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Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dato/tid 31. oktober – 1. november 2018 

Sted Park Inn Oslo 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Jon Helgeland, Jan Nygaard, Leif Nordbotten, Terje P. 
Hagen, Håkon Lindekleiv (dag 2), Kjell-Morten Myhr, Torsten Eken, Kaare Bønaa 
(dag 1), Tonje E Hansen (fra kl 13.00 dag 1), Torild Skrivarhaug (dag 2). 

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

 

Sak   
 
20-2018 
 

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

21-2018 Referat fra forrige møte 
Sak 16-2018: presisering av krav i stadieinndelingssystemet. Denne saken tas opp 
igjen på  neste møte i februar for avklaring. 
 
 
Vedtak:  
Referat fra ekspertgruppens møte 25, mai 2018 godkjennes.  
 

22-2018 Vurdering av forbedringer fra seks registre som mottok «varsel om manglende 
faglig utvikling» høsten 2017 og ett register som fikk forlenget frist i 2017 
 
Saken er en oppfølging av ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2016.  
 
Interregional styringsgruppe utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, 

”Varsel om manglende faglig framdrift” til seks registre. De seks kvalitetsregistrene 

som mottok varsel i 2017 og Gastronet som i 2017 fikk ett års forlenget frist, har 

alle innen fristen 15.10.18 sendt sine beskrivelser av forbedringer som 

ekspertgruppen vurderte under møtet.  

 
Nasjonalt kvalitetsregister for melanom har gjennomført flere tiltak for å svare på 
punktene fra Ekspertgruppen. Registeret har hatt positiv utvikling fra i fjor; 
rapporteringsgrad er økt, og registeret har gjort tiltak som man kan forvente vil gi 
effekt fremover. 

 

Møtereferat 
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Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer kan ikke 
vise til at nye sykehus har begynt å melde til registeret, og noen sykehus som 
tidligere har registrert inn data har ikke samlet data i 2017. Registeret rapporterer 
noen tiltak som er iverksatt, men man kan ikke se at dette har hatt effekt på 
dekningsgraden. Registeret vil ha hovedfokus på tre tilstander framover, men vil 
ikke ekskludere andre pasientgrupper, og det forventes derfor ikke at denne 
strategien vil øke dekningsgrad. Det ble stilt spørsmål ved om registeret burde ha 
”obligatorisk” innregistrering av data for pasienter med disse tre tilstandene, og 
gjøre innregistrering av data for de øvrige pasientgrupper frivillig.  
Ekspertgruppen ble av sekretariatet informert om at et kvalitetsregister er planlagt 
opprettet ved OUS for å monitorere pasienter med spinal muskelatrofi som 
behandles med Spinraza. Denne pasientgruppen er en del av Muskelregisterets 
målgruppe. 
Ekspertgruppen besluttet å anbefale at registeret får ett års utvidet frist til å 
oppfylle krav til forbedringer av registeret. Registeret må om ett år kunne 
framstille en detaljert og realistisk plan for hvordan dekningsgrad på >60% kan 
oppnås ved utgangen av 2022. Registeret må til da også ha avklart sitt forhold til 
det kvalitetsregisteret som er foreslått opprettet ved OUS for pasienter som 
behandles med Spinraza   
 
Norsk diabetesregister for voksne: Registeret berømmes for sine mange foreslåtte 
tiltak for å øke dekningsgrad. De har blant annet fått på plass en egen takst for 
bruk i allmennpraksis, og har også dialog med leverandører av journalsystemer i 
allmennpraksis for automatisk datafangst. Dekningsgrad for pasienter med type2-
diabetes i primærhelsetjenesten er fortsatt svært lav. Det stilles spørsmål ved 
beregning av dekningsgrad utfra prevalens. Det er ønskelig å se insidenstall, hvor 
mange nye tilfeller som kommer til per år.  

