 til 2 fordi de ikke oppfyller 
alle krav til dette punktet vedørende PROM (Nasjonalt register for leddproteser og Norsk MS-register 
og biobank), og tre registre i stadium 2 oppnår ikke stadium 3 kun på grunn av manglende PROM 
(Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjertekirurgiregister og Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft). 

 
 
Ekspertgruppen identifiserte fire nasjonale kvalitetsregistre med manglende utvikling mot, eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon, og anbefaler at det utstedes Varsel om manglende faglig 
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framdrift for disse fire registre. Forslag til ordlyd i disse varsler og anbefalt tidsplan for utbedring av 
mangler vil presenteres i møtet.  
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Interregional styringsgruppe tar Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2015 til etterretning, 

og godkjenner årets stadieinndeling av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene . 

2. Styringsgruppen godkjenner Ekspertgruppens foreslåtte tidsplan for prosedyren ”Varsel om 

manglende faglig framdrift” for fire nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

 
 

Vedlegg   
 
Vedlegg 2, Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2015 (se eget dokument) 
Vedlegg 3, Skjema for vurdering av registerstadium samlet 2013 - 2015 
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Sak 40/2016   Vedlegg 3    
 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Skjema for vurdering 
av registerstadium. Ekspertgruppens vurdering av 
årsrapporter 2013 - 2015 

   Register 2013 2014 2015 

Norsk hjerneslagregister 3 3 4 

Norsk hjerteinfarktregister 2 2 2 

Norsk karkirurgisk register 2 2 2 

Det norske hjertekirurgiregisteret 2 2 2 

Norsk pacemaker- og ICD-register 1 2 2 

Norsk hjertesviktregister 1 1 1 

Nasjonalt register for invasiv kardiologi 1 2 1 

Norsk hjertestansregister 1 2 2 

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi na na 1 

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2 2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 2 2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft 2 2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft 2 2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 2 2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2 2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 2 2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og Lymfoide leukemier 2 2 2 

Nasjonalt register for KOLS 1 1 1 

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 1 2 2 

Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 3 3 3 

Norsk diabetesregister for voksne 1 1 1 

Cerebral pareseregisteret i Norge 3 3 3 

Norsk MS-register og biobank 2 3 2 

Norsk parkinsonregister og biobank na na na 

NorKog (demens) 1 1 1 

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 
sykdommer 2 2 2 

Nasjonalt register for leddproteser 2 3 2 

Nasjonalt hoftebruddregister 2 3 3 

Nasjonalt korsbåndregister 3 3 3 

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 3 2 3 

Nasjonalt barnehofteregister na na 2 

Norsk register for analinkontinens 1 1 1 

Gastronet 2 3 2 

Norsk register for gastrokirurgi na na 2 

Norsk gynekologisk endoskopiregister 2 2 2 

Norsk kvinnelig inkontinensregister 3 3 3 

Norsk nyreregister 3 2 2 

Norsk intensivregister 2 2 1 

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 2 2 2 



Side 17 
 

Nasjonalt traumeregister 1 1 2 

Norsk kvalitetsregister for HIV 
ikke 

vurdert 1 1 

Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet 1 1 

ikke 
innsendt 

årsrapport 

Norsk nakke- og ryggregister 1 1 1 

Norsk ryggmargsskaderegister 2 3 3 

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune 
sykdommer 2 1 1 

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer 1 1 1 

Norsk vaskulittregister & biobank na na 1 

Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals - Tonsilleregisteret na na na 

Nordisk register for hidradenitis suppurativa 1 1 1 

Norsk kvalitetsregister for behandling av  spiseforstyrrelser na na 1 

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 3 3 3 

nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 1 1 1 

Norsk porfyriregister 2 2 2 

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi na na 1 

 
  



Side 18 
 

 
   

 
 
 

 

 
 
 
Utvikling av teknisk løsning for PROM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  28.09.2016 

Saksnr  41/2016 

Saksbehandler John- Petter Skjetne, HEMIT 
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Forvaltning av applikasjoner i NHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
 
Vedlegg:  

  

Saksframlegg 

Møtedato  28.09.2016 

Saksnr  42/2016 

Saksbehandler Ågot Ligaarden, Norsk Helsenett 
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Hensiktsmessige registerstrukturer – oppfølging av handlingsplan for 2016-
2020 
 
 
Bakgrunn 

Et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for perioden 

2016-2020 er at Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 

finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Det er en rekke utfordringer 

av juridisk, organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter som må løses for å nå dette målet. 

 

Aktuelt 
For å utrede ulike modeller ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE, Servicemiljøet i regionene og Hemit. 
 
Arbeidsgruppen presenterer i dette møte et foreløpig forslag til hensiktsmessige registerstrukturer 
hvor det legges opp til to ulike måter å samle registre innen samme medisinske fagområde, 
klyngeregistre og utvidelse av allerede eksisterende registre. 
 
Vi ønsker en diskusjon i Interregional styringsgruppe om spørsmålene knyttet til godkjenningsordning 
og finansiering av disse forslagene (se vedlegg). 

 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

 
 
Vedlegg  

Vedlegg 4, Hensiktsmessige registerstrukturer, Oppfølging av handlingsplan 2016 - 2020  

Saksframlegg 

Møtedato  28.09.2016 

Saksnr  43/2016 

Saksbehandler Phillip Skau, SKDE 
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Sak 43/16 vedlegg 4   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hensiktsmessige registerstrukturer 

   
Oppfølging av handlingsplan 2016-2020 
 
Anbefalinger fra arbeidsgruppe nedsatt av nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE 
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Innhold 
1. Bakgrunn 

2. Dagens organisering og finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre og 

utfordringer 

3. Alternative måter å samle registre innen samme medisinske fagområde  

4. Internasjonale registre 

5. Rettslige utfordringer ved å samle registre 

6. Sammendrag og anbefalinger 

Vedlegg 1: Samling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i dag 

Vedlegg 1: Eksempler på samling av medisinske kvalitetsregistre i Sverige 

Vedlegg 2. Oversikt over nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge fordelt på medisinsk 

spesialitet 

 

 
1. Bakgrunn 

Et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for perioden 

2016-2020 er at Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 

finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Det er en rekke utfordringer 

av juridisk, organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter som må løses for å nå dette målet. 

For å utrede ulike modeller ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE, Servicemiljøet i 
regionene og Hemit. Følgende personer har sittet i arbeidsgruppen: 
Philip A. Skau Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE 

Eva Stensland Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE 

Mona 

Stedenfeldt 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, region Midt-

Norge 

Marie Wåtevik Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, region Vest 

Ingebjørg Næss Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, region Sør-

Øst 

John Petter Hemit 
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Skjetne  

 

 

Startegi- og handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre 2016-2020 
 
Et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
for perioden 2016-2020 er: 
 
Hovedmål 7. Hensiktsmessige registerstrukturer 
Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 
finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Servicemiljøet 
vil i samarbeid med fagmiljøene, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utrede 
behovet for fellesregisterløsninger eller felles nordiske registre der dette er klinisk 
relevant.  

