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Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS) 

Dag Onsdag 5. desember 2018 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Deltakere Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Sverre Sandberg, Inger Økland, Ole Tjomsland, 
Siv Mørkved, Bent Indredavik  

Observatører Nils Gullhaug (Dir E-helse), Mario Gaarder (Helsedirektoratet)), Torunn Omland 
Granlund (HOD), Vinjar Fønnebø (Ekspertgruppen), Siri Aasnes (observatør FHI) 

Fraværende Tore Solberg 

Fra sekretariat  Eva Stensland, Philip Skau og Marianne Nicolaisen (Servicemiljøet SKDE), Jørn Hanssen 
(FMK-NIKT) 

 

 

Saksnr. SAKER 

50/2018 
 
 
 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 

51/2018 Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 12.09.2018 
 
Jørn Hanssen hadde et par tekstlige presiseringer i sakene 40/18 og 42/18. Disse er tatt inn i 
endelig referat.  
 
Vedtak: 

Styringsgruppen godkjenner referat fra møtet 12.09.2018 

Møtereferat: 

Møtedato  05.12.2018 

Møtenr. 04 -18 
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52/2018 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i IRS 
 
Sak 30-16: FMK-NIKT arbeider med å ferdigstille metodikk for vurdering av tekniske 
innregistreringsløsninger, og vil deretter vurdere alle tekniske løsninger som er i bruk. Dette 
blir en egen sak i IRS i 2019.  
29-17: Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler – planlagt revisjon etter at ny 
nasjonal finansieringsordning er vedtatt i AD-møtet, behandling av saken er utsatt. Forslag 
til fordeling for 2019 presenteres i møtet. 
39-17: Helse Vest har likevel ikke arbeidet med tilgangsstyring av lokale installasjoner. Jurist 
i FHI konsulteres om problemstillingen. Sak i 2019. 
55-17: Det forberedes en sak vedr finansiering av biobanker i 2019. 
63-17: Brev til HOD vedr NORBIO er nå ferdigstilt av leder av IRS. St Olavs hospital er 
dataansvarlig for registeret, og brevet forankres ved St Olav før det sendes.  
23-18: Saken ble presentert i møtet (sak 61-18).  
37-18: Finansiering nordiske/ internasjonale registre. Sak i 2019. 
39-18: Dir. for e-helse presenterte i møtet (sak 56-18) status for arbeidet med 
standardisering av kodeverk og terminologi som ledd i arbeidet med automatisert 
datafangst. Helsedirektoratet inviteres til å informere om arbeidet med utvikling og 
publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer i et møte i 2019. 
44/18: Finansiering av datafangst fra primærhelsetjenesten (oppfølging av sak 52-17): 
Det er viktig å kunne følge pasientene når de er i forløp mellom tjenestenivåene, men 
kostbart, og det er behov for tilstrekkelig finansiering. Brev fra Norsk diabetesregister for 
voksne er sendt til HOD med kopi til H-dir. Det vil i tillegg utformes et brev til HOD fra IRS 
v/leder som problematiserer finansiering av datafangst fra primærhelsetjenesten på et mer 
generelt grunnlag. Leder av AD-møtet informeres per telefon.  
45-18: Ekspertgruppens forslag til revidert stadieinndelingssystem settes som sak i 2019. 
Nye saker etter IRS-møte 12. sept: Elektronisk samtykke på Helse-Norge (ny modul) og 
Forvaltning av registermidler – ulikheter mellom regionene? Settes opp som saker i 2019. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar informasjonen om status for oppfølging av tidligere behandlede saker til 
orientering med de kommentarer som framkom i møtet.  
Som ledd i oppfølging av sakene 30/16, 39/17, 55/17, 37/18, 39/18, 45/18, og de to nye 
sakene utarbeider sekretariatet saksfremlegg til behandling i kommende møter (2019) i 
styringsgruppen.  

53/2018 Ekspertgruppens vurdering av registrenes oppfølging av tidligere vedtak om Varsler om 
manglende faglig framdrift 
 

Ekspertgruppens leder orienterte IRS om Ekspertgruppens vurdering av registrenes 
oppfølging av tidligere vedtak om Varsel om manglende faglig utvikling. Dette på bakgrunn 
av de seks registrenes beskrivelser av framdriften i arbeidet med forbedringer som var 
mottatt innen 15.10.2018 og som var vedlagt i sakspapirene. 
 