Norsk pacemaker- og ICD-register:  

I varsel ble det påpekt fem forhold ekspertgruppen så det nødvendig å forbedre:  

 Ny registerløsning må komme på plass 

 Beskrive PROM og PREM som skal framstilles med data fra ny 
registerløsning 

 Beskrive pasientinvolvering for å få pasientrapporterte data 

 Beskrive mulighetsrommet som ny registerløsning gir 

 Presentere en årlig grafisk fremstilling av resultater fra nåværende 
registerløsning  

 
Ekspertgruppen kan ikke se at registeret har gjort tiltak i henhold til krav i varsel. I 
tillegg har databehandlingsansvarlig (FHI) sagt opp databehandleravtale for 
registeret i juli 2018. Denne kan trekkes tilbake innen oppsigelsestiden på ett år 
dersom man lykkes å lage en teknisk løsning for nasjonal datafangst. Det er utviklet 
en teknisk løsning for datafangst ved OUS i september 2018. 
 

Norsk kvalitetsregister for HIV  

Registeret ble i varsel bedt om å levere årsrapport. Registeret beskrev i sin plan fra 
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april 2018 at de ville levere årsrapport for 2017 innen frist 01.10.18 . Den 15.10.18 
ble det opplyst fra registerleder at årsrapport for 2017 ikke vil leveres på grunn av 
manglende godkjenning for innsamling av data på nasjonalt nivå. Det pågår en 
prosess med PVO i OUS for å utarbeide DPIA i forhold til ny personvernforordning 
som kan muliggjøre hjemmel til å samle data nasjonalt.                                      
Registeret har ikke levert årsrapport som det ble bedt om i varsel.  

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesjukdom – KOLS: Registeret skriver i 
sitt tilsvar at de nok ikke vil klare å oppnå en nasjonal dekningsgrad på >60%, og 
ønsker selv å avvikle registeret som nasjonalt register, men videreføre det lokalt. 
Registeret har støtte av avdelingsleder og foretaksledelse i Helse Bergen HF. 
Ekspertgruppen støtter registerets vurdering.  

Gastronet                                                                                                                      
Registeret fikk i 2016 varsel om manglende faglig utvikling på bakgrunn av 
dekningsgrad på rundt 30% etter mange års drift og at deltakende avdelinger må 
få tilgang til avdelingens aggregerte data og nasjonale data.  

Registeret kan i sin gjennomføringsrapport ikke vise til tiltak som svarer 
tilstrekkelig på punktene fra Ekspertgruppen. Det er usikkert hvorvidt 
dekningsgraden kan komme >50 % nasjonalt.  Blant større sykehus samler St Olavs 
hospital fortsatt ikke data til registeret. Det er usikkert om de beskrevne planlagte 
tiltak vil føre til den etterspurte forankringen i miljøet. 

Ekspertgruppen mener at registeret, på tross av at det har fått ett år ekstra til å 
gjennomføre forbedringer, ikke har besvart varselet med overbevisning. Det er 
uklart om planlagte tiltak vil føre til den etterspurte forankringen i fagmiljøet, og 
registeret virker ikke selv sikker på at dekningsgrad vil øke nevneverdig.  

Vedtak:  
På bakgrunn av registrenes svar på varsel har Ekspertgruppen fattet følgende 
enstemmige vedtak: 

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom: Ekspertgruppen vurderer arbeidet med 
forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer  
Ekspertgruppen anbefaler at registeret får ett års utvidet frist å svare ut varselet 
de fikk i 2017. Registeret må sannsynliggjøre at dekningsgrad over 60 % kan 
oppnås innen utgangen av 2022.  Registeret må også avklare sitt forhold til et 
planlagt kvalitetsregister på OUS for pasienter som behandles med Spinraza. 
 

Norsk diabetesregister for voksne  
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  
 
Norsk pacemaker- og ICD-register 
Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende, og 
anbefaler at Interregional styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet med 
anbefaling om at registeret mister nasjonal status.  
 
Norsk kvalitetsregister for HIV  
Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende, og 
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anbefaler at Interregional styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet med 
anbefaling om at registeret mister nasjonal status.  
 

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesjukdom – KOLS 
Registerleder ønsker ikke lenger at registeret skal ha nasjonal status. Dette støttes 
av ekspertgruppen. Ekspertgruppen anbefaler at Interregional styringsgruppe 
sender melding til Helsedirektoratet om at registeret mister nasjonal status. 
Registerets databehandlingsansvarlige (Helse Bergen HF) bes tilsvarende kontakte 
Helsedirektoratet med informasjon om at man ønsker at registeret mister nasjonal 
status.  