I handlingsplanen for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre for 
perioden 2016-2020 er det flere tiltak som skal sikre at det etableres 
hensiktsmessige registerstrukturer: 

 

Hovedmål 
7 

Hensiktsmessige registerstrukturer 
  

 

Delmål 7.1 Servicemiljøet skal utrede modeller for samling av 
registre innen samme fagområde 

2016 

Tiltak:  Servicemiljøet skal utrede organisatoriske, juridiske, 
tekniske og finansielle aspekter rundt modeller for 
samling av registre innen samme fagområde 

2016 

Delmål 7.2 Servicemiljøet skal i samarbeid med fagmiljøene, 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utrede 
behovet for fellesregisterløsninger der dette er 
klinisk relevant 

løpende 

Tiltak:  Servicemiljøet utarbeider i samarbeid med 
registermiljøer, HDIR og FHI ferdig plan for 
Fellesregister for skade, intensiv og beredskap 

2016 

Delmål 7.3 Servicemiljøet vil bidra til utredning av felles 
nordiske registre der dette er klinisk relevant 

løpende 

Tiltak:  Servicemiljøet vil bidra til å styrke det nordiske 
samarbeidet mellom kvalitetsregistermiljøene og finne 
felles arenaer mellom registre og registerservicemiljøer. 

løpende 

Delmål 7.4 Servicemiljøet vil i samarbeid med fagmiljøene og 
databehandlingsansvarlig instans utarbeide 
strategier for større fagområder 

2020 

Tiltak:  Servicemiljøet vil i samarbeid med Kreftregisteret og de 
kliniske fagmiljøene utarbeide en strategi for 
videreutvikling av kvalitetsregistrene innen kreftområdet 

2020 

 Servicemiljøet vil i samarbeid med Folkehelseinstituttet 
og de kliniske fagmiljøene utarbeide en strategi for 
videreutvikling av kvalitetsregistrene innen hjerte-

2020 
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karområdet 
 
 

2. Dagens organisering og finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre og 

utfordringer 

Det er per november 2016 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Flesteparten av 
disse er frittstående og inngår ikke i noen samling av kvalitetsregistre eller inngår i et 
fellesregister. 
 
Den nåværende faglige og økonomiske organiseringen av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene baserer seg på et system som ble utarbeidet fra organiseringen av 
noen få eksisterende medisinske kvalitetsregistre i 2009. Målet var å stimulere til 
flere nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
I tiden etter er det etablert en rekke nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen 
ulike fagområder. For at et medisinsk kvalitetsregister skal bli godkjent som nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister av Helsedirektoratet, må en rekke formelle krav være 
oppfylt herunder faglig forankring og forankring i det aktuelle RHF. I servicemiljøets 
veiledning av fagmiljøer som ønsker å etablere et medisinsk kvalitetsregister er det 
understreket at hvis det ønskes å etablere et kvalitetsregister innen et fagområde 
med allerede etablerte nasjonale registre (for eksempel revmatologi eller nevrologi), 
skal det vurderes om registeret man planlegger skal inngå som del av allerede 
etablerte registre. Dette gjelder spesielt for fagområder hvor det er etablert 
fellesregistre (Hjerte- og karregisteret og Kreftregisteret).  
Det er i dag ikke etablert klare styringslinjer for å koordinere nye registerinitiativer og 
man ser derfor i liten grad nye initiativer i sammenheng med allerede etablerte 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
 
2.1 Økonomiske utfordringer 
Den øremerkede finansieringen over statsbudsjettet (f.o.m. 2009) til 
kvalitetsregisterfeltet omfatter utvikling av felles løsninger og nasjonal koordinering, 
mens driften av nasjonale kvalitetsregistre i dag finansieres innenfor de ordinære 
rammene til de regionale helseforetakene  
Fra den nasjonale satsingen ble initiert i 2008/2009 har antallet kvalitetsregistre som 
ønsker, og som har fått innvilget, nasjonal status økt (per august 2016 har 54 
kvalitetsregistre nasjonal status), noe som har vært i tråd med føringer fra sentrale 
helsemyndigheter.  
I tillegg til at det trolig er etablert flere registre som er “nært beslektet” og som kunne 
ha vært “sett i sammenheng”, har økningen i antall nasjonale kvalitetsregistre blitt en 
utfordring for ansvarlig regionalt helseforetak.  Ikke minst har dette blitt signalisert fra 
Helse Sør-Øst RHF.  
For flere databehandlingsansvarlige virksomheter har konsekvensen av begrensede 
økonomiske rammer blitt at ekstern finansiering er en forutsetning for å opprettholde 
drift av kvalitetsregistre. Sist, men ikke minst, er det for det enkelte kvalitetsregister i 
dag et til dels udekket behov for økonomisk forutsigbarhet, og etablering av nye 
registre med nasjonal status har i Helse Sør-Øst stoppet opp.  
Ikke minst på grunn av de økte kostnadene til IKT-drift har de regionale 
helseforetakenes administrerende direktører satt finansiering av nasjonale 
kvalitetsregistres drift på dagsorden siste halvår. AD-møtet vedtok 13. juni 2016 en 
felles finansieringsordning for drift av IKT-løsninger for alle nasjonale 
kvalitetsregistre, der kostnadene mellom RHF-ene fordeles etter en fordelingsnøkkel 
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tilsvarende det enkelte RHFs andel av rammetilskuddet. AD-møtet ba også om at det 
utredes forslag til finansieringsordning for registerfaglig og administrativ drift av de 
nasjonale kvalitetsregistrene. Dette arbeidet er igangsatt høsten 2016. 
 
2.2 Tekniske utfordringer 
De teknisk utfordringene ved dagens ordning er at det utvikles tekniske løsninger for 
datafangst for hvert nasjonale register. Dette gjør at de samlede kostnadene til IKT-
blir uforholdsmessig høye, og det har vist seg krevende å gjenbruke løsninger når 
nye registre skal utvikles. I tillegg til de økonomiske kostnadene medfører dette at det 
utvikles og driftes flere ulike tekniske løsninger, på ulike plattformer, innen samme 
fagområde, noe som medfører f.eks. ulike brukergrensesnitt for de kliniske miljøene 
som skal registrere inn i registeret. For noen medisinske spesialiteter hvor det er 
etablert flere registre medfører dette at klinikerne må forholde seg til flere ulike 
tekniske løsninger som ikke er koordinert. Forvaltningskostnadene som er knyttet til 
det enkelte register vil også kunne reduseres ved å samle registrene i større grad 
enn det som er tilfelle i dag.  
 
 
3. Alternative måter å samle kvalitetsregistre innen samme medisinske fagområde 

3.1 Samling av registre innen samme medisinske spesialitet (klyngeregistre) 
Vi bruker her begrepet klyngeregister i stedet for fellesregister som er det som 
brukes i hovedrapporten i nasjonalt helseregisterprosjekt: «Gode helseregister – 
bedre helse» da de modellene som beskrives her ikke er basert på en oppbygning 
med et basisregister (f.eks Hjerte- og karregisteret) og flere tilkoblede medisinske 
kvalitetsregistre. Helse- og omsorgsdepartementet har også gått bort i fra de sentrale 
føringene om etablering av fellesregistre som hovedregel. 
Et klyngeregister kan betegnes som et register som består av flere del-registre 
innenfor et fagfelt.  Disse vil samles i en såkalt «klynge» i stedet for å danne 
separate registre.  Utgangspunktet for etablering av klyngeregisterene kan være ulike 
fagområder innen samme medisinske spesialitet. 
Hensikten med klyngeregister er blant annet å få en organisering som i større grad 
samordne registre og ved riktig organisering vil man kunne øke muligheten for 
enhetlig variabeldefinisjoner og blant annet se på forløp og flere elementer av 
utredning og behandling i sammenheng.   
I tillegg er hensikten å dra nytte av flerbruksfordeler, ved å samordne oppgaver, drift 
og IKT vil det gi økonomiske gevinster både i form av drift, systemeffektivisering og 
utgifter til personale.  Eksempel på et slikt register i dag er Norsk kvalitetsregister for 
øre-nese-hals – tonsilleregisteret hvor det nasjonale registeret er for øre-nese hals 
området og hvor tonsilleregisteret er en del av dette.  
 