Ekspertgruppens vedtak: 

1. Nasjonalt kvalitetsregister for melanom 
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  

2. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer  
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Ekspertgruppen anbefaler at registeret får ett års forlenget frist for 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. 

3. Norsk diabetesregister for voksne  
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.  

4. 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.  

5. Norsk kvalitetsregister for HIV  
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.  

6. 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 fikk varsel i 2016 og i 2017 ett års forlenget frist til å gjennomføre 
forbedringstiltak. 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. 
 
Ledere fra Norsk kvalitetsregister for Norsk pacemaker og ICD-register, Norsk 
kvalitetsregister for HIV og Gastronet var invitert inn for å redegjøre for styringsgruppen 
hvordan de har arbeidet med forbedringer av registeret for å beholde nasjonal status. 
Leder av Norsk pacemaker og ICD-register fortalte at registerets hovedutfordring er at 
elektronisk teknisk løsning (eReg) har tatt lang tid å utvikle, er lite brukervennlig, har 
systemfeil, problemer med å rette feilregistreringer og har en rapportfunksjon som ikke 
fungerer tilfredsstillende.  
Norsk kvalitetsregister for HIV har ikke levert årsrapport. Leder av registeret fortalte at 
registeret ikke har finansiering til registerdrift fordi de ikke har konsesjon til å samle data 
nasjonalt. Manglende finansiering ble opplyst som årsak til at det heller ikke var levert 
årsrapport. Registeret opplyste at de ikke heller ikke hadde fått tilstrekkelig bistand fra 
Servicemiljøet i HSØ til å løse de utfordringene registeret har. Registeret samler imidlertid 
data på OUS. Det er laget en DPIA i forbindelse med ny personvernforordning. 
Leder av Gastronet har gjort en gjennomgang av innregistrering i 2018 som viser at 
dekningsgraden har økt til vel 50%. Gastronet inkluderes i 2019 i incentivordningen som kan 
øke dekningsgrad. De har i første omgang jobbet mot at sykehusene skal registrere, og har 
ikke konsentrert seg om avtalespesialistene. Registeret er papirbasert, men teknisk 
elektronisk løsning er under etablering. Registerleder mener at systemet registeret har med 
å vurdere hver koloskopør er en årsak til at mange kvier seg for å registrere. Gastronet 
vurderes som et viktig register, også i forbindelse med tarmkreftscreeningsprogrammet, 
men det har ikke vært driftet optimalt. Det vurderes som dramatisk for registeret å miste 
nasjonal status nå med tanke på at man forventer at incentivordningen vil ha effekt på 
oppslutningen og dekningsgraden. 
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En enstemmig styringsgruppe valgte å følge ekspertgruppens vurdering og anbefalinger i 
oppfølging av tidligere vedtak for alle registrene unntatt Gastronet, der styringsgruppen gir 
registeret ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i varselet. 
For Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom diskuterte styringsgruppen om 
registeret var opprettet av Helse Vest RHF på oppdrag fra HOD i 2007. Det ble oppklart at 
registeret ble etablert etter initiativ fra det regionale helseforetaket selv. 
 

Vedtak: 

1. Nasjonalt kvalitetsregister for melanom                                                     
Styringsgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende. 

2. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
Styringsgruppen gir Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 
sykdommer ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i Varselet til 
registeret. 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. 

3. Norsk diabetesregister for voksne                                                             
Styringsgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende. 

4. Norsk pacemaker og ICD-register                                                                
Styringsgruppen sender Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at 
registeret mister nasjonal status med, kommentar om at styringsgruppen 
understreker at de anser at det er svært viktig med et kvalitetsregister for 
pasientgruppen og at de påpeker at registeret har et sterkt og engasjert fagmiljø 
som mener at den elektroniske løsingen (eReg) ikke har den kvaliteten som kreves 
for nasjonal datafangst. Styringsgruppen vil stille seg positiv til en ny søknad om et 
nasjonalt pacemaker og ICD-register hvis registeret blir utviklet på en teknisk 
plattform som muliggjør nasjonal datafangst.  