Gastronet  
Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende, og 
anbefaler at Interregional styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet med 
anbefaling om at registeret mister nasjonal status.  

23-2018 Vurdering av årsrapporter for 2017 

Ekspertgruppen vurderte i sitt møte 51 årsrapporter. Ett register unnlot å sende 
årsrapport og ett register har sendt årsrapport uten resultater. 

Varsler 
Ekspertgruppen anbefaler at det utstedes varsel om manglende faglig utvikling til 
åtte registre. To av disse får varsel på grunn av at registrene har manglende 
utvikling på grunn av datatekniske utfordringer. 
 
Registrene som er anbefalt å få varsel er:  

 Norsk hjertekirurgiregister 

 Nasjonalt barnehofteregister 

 Nasjonalt traumeregister 

 Norsk nakke- og ryggregister 

 Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 

 Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 

 Norsk nyreregister 

 Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)  
 
I tillegg anbefales Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 
sykdommer å få ett års forlenget frist til å oppfylle krav fra fjorårets varsel om 
forbedringer av registerets funksjon.  
 
 
Endringer i status for registerstadium 
 
Syv registre avanserte i registerstadium: 

 Norsk diabetesregister for voksne gikk opp fra stadium 1 til 2 

 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer gikk 
opp fra stadium 1 til 2 

 Norsk intensivregister gikk opp fra stadium 1 til 2 

 Norsk kvalitetsregister for øre- nese- hals, Tonsilleregisteret er nyetablert 
og tidligere ikke vurdert. Registeret gikk direkte til stadium 2. 

 Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer 
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gikk opp fra stadium 2 til 3. 

 Norsk hjerteinfarktregister gikk opp fra stadium 2 til 4. 

 Norsk kvinnelig inkontinensregister gikk opp fra stadium 3 til 4.  
 
Notat fra Ekspertgruppen til Interregional styringsgruppe 
For flere nasjonale medisinske kvalitetsregistre er det manglende utvikling på 
grunn av utfordringer med utvikling av IKT-tjenester. Ekspertgruppen vil utarbeide 
et kort notat til Interregional styringsgruppe om bekymringene rundt dette. 
Notatet utformes av Ekspertgruppens leder Vinjar Fønnebø. 
 
 
Følgende punkter er diskutert underveis i møtet, og vil bli satt opp som sak under 
”Revidering av årsrapportmal” til Ekspertgruppens møte i februar: 
 

 Bør årsrapportmal inneholde dashbord? (se eksempler i registrene fra 
HMN).  

 Bør rapporteringsgrad for medisinmeldinger rapporteres i årsrapport (for 
kreftregistrene) 

 Punktene 6.5, 6.6 og 6.7 og 6.8 er muligens uklare i årsrapportmalen, 
ettersom flere registre ikke har besvart punktene ang klinisk 
kvalitetsforbedring, men forbedring av registeret.                                             

 Er det kun dokumentert kvalitetsforbedringsarbeid for rapporteringsåret 
som tilfredsstiller krav i punkt 6.5-6.7? Et slikt krav kan medføre at flere 
registre faller ned i stadium fra ett år til et annet.  

Frist for ekspertgruppens medlemmer for å sende inn vurderingstekst er mandag 
12. nov. 

Ekspertgruppens vurdering angis i form av stadium for registerets funksjon 
(stadium 1-4), og en strukturert tilbakemelding til registeret inkludert forslag til 
forbedringstiltak. 

Vedtak:  

Ekspertgruppen anbefaler et det utstedes ”Varsel om manglende faglig utvikling” 
til åtte registre. Ekspertgruppen utarbeider et notat til Interregional styringsgruppe 
om bekymring rundt at flere registre får varsel på bakgrunn av IKT-tekniske 
forhold.  

24-2018 Møteplan 2019 
 
Det foreslås følgende møteplan for 2019: 
 
Dagsmøte i februar 2019 
Dagsmøte juni 2019 
To-dagersmøte i november 2019 
 
 
Vedtak 
Ekspertgruppen vedtar møteplan for 2019 og forslag på datoer vil sendes på 
Doodle. 
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