Databehandlingsansvar 
Det vil være en databehandlingsansvarlig instans for registeret, tilsvarende dagens 
ordning. Hvis fagmiljøene i de ulike del-registrene er lokalisert utenom 
databehandlingsansvarliges institusjon vil det være aktuelt at disse jobber med egen 
del av registeret med utgangspunkt i databehandleravtaler som vil kunne sikre 
tilstrekkelig faglighet. 
 
Organisering 
Det nasjonale registeret vil ha en daglig leder og eventuelt en koordinator som vil 
være ansatt hos databehandlingsansvarlig. De tilhørende del-registrene vil eventuelt 
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kunne ha en faglig ansvarlig fra andre foretak i mindre stillinger. Det er også naturlig 
at det nasjonale registeret bistår med ressurser til analyse. 
 
Godkjenning av nye registre 
Det vil være behov for kriterier for å godkjenne et nytt fagområde inn i et klynge-
register. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres en ordning for å godkjenne nye del-
registre hvor ekspertgruppen vurderer del-registeret og at interregional 
styringsgruppe gjør et endelig vedtak om å inkludere del-registeret. Det nasjonale 
registret vil etter dagens ordning være godkjent av Helsedirektoratet.  
  
Teknisk løsning 
Registeret driftes som én teknisk løsning driftsmessig på Norsk helsenett og IKT-
forvaltningsmessig. Det vil her være hensiktsmessig å etablere registeret som en 
portalløsning med de ulike diagnosene/ pasientgruppene. Det vil også være 
hensiktsmessig å etablere en felles resultattjeneste slik at den blir enhetlig for 
fagmiljøet. 
 
Finansiering 
Arbeidsgruppen foreslår at dagens finansieringsordning endres slik at det RHF som 
har ansvaret for det nasjonale registeret finansierer hovedfunksjonene i registeret; 
IKT-utvikling, IKT-drift, registerkoordinator og ressurser til analyse, mens 
finansieringen av den faglige delen av del-registrene vil finansieres av det RHF hvor 
fagmiljøet holder til. 
 
 
3.2 Utvidelse av allerede eksisterende registre 
Med å utvide allerede eksisterende registre mener vi her å ta inne nye variabler med 
bakgrunn i et ønske fra et fagmiljø om å inkludere nye problemstillinger i registeret. 
Teknisk vil det være en endring av et allerede eksisterende register og vil kun 
medføre en endring av variabelsettet og hvis det som skal inkluderes er innenfor 
registerets formål er det ikke nødvendig å på nytt endre registerets rettslige grunnlag. 
 
Databehandlingsansvar 
Det vil være en databehandlingsansvarlig instans for registeret, tilsvarende dagens 
ordning. Hvis fagmiljøene i deler av registeret er lokalisert utenom 
databehandlingsansvarliges institusjon vil det være aktuelt at disse jobber med egen 
del av registeret (definert faglig område/ variabler) med utgangspunkt i 
databehandleravtaler som vil kunne sikre nødvendig tilstrekkelig faglighet. 
 
Organisering 
Det nasjonale registeret vil ha en daglig leder og eventuelt en koordinator som vil 
være ansatt hos databehandlingsansvarlig. De andre faggrupper som har et spesielt 
ansvar for deler av registeret (definert faglig område/ variabler) vil eventuelt kunne ha 
en faglig ansvarlig fra andre foretak i mindre stillinger. Det er også naturlig at det 
nasjonale registeret bistår med ressurser til analyse. 
 
Godkjenning av utvidelsen 
Det vil være behov for kriterier for å godkjenne et nytt fagområde inn i et allerede 
eksisterende register. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres en ordning for å 
godkjenne utvidelse av registeret hvor ekspertgruppen vurderer det nye 
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fagområdet/variabler, og at interregional styringsgruppe gjør et endelig vedtak. Det 
nasjonale registret vil etter dagens ordning være godkjent av Helsedirektoratet. 
 
Teknisk løsning 
Registeret driftes som én teknisk løsning driftsmessig på Norsk helsenett og IKT-
forvaltningsmessig. Det vil også være hensiktsmessig å etablere en felles 
resultattjeneste slik at den blir enhetlig for fagmiljøet. 
 
Finansiering 
Arbeidsgruppen foreslår at dagens finansieringsordning endres slik at det RHF som 
har ansvaret for det nasjonale registeret finansierer hovedfunksjonene i registeret; 
IKT-utvikling, IKT-drift, registerkoordinator og ressurser til analyse, mens 
finansieringen av den faglige delen av spesielle faglige områder i registeret 
finansieres av det RHF hvor fagmiljøet holder til. 
 
 
4. Internasjonale kvalitetsregistre 
For flere medisinske kvalitetsregistre vil det være aktuelt å etablere seg som 
internasjonale kvalitetsregistre. Dette vil kunne være aktuelt for sykdomsområder 
hvor pasientpopulasjonen er liten og det er nødvendig å samle data fra flere land. For 
noen registre vil dette basert på at man samler data fra registre i ulike land til et felles 
internasjonalt register, men for andre er det mer hensiktsmessig å ikke samle data 
nasjonalt med registrere direkte til et internasjonalt register. Dagens føringer for valg 
av teknisk løsning, organisering og finansiering omhandler kun nasjonale registre. 
Det er derfor behov for å se nærmere på hvordan et internasjonalt samarbeid rundt 
medisinske kvalitetsregistre skal reguleres. 
 
 
5. Rettslige utfordringer ved å samle/ utvide kvalitetsregistre 
Dagens helseregisterlov fra 2014 klargjør i større grad enn tidligere lov Datatilsynets 
kompetanse til å gi konsesjon for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, men der er 
uklart hvor langt denne kompetansen går. Datatilsynet har ved flere anledninger uttalt 
at selv med ny lov så er det grenser for hvor omfattende et nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister kan være med tanke på antall diagnoser, variabler og antallet 
pasienter det vil være aktuelt å inkludere. 
 
Norhiv og NOKBIL fikk avslag på søknad om konsesjon under forrige 
helseregisterlov. Datatilsynet var av den oppfatning at begge disse registrene var så 
pass inngripende at de ikke kunne reguleres i konsesjon fra Datatilsynet, men måtte 
reguleres i egen forskrift. Begge registrene anket til personvernnemda som gav 
Datatilsynet medhold i begge klagene. Etter at ny lov trådte i kraft søkte begge 
registrene på nytt om konsesjon da det var en klar oppfatning om at i den nye 

helseregisterloven § 7 kan Datatilsynet gi konsesjon til alle typer helseregistre 
dersom vilkårene i helseregisterloven § 6 og personopplysningsloven § 9 er oppfylt. 
Når vilkårene er oppfylt skal avgjørelsen om hva som kan etableres med hjemmel i 
konsesjon, bero på en personvernmessig vurdering etter personopplysningsloven §§ 
33 til 35. 
 