5. Norsk kvalitetsregister for HIV                                                                    
Styringsgruppen sender Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at 
registeret mister nasjonal status, med kommentar om at styringsgruppen 
understreker at de anser at det er svært viktig med et kvalitetsregister for 
pasientgruppen. Den merker seg også at registeret ikke har fått regional finansiering 
til å jobbe med sluttføringen av registeret, og det kan synes som om det ikke har fått 
tilstrekkelig hjelp av dataansvarlig og regionale støttefunksjoner. Styringsgruppen vil 
stille seg positiv til en ny søknad om et nasjonalt register for HIV hvis det blir 
etablert et rettslig grunnlag for registeret. 

6. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Styringsgruppen sender 
Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister nasjonal 
status, med kommentar om at de anser at der svært viktig med et kvalitetsregister 
for pasientgruppen. Styringsgruppen stiller seg derfor positiv til en ny søknad om et 
nasjonalt KOLS-register som vil kunne inkludere hele pasientpopulasjonen, samt ha 
god oppslutning i de kliniske fagmiljøene. 

7. Gastronet 
Styringsgruppen gir registeret ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i 
Varselet til registeret. Registerets fagråd bør være sammensatt med representanter fra 
alle regioner og viktige aktører. Helse Sør-Øst bør bygge opp rundt en styrket 
organisering og finansiering.   
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54/2018 Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2017 fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre  
 
Leder av ekspertgruppen orienterte om vurderingsprosessen ved gjennomgang av 
årsrapporter fra nasjonale kvalitetsregistre for 2017.  
Totalt ble 51 av 53 nasjonale kvalitetsregistre vurdert. Norsk kvalitetsregister for HIV hadde 
ikke levert årsrapport for 2017. Norsk nyreregister hadde levert årsrapport uten resultater 
og årsrapporten ble derfor ikke vurdert av ekspertgruppen. 
 
Syv registre avanserte i stadium. Norsk hjerteinfarktregister gikk fra stadium 2 til 4, mens 
Norsk kvinnelig inkontinensregister gikk fra stadium 3 til 4. Totalt ble 44 registre vurdert til 
samme stadium som i fjor. Det er nå 32 registre i stadium 2 og 4 i stadium 4.  
 
Ekspertgruppens leder har i tillegg vurdert alle registrene etter det nye 
stadieinndelingssystemet som ekspertgruppen presenterte for styringsgruppen i september. 
Ekspertgruppen vil presentere forslag til nytt stadieinndelingssystem våren 2019.  
 
Det ble identifisert åtte nasjonale kvalitetsregistre med manglende utvikling mot, eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon.  
 
De åtte registrene 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)  
 
Styringsgruppen utsteder Varsel om manglende faglig utvikling til disse registrene. For tre av 
disse 8 registrene er datatekniske utfordringer årsak til manglende utvikling mot, eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Nasjonalt traumeregister mangler en 
velfungerende innregistreringsløsning, mens NorArtritt og Nasjonalt kvalitetsregister for 
smertebehandling har utfordringer med datafangst fra HSØ hhv. på grunn av manglende 
regional teknisk løsning og manglende godkjenning av lokal løsning. Ekspertgruppen har 
skrevet et notat til styringsgruppen der det redegjøres for at det under vurdering av 
årsrapportene er lagt merke til at utilfredsstillende forhold rundt tekniske løsninger 
fremdeles er et betydelig hinder for tilfredsstillende registerfunksjon for enkelte registre. 
Ekspertgruppens mandat i forhold til vurdering av registerkvalitet kan ikke ta hensyn til at 
registrene er uforskyldt i manglende faglig utvikling. Når ekspertgruppen sender notatet er 
det for å påpeke disse forholdene. Styringsgruppen beslutter at notatet fra ekspertgruppen 
vedrørende utfordringer med tekniske løsninger skal vedlegges varslene til de registrene 
dette gjelder.  

Styringsgruppen ønsker at arbeidsgruppen som skal se på styring og organisering av arbeidet 
med kvalitetsregistre informeres om utfordringer rundt tekniske løsninger, og det å definere 
ansvar og “eierskap” for det enkelte nasjonale kvalitetsregister.  
 
Vedtak: 

1. Styringsgruppen tar ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2017 til etterretning, 
og godkjenner årets stadieinndeling av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.  
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2. Styringsgruppen godkjenner ekspertgruppens begrunnelser til tekst for Varsel for åtte 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

3. Notatet fra ekspertgruppen vedrørende utfordringer med tekniske løsninger skal gå 
som vedlegg til varsler til de aktuelle kvalitetsregistrene, med kopi til de aktuelle HF 
og RHF  

4. Varsel til traumeregisteret skal underskrives av Finn Henry Hansen, for anledningen 
«setteleder»  

5. I alle varsler skal det stå at registeret, med tillegg: «i samarbeid med dataansvarlig» er 
ansvarlig for å svare på varselet. 

55/2018 Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler  

Den øremerkede satsingen på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
innebærer en årlige bevilgning over statsbudsjettet til felles infrastruktur. Styringsgruppen 
ønsket i 2017 å avvente en evt. omfordeling av midler mellom regionene til arbeidet knyttet 
til en ny modell for finansiering av faglig og administrativ drift var ferdigstilt. Denne 
utredningen ble ferdigstilt våren 2018, men saken skal behandles av økonomidirektørene før 
den behandles i AD-møtet. Servicemiljøet ved SKDE og lederne av de regionale 
servicemiljøene har laget et forslag til fordeling av midler for 2019 som i all hovedsak 
anbefaler samme fordeling som for 2018.  

Vedtak: 
1. Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles infrastrukturmidler 2019 til 

arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordeles i henhold til forslaget i 
denne sak 

2. Anbefaling fra AD-møtet oversendes HOD for godkjenning 
3. Etter at AD-møtet har behandlet ny modell for finansiering ønsker styringsgruppen en 

gjennomgang av ny modell for bruk av de nasjonale infrastrukturmidlene. 
 

56/2018 Direktoratet for e-helse: Status for arbeide med standardisering av kodeverk og 
terminologi  
Jørn Andre Jørgensen fra Direktoratet for e-helse presenterte status for arbeidet med 
standardisering av kodeverk og terminologi som ledd i arbeidet med automatisert 
datafangst. 
Det skal etableres et «felles språk», gevinster forutsetter felles bruk av standardisert 
terminologi som er begrepsorientert, og der det er synonymer mellom relasjoner. Det skal 
utarbeides klassifikasjoner og andre kodeverk. Snomed-CT skal inn i grunnstrukturen. 
Forventede nytteeffekter er blant annet; 
- Høyere kvalitet på pasientbehandling og færre skader 
- Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis 
- Enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp 
 
Styringsstrukturen er under oppbygging, og Jørgensen vil kontakte SKDE ved Eva Stensland 
for medvirkning og samarbeid. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 

57/2018 Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT  
 
Jørn Hanssen informerte om saker som har vært behandlet i FMK september-november 
2018. FMK har satt ned en gruppe for å se på de tekniske løsningenes evne til å ta i bruk 
fellestjenester. MRS og QReg har gode forutsetninger for dette. HV jobber med å utvikle en 
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prosess for etablering av registre som alle kan benytte. Det er behov for en sterkere styring 
av organisering og finansiering av fellestjenester. Det er dataansvarlig som er ansvarlig for at 
hvert enkelt register tar i bruk fellestjenester. 
Prosjekter som er godkjent for finansiering høsten 2018 ble presentert: 
- FMK har vedtatt at 2 MNOK skal omfordeles fra Helsedataprogrammet for å finansiere 
arbeidet med å etablere løsning og prosesser for innrapportering av metadata til nasjonal 
variabelkatalog. Midlene går til prosjekt «Variabelkatalog og metadatatjenester for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre» for 2018. Eva Stensland opplyser i møtet at det i 
servicemiljøet i SKDE vil ansettes en person som prosjektleder for metadataprosjektet i to 
år.  
- Søknad fra ett register om oppgradering til nyeste versjon av QReg 
- Merfinansiering til FALK 
- Søknad fra ett register om finansiering av implementering av ePROM 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

58/2018 Plan for prioriterte fagområder for nye kvalitetsregistre  

En styringsgruppe bestående av en representant for hvert helseforetak på fagdirektørnivå 
ble utnevnt av AD-møtet, og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE 
fikk prosjektlederansvar for utredning av nye områder for mulig utvikling og etablering av 
nye medisinske kvalitetsregistre.  
Eva Stensland presenterte utredningen, som er basert på innspill fra kliniske fagmiljø og 
fagmedisinske foreninger og diskusjoner i tre arbeidsgrupper, samt styringsgruppens 
prioriteringer.   
 