Bakgrunnen for helseregisterloven § 7 var å tydeliggjøre Datatilsynets myndighet, da 
Datatilsynet tidligere hadde avslått enkelte søknader om konsesjon til nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre, og gitt uttrykk for at disse burde reguleres i forskrift. 
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Dette hadde skapt uklarhet om hvorvidt Datatilsynet kunne gi konsesjon til lokale, 
regionale og sentrale registre som ikke var omfattet av helseregisterloven §§ 7 og 8. I 
Prop. 72 L (2013-2014) punkt 19.4.4 har også helse- og omsorgsdepartementet 
uttrykt at «det er viktig at Datatilsynet kan gi konsesjon selv om ambisjonsnivået 
knyttet til omfang og varighet er høyt». 
 
Datatilsynet avslo å behandle begge søknadene med begrunnelse av at de ikke anså 
at de endringen som ble presentert i søknadene var tilstrekkelige til at søknadene 
kunne ansees som nye saker. De mener heller ikke at rettstilstanden som følge av ny 
lov medfører at sakene bør behandles på nytt. 
Det er et behov for å avklare nærmere med Datatilsynet hva som vil være en rimelig 
avgrensning i spørsmålet om konsesjons eller forskrift. 
For nasjonale medisinske kvalitetsregistre som ikke inngår eller som ikke er planlagt 
å inngå i et fellesregister vil egen forskrift være et lite egnet rettslig grunnlag da et 
forskriftsarbeid er svært tidkrevende.  
 
Det er igangsatt et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet for å etablere gjennom 
forskrift et annet rettslig grunnlag for nasjonale medisinske kvalitetsregistre enn 
konsesjon. Det er avgjørende at et nytt rettslig grunnlag gjør det mulig å samle 
fagområder til større samlinger registre. Servicemiljøet bidrar i dette arbeidet med å 
få etablert et nytt rettslig grunnlag. 
 
 
6. Sammendrag med anbefalinger fra arbeidsgruppen 
Utfordringer med dagens organisering 

Det er flere utfordringer knyttet til dagen organisering  
1. Det er i dag liten organisatorisk samordning mellom registre innen samme medisinske fagområde 

og dermed liten samordning av variabler.  

2. Utvikling av separate registre innen samme medisinske fagområde vil økt IKT-kostnadene både 

for utvikling og drift.  

3. Dagens finansieringsordning stimulerer til å opprette flere nasjonale registre fremfor å samordne 

registerinitiativer.  

4. Ved at det etableres flere enkeltstående registre innen samme medisinsk fagområde vil dette 

fremstå som lite hensiktsmessig med tanke på de kliniske miljøenes behov for enhetlig 

innrapportering og enhetlig formidling av resultater. 

Arbeidsgruppens anbefalinger 
 Servicemiljøet må i større grad koordinere initiativer fra de ulike regionene og på bakgrunn 

av dette gjøre en egen prioritering, og sørge for at interregional styringsgruppe holdes 
informert om nye registerinitiativer. 

 Fagmiljøene må oppfordres til å se på muligheten for å utvide allerede eksiterende 
kvalitetsregistre før man vurderer å opprette nye nasjonale registre. 

 Dagens finansieringsordning må endres for å finansiere samling av registre og utvidelse av 
registre 

 Servicemiljøet bør starte en dialog med de kliniske fagmiljøene innen revmatologi og 
nevrologi for å utrede muligheten for større grad av samordning. 
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Vedlegg 1. Samling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i dag 
 
Hjerte- kar registeret 
Hjerte- kar registeret (HKR) ble etablert i 2010 og er i dag en juridisk samling av 
registre inne hjerte kar feltet. Det rettslige grunnlaget er en forskrift som omhandler 
basisregisteret og de enkelte kvalitetsregistre. Registeret har også et felles fagråd 
som ledes av FHI. Registeret er derimot ikke en teknisk samling av de ulike 
registrene. De enkelte kvalitetsregistrene driftes av de enkelte helseforetakene med 
en databehandleravtale mellom databehandlingsansvarlig og det enkelte 
helseforetak. Hvert av de 9 kvalitetsregistrene som inngår i HKR driftes som separate 
kvalitetsregistre (teknisk) og det er ikke etablert noen samling av opplysningene fra 
disse sentralt hos databehandlingsansvarlig. 
 
Kreftregisteret 
Kreftregisteret (KRG) ble etablert i 1951 og er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er 
organisert som selvstendig institusjon under Oslo Universitetssykehus HF, med eget 
styre. Det er i dag 8 kvalitetsregistre med nasjonal status under kreftregisteret. Alle 
kvalitetsregistrene inngår i samme driftsorganisasjon og på samme tekniske 
plattform. 
 
 
Samling av registre under planlegging 
Traume intensiv 
Det er igangsatt et arbeid med å etablere et fellesregister innen fagområdene 
traume, intensiv og beredskap. Nasjonalt traumeregister, Norsk intensivregister, 
Norsk brannskaderegister og et planlagt register for frakturer vil inngå i dette 
registeret. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre har oppnevnt 
en arbeidsgruppe som skal levere et utkast til plan for et nytt fellesregister for disse 
fagområdene i juni 2016. 
 
Øre-nese-hals 
Det er under etablering et Norsk Kvalitetsregister ØNH, Tonsilleoperasjoner. Dette 
kvalitetsregisteret er planlagt som et samleregister for ØNH etter modell av det 
svenske registeret hvor tonsilleoperasjoner blir den første delen av registeret. 
 
 
Vedlegg 2. Samling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Sverige  
 
Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård  
Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård er en samling av ulike 
delregistre som dekker hovedområdene av fagområdet. Regsiteret startet med fem 
delregisre i 1997 og har i dag ni delregistre. 
Registeret er organisert med en nasjonal styringsgruppe med representanter fra de 
ulike delregistrene. I tillegg er det referansegrupper for de ulike delregistrene (se 
figur). Referansegruppene for delregistrene er sammensatt av ulike yrkesgrupper. 
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Svenska neuroregister 
Svenska neuroregister er et nasjonalt kvalitetsregister i Sverige og består av åtte 
ulike delregistre (se figur). Registeret har sin bakgrunn i etableringen av Svenska MS 
registeret som ble etablert i 2001. Basert på erfaringen med MS registeret ønsket de 
nevrologiske miljøene i Sverige å etablere andre registre innen nevrologi på samme 
plattform. 
 
Registerorganisasjonen i Svenska neuroregisteret består av en registerleder og 
stabsfunksjoner. Det er etablert en nasjonal styringsgruppe med medlemmer fra de 
ulike delregistrene. Delregistrene er etablert med en tverrfaglig arbeidsgruppe som 
også har pasient- og brukerrepresentasjon. Svenska neuroregisteret utgir årlig en 
felles årsrapport som omhandler alle delregistrene. Det er også utviklet en felles 
visualiserings og analyseplattform. 
 