Styringsgruppen har i sin overordnede prioritering rangert fagområdene i følgende 
rekkefølge:  
1. Rusbehandling 
2.  Psykisk helsevern 
3. Utvalgte fagområder innen somatikk 
 
Basert på utredningen har de regionale helseforetakene følgende anbefaling: 
Styringsgruppen anbefaler opprettelse av et begrenset antall kvalitetsregistre innen 
rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk i perioden 2019-2022.  

AD-ene i RHFene har i sitt møte i november 2018 tatt planen til orientering De ber om at det 
blir gjennomgått hvilke registerinitiativer som skal prioriteres innenfor hvert budsjettår. 
 
Interregional styringsgruppe mener de burde vært involvert i utredningen i større grad. 
Styringsgruppe ønsker på et kommende møte i å ta en større diskusjon på hvordan 
styringsgruppen kan bidra i arbeidet med etablering av nye registre, og hvilke registre som 
skal prioriteres.  
 
Styringsgruppen understreker at både helsepolitiske og faglige hensyn tilsier at det fortsatt 
er behov for nasjonale kvalitetsregistre innen fagområdene som dekkes av KOLS-registeret, 
Pacemakerregisteret og HIV-registeret. Det anbefales at det gis prioritet til søknad om 
innvilgelse om nasjonal status for en re-etablering av disse registrene dersom de faglige, 
tekniske og organisatoriske forutsetninger for dette kan oppfylles. 
 
Vedtak: 
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Interregional styringsgruppe tar RHFenes plan for prioriterte fagområder for nye 
kvalitetsregistre til orientering med følgende kommentar: 
1) Styringsgruppen ønsker å gjøre en vurdering av hvilke registre som skal prioriteres 

innenfor hvert budsjettår. 
2)  Dersom KOLS-, Pacemaker- og HIV-registeret etterkommer de faglige, tekniske og 
organisatoriske forutsetninger, anbefales at disse reetableres for igjen å få nasjonal status. 

59/2018 Høring ny forskrift for kvalitetsregistre  

Ny forskrift om medisinske kvalitetsregistre er ute til høring med høringsfrist 20.02.2019. 
Philip Skau presenterte hovedpunkter fra den foreslåtte forskriften. 
For å sikre en grundig gjennomgang av forslaget til ny forskrift og en enhetlig prosess for å 
avgi høringssvar, vil Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE organisere 
et felles møte i januar 2019 med personvernombudene ved de helseforetakene som i dag 
har databehandlingsansvar for nasjonale medisinske kvalitetsregistre og servicemiljøet i 
regionene.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering med følgende kommentar: 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE bes om å sende oppfordring til 
alle kvalitetsregistrene om å gi innspill til høringsutkastet, og å involvere sine 
pasientforeninger til å gi sine innspill. 
 

60/2018 Klyngeregistre 

For å svare på et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre har styringsgruppen bedt servicemiljøet om å utrede mulighet for å lage 
klyngeregistre innen fagområdene revmatologi og nevrologi. 
 
Høsten 2018 ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nasjonalt 
servicemiljø i region Vest, Midt, Sør-Øst og SKDE. 
Arbeidsgruppen skal ha fokus på følgende områder: 
 - organisering av klyngeregistre 
 - finansieringsmodell for klyngeregistre 
 - IKT-infrastruktur for klyngeregistre 
 - juridiske konsekvenser 
 
Erfaringen så langt er at det er krevende å samordne allerede etablerte nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. Sentrale spørsmål i et slikt arbeid vil være å 
databehandlingsansvar, lokalisering av støttefunksjoner og finansiering. 
Det er per i dag igangsatt en prosess for å etablere et klyngeregister innen nevrologi, der 
man i første omgang har tatt kontakt for samordning mellom Norsk MS-register og biobank 
og Norsk parkinsonregister og biobank. Det vil også igangsettes en prosess for registre innen 
revmatologi. Arbeidsgruppen vil legge frem for styringsgruppen en endelig plan for 
etablering av klyngeregistre innen disse fagområdene innen 1. april 2019. Det skal samtidig 
etableres en felles mal for samling av registre i innen samme medisinske fagområde.  
 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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61/2018 Tidligere publisering av resultater fra kvalitetsregistrene 
 