 
 
Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi – Gynop 

Styrgruppen

Referensgrupp
hörselrehabilitering

Referensgrupp Grav 
hörselnedsättning vuxna

Referensgrupp
hörselbarnsregistret

Referensgrupp
rör i trumhinnan

Referensgrupp
myringo- och Ossikuloplastik

Referensgrupp 
otoskleroskirurgi

Referensgruppröstförbättrande 
operation av 

stämbandsförändringar

Referensgrupp
septumplastik

Referensgrupp 
tonsilloperation
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Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi – Gynop er et nasjonalt 
kvalitetsregister Sverige og består av syv ulike delregistre. Registeret ble etablert i 
1994. Registeret er organisert med en nasjonal styringsgruppe som dekker de ulike 
fagområdene som inngår i de uliuke del-registrene. De ulike delregistrene er: 
 

 
 
Vedlegg 3. Oversikt over medisinske spesialiteter hvor det er flere nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre og registerinitiativer hvor en større grad av 
samordning kan være aktuelt.  
 
Revmatologi 
Register Status Teknisk løsning 

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer Nasjonalt MRS 

Norsk Vaskulittregister Nasjonalt MRS 

Norsk Barnerevmaregister Ikke nasjonalt  

Norsk kvalitetsregister for biologiske 
legemidler 

Ikke nasjonalt MRS 

Revnatus Ikke nasjonalt MRS 

 
Samordning: 
Det er per i dag ingen samordning av registrene innen revmatologi. 

Anestesi 
Register Status Teknisk løsning 

Norsk intensivregister Nasjonalt MRS 

Nasjonalt traumeregister Nasjonalt MRS 

Nasjonalt Kvalitetsregister for 
Smertebehandling 

Nasjonalt OpenQreg 

Norsk hjertestansregister Ikke 
nasjonalt 

MRS 

Norsk brannskaderegister 
 

Ikke 
nasjonalt 

MRS 

Nordisk hyperbarregister Ikke 
nasjonalt 

 

 
Samordning: Norsk intensivregister, Nasjonalt traumeregister og Norsk brannskaderegister er planlagt 
samlet i et nytt nasjonalt register for traume, intensiv og beredskap 
 

Endokrinologi 
Register Status Teknisk løsning 

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for 
barne- og ungdomsdiabetes 

Nasjonal E-Reg 

Norsk diabetesregister for voksne Nasjonal NOKLUS 

 
Samordning: Det finnes ingen nasjonal samordning av registrene innen endokrinologi 

Gynekologi 
Register Status Teknisk løsning 

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk Nasjonalt KREMT 

Gynop-registeret, Nationalt kvalitetsregister for 
gynekologisk kirurgi

Adnex Hysteroskopi hysterektomi Inkontinens Prolaps Ruptur Tumor
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kreft 

Norsk gynekologisk endoskopiregister Nasjonalt OpenQreg 

Norsk kvinnelig inkontinensregister Nasjonalt Egen 

 
Samordning: Det finnes ingen nasjonal samordning av registrene innen gynekologi 

 
Gastrokirurgi 
Register Status Teknisk løsning 

Norsk register for gastrokirurgi Nasjonalt OpenQreg 

Nasjonalt kvalitetsregistre for tykk- og 
endetarmskreft 

Nasjonalt KREMT 

Norsk register for analinkontinens Nasjonalt OpenQreg 

 
Samordning: Det finnes ingen nasjonal samordning av registrene innen gastrokirurgi 

Hjertesykdommer 
 
Sa
mor
dnin
g:  
Alle 
kval
itets

registrene er organisatorisk og juridisk samlet i hjerte-kar registeret, men drives teknisk og økonomisk 
som separate kvalitetsregistre.  

Nevrologi 
Register Status Teknisk løsning 

Norsk MS-register og biobank Nasjonalt MRS 

Norsk hjerneslagregister Nasjonalt MRS 

Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer 

Nasjonalt OpenQreg 

Norsk Parkinsonregister og biobank 
 

Nasjonalt MRS 

Alvorlige hodepiner Ikke nasjonal  

ALS  Ikke nasjonal  

 
Samordning: Det finnes ingen nasjonal samordning av registrene innen nevrologi 

Kreft 
 
Sa
mor
dnin
g: 
Alle 
kval
itets
regi
stre 
er 

samlet i Kreftregisteret. 

 
Ortopedi 
Register Status Teknisk løsning 

Norsk hoftebruddregister Nasjonalt  

Nasjonalt barnehofteregister Nasjonalt  

Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt  

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi Nasjonalt Egen 

Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt MRS 

Register Status Teknisk løsning 

Norsk hjerteinfarktregister Nasjonalt MRS 

Norsk hjertesviktregister Nasjonalt MRS 

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling 
og elektrofysiologi 

Nasjonalt MRS 

Norsk pacemaker- og ICD-register Nasjonalt  

Norsk register for invasiv kardiologi Nasjonalt OpenQreg 

Register Status Teknisk løsning 

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Nasjonalt KREMT 

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft Nasjonalt KREMT 

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft Nasjonalt KREMT 

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft Nasjonalt KREMT 

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide 
leukemier 

Nasjonalt KREMT 

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft   

Nasjonalt kvalitetsregistre for tykk- og endetarmskreft   

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft   
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Samordning: Norsk hoftebruddregister, Nasjonalt korsbåndregister og Nasjonalt register for 

leddproteser er samlet i samme organisasjon. 
 
 

 

  



Side 34 
 

 
 

 
 

 
    

 
 
Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk 
virksomhet. 
 
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 servicemiljøet 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.  

Aktuelt  
For å undersøke RHFenes behov for resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring er avholdt 
møter med fagavdelingene i de fire RHFene for å se på det enkelte RHFets behov for resultater til 
styringsformål og hvordan dette skal sees i sammenheng med systemene for virksomhetsstyring i det 
enkelte RHF /se vedlegg). 
 
Det er i forbindelse med denne gjennomgangen igangsatt et prosjekt i Fagråd for resultattjenester 
for å etablere et system for å formidle resultater fra medisinske kvalitetsregistre til RHF og HF. 
Prosjektet har som mål å gjøre tilgjengelig oppdaterte resultater fra medisinske kvalitetsregistre på 
kvalitetsregistre på kvalitetregistre.no, arbeidet gjøres i samarbeid med leverandørene av de 
resultattjenestene som er etablert i dag (Rapporteket, MRS-R og KREMT).  
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg  
 

Vedlegg 5, Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk 
virksomhet, fagråd for resultattjenester.  
 

Saksframlegg 

Møtedato  30.11.2016 

Saksnr  44/2016 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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Sak 44/2016 vedlegg 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultater fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre til styring av klinisk 
virksomhet 
   
 

Ansvarlig: Fagråd for resultattjenester, Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre  
 
 
Dokumentansvarlig: Philip A. Skau (PAS) 
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Resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk virksomhet 
Innhold 

1. Bakgrunn 

2. Behov for resultater Helse Sør-Øst RHF 

3. Behov for resultater Helse Vest RHF 

4. Behov for resultater Helse Nord RHF 

5. Behov for resultater Helse Midt-Norge RHF 

6. Oppsummering av RHFenes behov for resultater fra kvalitetsregistre til styringsformål 

7. Formidling av resultater fra medisinske kvalitetsregistre i dag 

8. Innholdsproduksjon, oppdateringer og ansvarsforhold 

9. Videre arbeid og tidsplan 

 

1. 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 
servicemiljøet 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 1 tilpasset registrerende enheter, 
ledelse på ulike nivåer og allmennheten.  

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk forbedringsarbeid og 
forskning, inngå i beslutningsgrunnlaget for faglig styring.  

For å undersøke RHFenes behov for resultater fra medisinske kvalitetsregistre til 
styring er avholdt møter med fagavdelingene i de fire RHFene for å se på det enkelte 
RHFets behov for resultater til styringsformål og hvordan dette skal sees i 
sammenheng med systemene for virksomhetsstyring i det enkelte RHF. 
2. Helse Sør-Øst RHF 

Møte: 1. juni 2016, Oslo.  
Helse Sør-Øst RHF ønsker resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring av 
den kliniske virksomheten i regionen, både for å utøve eierstyring og for at de enkelte 
helseforetakene i regionen selv skal kunne styre etter kliniske resultatmål. Helse Sør-
Øst har per i dag ikke etablert et ledelsesinformasjonssystem som omfatter både 
produksjonsdata, HR og informasjon om klinisk kvalitet. Helse Sør-Øst stiller seg 
svært positive til at det nå arbeides med en nasjonal løsning for publisering av 
resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring, men var samtidig opptatt av at 

                                            
1 Begrepet ”oppdaterte resultater” er ikke entydig, men kan variere mellom registre og mottakere avhengig av bruks- 
og fagområde.   
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dette arbeidet ble sett i sammenheng med en rekke andre nasjonale prosesser for 
formidling av resultater og indikatorer for spesialisthelsetjenesten f.eks. 
Helsenorge.no, flere prosjekter i Direktoratet for e-helse, NFIM-prosjektet og et 
publiseringsløsningsprosjekt for spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst var også av 
den oppfatning at en slik publisering burde foregå sentralt og ikke som en del av 
regionenes datavarehusløsninger, Helse Sør-Øst mente det ville være fornuftig å 
bruke et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som pilot.  
 
3. Helse Vest RHF 

Møte: 30. juni 2016, Stavanger. 
Helse Vest RHF ønsker resultater fra medisinske kvalitetsregistre for at de enkelte 
helseforetakene i regionen selv skal kunne styre etter kliniske resultatmål. 
Helse Vest har vedtatt at styringsinformasjon skal være et eget tiltaksområde i 
strategien for Helse Vest. Helse Vest har etablert et ledelsesinformasjonssystem for 
styring av helseforetakene i regionen. Helse Vest understreket at de kun er 
tilretteleggere for de enkelte foretakene i regionen og har således ingen egen rolle i å 
følge opp resultatene fra de medisinske kvalitetsregistrene i regionen. Helse Vest 
publiserer i dag flere kvalitetsindikatorer fra medisinske kvalitetsregistre gjennom 
ledelsesinformasjonssystemet for regionen ved at de mottar data fra lokale 
kvalitetsregistre som er en del av de nasjonale registrene og hvor de selv gjør 
analysene av disse og publiserer de. Helse Vest var klar på at den kvalitetssikringen 
av data de gjorde var tilstrekkelig samt at de analysene de gjorde ikke ville avvike fra 
hva registrene selv gjorde og publiserte på f.eks. kvalitetsregistre.no. Helse Vest 
ønsker selv å publisere resultater fra medisinske kvalitetsregistre i 
ledelsesinformasjonssystemet og ønsket ikke å benyttet et felles nettsted i regi av det 
nasjonale servicemiljøet til dette. 
4. Helse Nord RHF 

Møte: 6 juli 2016, Bodø. 
Helse Nord RHF ønsker resultater fra medisinske kvalitetsregistre til styring av den 
kliniske virksomheten i regionen, både for å utøve eierstyring og for at de enkelte 
helseforetakene i regionen selv skal kunne styre etter kliniske resultatmål. 
Helse Nord RHF har etablert et ledelsesinformasjonssystem for styring av 
helseforetakene i regionen. Arbeidet med styringsportalen ble startet i 2008 og hadde 
bakgrunn i økte krav til oppfølging av virksomhetene i regionen. Situasjonen var også 
i 2008 at det var vanskelig å skaffe seg oversikt over nå-situasjonen ved at 
informasjonen befant seg på lokale steder og var vanskelig tilgjengelig for de som 
hadde bruk for den. Dette medførte også at det var nødvendig å logge seg inn i ulike 
systemer som ytterligere gjorde tilgangen vanskeligere. Det var også en utfordring av 
opplysningene ofte var utdaterte når de nådde de som skulle benytte de til styring og 
at det var vanskelig å sammenstille informasjon mellom de ulike systemene noe som 
gjorde de lite egnet til virksomhetsstyring.  
Strategi og mål for satsningen er: 

 Én vei inn til virksomhetsdata 

 Sette de som styrer virksomheten fra dag til dag i stand til å gjøre raskere og bedre 
beslutninger basert på fakta 

 Skape en overordnet virksomhetsforståelse som alle kan kjenne seg igjen i 

 Sikre felles forståelse og bruk av data i Helse Nord for styring og forbedringsarbeid 

 Sikre at alle sykehusene i regionen får samme tilbud – de store drar de små 
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Helse Nord RHF ønsker primært at resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal 
inngå som en integrert del av styringsportalen. Dette vil innebære at data fra de 
medisinske kvalitetsregistrene må overføres til Helse Nord RHF og analyseres i 
samme system som produksjonsdata og HR data. Servicemiljøet presenterte 
løsningen for å publisere resultater fra medisinske kvalitetsregistre hvor det skal 
etableres en egen nettside i tilknytning til servicemiljøets nettsted; kvalitetsregistre.no 
som skal vise oppdaterte resultater fra relevante kvalitetsregistre tilrettelagt for det 
enkelte RHF, med analyser på det nivået som er ønskelig for det enkelte RHF og 
som er mulig i forhold til opplysningene i det enkelte kvalitetsregister. Helse Nord 
RHF ønsker på sikt at resultatene fra de medisinske kvalitetsregistrene skal inngå i 
RHFets styringssystem, men mener også at en tilgjengeliggjøring via en annen 
nettside, som kan lenkes til deres system, vil være et stort fremskritt og støtter dette.  
5. Helse Midt-Norge RHF 

Møte. 16. september 2016 
Helse Midt-Norge har per i dag ikke etablert et ledelsesinformasjonssystem for bruk 
av kliniske resultater til styring av virksomhetene i regionen. Helse Midt-Norge ønsker 
å ha tilgjengelig resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av 
virksomheten i egen region. 
Helse Midt-Norge var tydelig på at resultatene som skulle brukes måtte komme fra 
registrene selv og så det som problematisk at data fra kvalitetsregistrene skulle 
legges inn i et system for virksomhetsstyring og analyseres av andre enn fagmiljøet i 
kvalitetsregisteret, dette for å sikre kvaliteten i resultatene som blir formidlet. Helse 
Midt-Norge støttet initiativet fra Fagrådet fra resultattjenester om at det etableres en 
side for virksomhetsstyring på servicemiljøets nettsted kvaliteregistre.no.  
6. Oppsummering av RHFenes behov for resultater fra kvalitetsregistre til styringsformål 

Helse Vest og Helse Nord har i dag utviklet egne systemer for virksomhetsstyring 
hvor det er lagt opp til å inkludere resultater fra medisinske kvalitetsregistre som 
styringsinformasjon for virksomhetene i regionen. Helse Sør-Øst og Helse Midt-
Norge har per i dag ikke slike systemer men ønsker å utvikle slike. Helse Vest og 
Helse Nord ønsker å få tilgang til opplysninger fra registrene og publisere de selv, 
men Helse Nord støtter at det utarbeides en egen side på servicemiljøets nettside 
som kan lenkes til deres systemer. Helse Vest ønsker ikke en slik løsning, men 
ønsker å publisere resultater selv. Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst mente at 
resultatene fra medisinske kvalitetsregistre burde publiseres av registrene selv, dette 
for å sikre kvaliteten på resultatene og de støttet forslaget om å publisere disse som 
en del av kvalitetsregistre.no. 
 