Som et ledd i arbeidet med å tilgjengeliggjøring av oppdaterte resultater fra 
kvalitetsregistrene fikk sekretariatet i oppgave å undersøke registrenes muligheter for å 
levere årsrapport og resultater til publisering tidligere enn oktober.  
Servicemiljøet gjennomførte en spørreundersøkelse til de nasjonale kvalitetsregistrene. På 
bakgrunn av svarene har servicemiljøet laget følgende forslag til plan for endring av 
leveringsfrister: 
Servicemiljøet foreslår at man initialt har fokus på tidligere publisering av resultater og 
deretter inkluderer årsrapport. 
Forslaget er som følger for 2019:  
-Resultater til publisering: frist for innlevering i løpet av juni og presentasjonsseminar i 
september 
-Årsrapport: oppfordre registrene til å levere årsrapport tidligere (men med samme frist som 
i dag). Dette vil spre belastning på analysebistand og redusere kø hos NPR 
 
Styringsgruppen støtter forslaget og kommenterer at det bør være et mål at man innen 
2020 kan ha seminar for publisering av resultater før sommeren, og at registrene i 2021 
leverer årsrapport før sommeren.  
  

Vedtak: 
Styringsgruppen støtter forslaget om plan for endring av frister for levering av årsrapport og 
resultater til publisering med kommentarer som fremkom i møtet. 
 

62/2018 Status Norsk nyreregister 
Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister fikk nasjonal status i 2012 under 
forutsetning av at de på sikt skulle slås sammen til ett register, Norsk nyreregister.  

Driften av NNR skjer ved OUS som er dataansvarlig, hvor også daglig leder er ansatt. 
Registeret består etter sammenslåing av to seksjoner: 

 NNR – seksjon for dialyse og transplantasjon (NNR-DT), OUS-Rikshospitalet 

 NNR – seksjon for nyrebiopsi (NNR-NB), Haukeland universitetssjukehus 
I 2018 var den regionale finansieringen av faglig og administrativ drift av NNR 2.64 MNOK, 
hhv. 1.64 MNOK fra HSØ og 1 MNOK fra HV.  I Sluttrapport om ny finansieringsmodell fra 
mai 2018 nevnt over, ble det ikke utredet hvordan klyngeregistre skal finansieres i Norge. 
Servicemiljøet i HSØ og Helse Vest anbefaler en videreføring av dagens organisering og 
finansiering av Norsk nyreregister. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering med følgende kommentar: 
Registeret bør utvikle en felles IKT-plattform 
 

63/2018 Møtedatoer 2019 

Onsdag 20. Mars 
Onsdag 12. Juni 
Onsdag 11. sept 
Onsdag 4. des 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner møtedatoer for 2019. 
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De som ikke kan møte kan stille med stedfortreder. 

64/2018 Referatsaker 

1. Incentivordning, iverksettes 01.01.2019 som en toårig prøveordning. 
12 registre er valgt ut, og det er opprettet en særkode for hvert register som må 
fylles ut ved innregistrering til hvert av de 12 registrene. 
Det holdes tilbake kr. 200 pr pas. som utbetales når pasienten er registrert i det 
aktuelle registeret.  
Selv om det hakes av for koden, er det ikke sikkert det er registrert komplette data i 
registeret. Servicemiljøet vil følge opp de aktuelle registrene med 
dekningsgradsanalyser og vurdering av kompletthet. 
KOLS-registeret er inkludert i incentivordningen, og sekretariatet vil undersøke om 
MS-registeret kan komme inn i ordningen som erstatning. 

2. Statusrapport «Status 2018, Nasjonale medisinske kvalitetsregistre» ble ferdigstilt 
og overlevert Helseministeren 13.11.18  

3. Seminar for presentasjon av nye resultater i nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
ble arrangert 13.11. 2018 i Kreftforeningens lokaler. Tilsammen 100 personer deltok 
på arrangementet. I tillegg ble seminaret streamet av 200 ulike studio.  

4. Det har vært gjennomført møte med alle PVO vedrørende ny personvernlovgivning.   

Vedtak: 
Styringsgruppen tar sakene til orientering. 
 

65/2018 Eventuelt 

Ingen saker 
 

Neste møte: 20. mars 2019, kl. 09:00-15:30 på Gardermoen 
Referent: Marianne Nicolaisen/ Eva Stensland 
 
 