7. Formidling av resultater fra medisinske kvalitetsregistre i dag 

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre formidles i dag på ulike måter. Alle 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre publiserer årlig resultater på 
kvalitetsregistre.no som er til rettelagt for allmennheten. Registrene utgir også en 
årsrapport som legges ut offentlig og gjøres kjent i det aktuelle fagmiljø. Noen 
registre utgir også årlig sykehusvise rapporter. 
8. Innholdsproduksjon, oppdateringer og ansvarsforhold 

Fagrådet for resultattjenester legger opp til at all innholdsproduksjon vil foregå i regi 
av det enkelte register som skal publisere resultater til styring. Det er i dag ulike 
løsninger for åpen publisering av slik informasjon hvor løsningen som er utviklet av 
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Kreftregisteret er det eneste som er i produksjon (KREMT), det er også under 
utvikling en løsning i Hemit som skal kunne publisere resultater åpent (MRS-R). 
Løsningen som etableres på kvalitetsregistre.no skal kun fronte disse løsningene slik 
at resultatene blir publisert på samme nettsted, uavhengig av valg av 
resultattjeneste. Oppdatering av resultatene vil være avhengig av når registeret kan 
publisere nye resultater, dette vil variere mellom registrene, noen vil kunne publisere 
kvartalsvis resultater mens andre vil kun oppdater hvert år.  Registrene vil selv være 
ansvarlig for all innholdsproduksjon som gjøres tilgjengelig for styring. Det nasjonale 
servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre har således ikke noe ansvar for 
innholdet som publiseres. 
9. Videre arbeid og tidsplan 

 

Videre arbeid: 

1. Ferdigstille konsept i fagrådet. 

2. Inngå et formelt samarbeid om publisering med Kreftregisteret 

3. Vurdere de økonomiske sidene ved bruk av KREMT 

4. Utrede hvilke registre som kan inngå i pilot  

5. Ferdigstille nettside på kvalitetsregistre.no  

6. Utrede de økonomiske sidene ved drift 

7. Oppstart av pilot for MRS-R løsningen og KREMT 

Tidsplan: 
 
 

Aksjonspunkt Des 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 

Ferdigstille konsept 
I fagrådet 

X 
   

Inngå et formelt samarbeid 
med Kreftregisteret 

 X   

Vurdere de økonomiske 
sidene ved bruk av KREMT 

 X   

Utrede hvilke registre som kan 
inngå i pilot 

  X  

Ferdigstille side på 
kvalitetsregistre.no 

  X  

Utrede de økonomiske sidene 
ved drift 

   X 

Oppstart pilot 
 

   X 
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Status FMK NIKT  
 
Saken legges frem av leder av FMK NIKT 

 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar status for FMK NIKT til orientering 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

 
Vedlegg 6, Status FMK NIKT til Interregional styringsgruppe  

Saksframlegg 

Møtedato  30.11.2016 

Saksnr  45/2016 

Saksbehandler Eivind Kristiansen, Nasjonal IKT 
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Sak 45/2016 Vedlegg 6 
 
Slide 1:  

 
 
 
Slide 2: 
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Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
I den nye nasjonale strategien for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 2016-2020, er økt brukermedvirkning i de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene et av hovedmålene. Et av delmålene til dette hovedmålet er at alle 
nasjonale kvalitetsregistre skal ha brukerrepresentasjon i sine fagråd, og det er satt som mål 
at alle registre har oppnådd dette innen utgangen av 2017. Nasjonalt servicemiljø har satt 
ned en prosjektgruppe bestående av representanter fra Servicemiljøet i hver region, 
representant fra Fagsenter for pasientrapporterte data, samt en brukerrepresentant. 
Prosjektet har som hovedmål å bidra og støtte registrene til oppnåelse av målet om økt 
brukermedvirkning.  
 
Status 
Brukermedvirkning er fortsatt et forholdsvis nytt felt når det gjelder medisinske kvalitetsregistre, og 
prosjektgruppen ser et behov for å utforme noen rammer for dette arbeidet, for å sikre at det faktisk 
oppnås reell brukermedvirkning.  
 
For å støtte registrene i arbeidet med å inkludere brukerrepresentant i sine fagråd, har 
prosjektgruppen utarbeidet en veileder for brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre. 
Veilederen beskriver brukerrepresentantens rolle og oppgaver i de nasjonale kvalitetsregistrenes 
fagråd, og hvordan valg av brukerrepresentanter skal gjennomføres. I tillegg beskrives det hvordan 
brukerrepresentantene sin deltakelse i fagråd skal kompenseres økonomisk. 
 
Det er tiltenkt at veilederen distribueres til alle nasjonale kvalitetsregistre samtidig som de blir 
informert om kravet om å oppnevne brukerrepresentant til sine fagråd innen utgangen av 2017. 
 
Prosjektgruppen ber interregional styringsgruppe gi sin vurdering og tilslutning til veilederen. 

 
 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering og slutter seg til forslaget om at veilederen 
sendes til registrene sammen med krav om å ha brukerrepresentasjon i sine fagråd. 
 

 
Vedlegg  
Vedlegg 7, Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
  

Saksframlegg 

Møtedato  30.11.2016 

Saksnr  46/2016 

Saksbehandler Marie Waatevik, Nasjonalt servicemiljø, region Vest 
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Sak 46/2016 Vedlegg nr. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veileder til brukerrepresentasjon i 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre  
 
 
 

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske 

kvalitetsregistre   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veileder til brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre  
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
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1.1 Hvorfor brukermedvirkning 

Det har i de senere årene vært et økende fokus for at pasienter og brukere skal trekkes aktivt 

inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes erfaringer skal vektlegges i utformingen 

av tjenestetilbudet. En rekke organisasjoner arbeider i dag aktivt for å styrke pasientens 

perspektiv i helsetjenesten. 

WHO har identifisert pasientsentrert omsorg som en av fem kjernekompetanser som 

helsepersonell må utvikle for å kunne levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet nå og 

i fremtiden. 

Den nasjonale kvalitetsstrategien ”… og bedre skal det bli!” (2005-2015) har også som mål at 

tjenestene skal involvere brukere og gi dem innflytelse, være samordnet og preget av 

kontinuitet. Et økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med medisinske 

kvalitetsregistre vil være et viktig verktøy for å støtte denne strategien. 

Økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med medisinske kvalitetsregistre er en 

del av strategien for Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med kvalitetsregistre (2016-

2020). Det er en målsetning at alle nasjonale kvalitetsregistre i løpet av 2017 skal ha pasient- 

og brukerrepresentasjon i fagrådene.  

Denne veilederen er utarbeidet av Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre som 

støtte for registrene i hvordan brukerrepresentasjon skal innarbeides. 

Det vil være essensielt at pasient- og brukerrepresentantene har nødvendig kunnskap om 

registrets formål og er tydelig på sin rolle som medlem i fagrådet. I tillegg er det viktig at 

registrene får tilstrekkelig kunnskap om hvordan brukerrepresentantene skal inkluderes.  

Opplæringsprogram for både pasient- og brukerrepresentanter og for registrene vil derfor bli 

utarbeidet.   
 

For å styrke arbeidet med pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre 
opprettet nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre et eget fagsenter for 
pasientrapporterte data. Fagsenteret er en del av det nasjonale servicemiljøet for 
medisinske kvalitetsregistre og er lokalisert ved Haukeland universitetssjukehus, 
Bergen.  
 
Arbeidet omfatter blant annet å legge til rette for at kvalitetsregistrene på en smidig 
datateknisk måte kan innhente pasientrapporterte data. Videre skal Fagsenteret bistå 
registrene i valg av verktøy - fortrinnsvis ved bruk av etablerte standardiserte og 
validerte instrumenter - men også utvikling av nye instrumenter ved behov. 
Veiledning i bruk og analyse av PROM og PREM2 vil også være sentralt. Videre vil 
det være hensiktsmessig å holde en nasjonal oversikt over kvalitetsregistrenes bruk 
av PROM, samt fremme bruk av disse data i forskning. Fagsenteret skal heve 
kompetansen på bruk av PROM i registermiljøene gjennom å arrangere nasjonale og 
regionale seminarer, og bidra generelt med informasjon på feltet. Fagsenteret skal 
også veilede kvalitetsregistermiljøene i hvordan PROM kan brukes i 
kvalitetsforbedringsarbeid.  
 

                                            
2 PROM: Patient reported outcome measure. PREM: Patient Reported Experience Measures 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-20052015
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-20052015
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/strategi_for_det_regionale_arbeidet_med_medisinske_kvalitetsregistre.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/strategi_for_det_regionale_arbeidet_med_medisinske_kvalitetsregistre.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/region/604/les-mer
https://www.kvalitetsregistre.no/region/604/les-mer
https://www.kvalitetsregistre.no/prom
https://www.kvalitetsregistre.no/prem
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1.2 Beskrivelse av brukerrepresentantens rolle 

Brukerrepresentantens rolle i fagrådet vil være å videreformidle de utfordringer og 
behov som eksisterer i helsetjenesten, sett fra et brukerperspektiv. Det er viktig at det 
er bred enighet fra eget felt rundt de tilbakemeldinger som formidles inn i fagrådet og 
at disse er forankret i egen organisasjon, gjerne via referatførte internmøter i 
organisasjonen. Der det ikke eksisterer en egen organisasjon er det viktig at den 
bruker/pasient som velges har bred kjennskap til hvilke utfordringer/behov som 
eksisterer innenfor eget felt/område. Brukerrepresentanten skal også formidle det 
arbeid som utføres i fagrådet til egen organisasjon og tilrettelegge for diskusjon og 
eventuelle tilbakemeldinger som bringes videre til fagrådet. 

Det er viktig at fagrådets leder tidlig avklarer med brukerrepresentant hva det 
innebærer å delta i registerets fagråd, herunder forventet bruk av tid (møtefrekvens, -
varighet,). Det må i tillegg avklares hvor mye tid brukerrepresentanten må påregne til 
forberedelse før møtene, dette innebærer i tillegg forankring av aktuelle saker i egen 
organisasjon.  

  

1.3 Brukerrepresentantens oppgaver i registrenes fagråd omfatter: 

 Sørge for å formidle utfordringene med kvaliteten i helsetjenesten, og at disse er målbare i 
registeret.  

 Sørge for å forankre registerets formål i aktuelle brukergrupper 

 Sørge for at fagrådet er godt orientert om brukerorganisasjonenes formål der disse finnes 

 Sørge for at referater fra møter i fagrådet formidles til alle aktuelle brukerorganisasjoner der 
disse finnes 

 Sørge for at registerets kvalitetsindikatorer er forankret i brukergruppene/-organisasjoner 

 Sørge for at pasientrapporterte resultat og erfaringsmål (PROM/PREM3) er forankret og oppleves 
som relevante i brukergruppene/-organisasjoner  

 Bidra til at registrenes årlige publisering av resultater er tilpasset for brukergruppen/-
organisasjoner 

 Sørge for at registrenes resultater blir gjort kjent i brukergruppen/-organisasjoner, herunder 
publisering på nettsider, tidsskrifter, medlemsblad, brukermøter m.m. 

 

1.4 Valg av brukerrepresentant i registerets fagråd 

 Brukerrepresentant(er) skal oppnevnes fra brukerorganisasjoner for aktuell pasient- og 
brukergruppe.  
Dersom det ikke er etablert brukerorganisasjon(er) for den aktuelle pasient- og brukergruppen, 

kan det oppnevnes en representant ved å kontakte Regionalt Brukerutvalg (RBU) som kan bistå 

registeret i oppnevnelse av egnet brukerrepresentant. 

                                            
3 PROM: Patient reported outcome measure. PREM: Patient Reported Experience Measures 

https://www.kvalitetsregistre.no/prom
https://www.kvalitetsregistre.no/prem
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 For å ivareta kontinuitet og reell brukermedvirkning anbefales det to brukerrepresentanter der 
det er mulig.  
 

 Pårørende kan være aktuelle som brukerrepresentanter der disse helt eller delvis ivaretar 
pasientens interesser, eksempelvis når pasientgruppen er barn, eller har nedsatt bevissthet.  
 

 Hvis det finnes flere brukerorganisasjoner innenfor samme fagområde bør alle aktuelle 
organisasjoner bli invitert til å delta i fagrådet.  

De aktuelle organisasjoner sender en søknad til fagrådet med aktuelle 
brukerrepresentanter etter mal. 

 

1.5 Økonomisk kompensasjon 
 
 Brukerrepresentantene skal få dekket reiseutgifter og kompensasjon for deltakelse i fagrådet av 

registeret. 
 

 Kompensasjonen skal omfatte deltakelse i fagrådsmøter og inntil 2 timers forarbeid.  
 

 Det skal benyttes nasjonale satser for kompensasjon  
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Møtedatoer 2017 
  
Forslag til møtedatoer 

- 8. mars, 

- 14. juni,  

- 13. sept,  

- 13. des 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner møtedatoer for 2017 
 

 
 
Vedlegg:  

 
  

Saksframlegg 

Møtedato  30.11.2016 

Saksnr  47/2014 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Referatsaker  
 

1. Kort oppsummering av arrangementet ”Presentasjon av nye resultater fra medisinske 

kvalitetsregistre” 14.11.16 

2. Rapport:” Indikatorer for måling av uberettiget variasjon”  

3. Helsedirektoratets rapport om områder aktuelle for opprettelse av nye kvalitetsregistre 

 

 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering  
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