
 
 

 
 
 

 
    
         14. September 2017 
 
 
 
 
 
 
Til medlemmene i den Interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   14. September kl. 09.00 – 15.30  
Sted:   Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen.  
   
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
14. September 2017 
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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38/2017 Status oppfølging av saker fra forrige møte 14 2 
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40/2017 Presentasjon av Gastronets arbeid med arketyper i DIPS  20 3 
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Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  14.09.2017 
Saksnr  36/2017                                                      
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  14.09.2017 
Saksnr  37/2017                                                                        
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Sak 37/2017 vedlegg 1    
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 
Dag Torsdag 8. juni 2017 
Tid Kl. 09.00 – 15.30 
Sted Gardermoen 
Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Henrik Sandbu, Bent Indredavik, Pål 

Iden, Ole Tjomsland, Tore Solberg  
Observatører Hanne Narbuvold (HDIR), Vinjar Fønnebø (Ekspertgruppen), Torunn Omland 

Granlund (HOD), Nils Gullhaug (dir e-helse), Helena Eide (FHI) 
Gjester Mona Stedenfeldt (servicemiljøet Midt-Norge), Rune Kvåle (FHI), Maiken 

Engelstad (HOD), Bjørn Astad (HOD) 
Fraværende Sverre Sandberg 
Fra sekretariat  Eva Stensland og Philip Skau (servicemiljøet SKDE), Jørn Hanssen (FMK NIKT) 
 
 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Norsk register for gastrokirurgi v/ Kristoffer Lassen. 
Presentasjonen sendes sammen med møtereferat.  

Saksnr. SAKER 
 
 
17-17 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Styringsgruppens leder opplyste om at Bjørn Astad, ekspedisjonssjef i E-helseavdelingen i HOD, 
i forkant av sak 23-17 vil informere om HODs viktigste satsinger på e-helsefeltet.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 

 
18-17 
 
 
 

Referat fra møte 6. mars og 26. april 2017  
Ingen kommentarer til referat fra møte 06.03.17.  
Til referat fra møte 26.04.17: Styringsgruppens leder kommenterte behov for avklaring av 
prosedyre for funksjonell vurdering av søknader for finansiering av tekniske løsninger i sak 16-
17 da dette ikke var en del av vedtaket i saken.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møter 6. mars og 26. april 2017. 
 

19-17 Status oppfølging av saker fra forrige møte  

Oppfølging av sak 27-16 Organisering og styring av regionenes arbeid med kvalitetsregistre: Det 

Møtereferat: 

Møtedato  08.06.2017 

Møtenr. 03 -17 
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er behov for dialog med AD-møtet for planlegging av evaluering i 2018.  

Oppfølging av sak 28-16 Søknad om nasjonal status for Norsk Brannskaderegister: Saken skal 
behandles i det interregionale fagdirektørmøtet 09.06.17 

Oppfølging av sak 34-16 Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018: Det ble avholdt 
telefonmøte i styringsgruppen for konferansen 07.06.17. Nasjonalt servicemiljø fikk i oppdrag å 
utarbeide forslag til programkomite, arrangementskomite og avklare konferansehotell og –
dato.  

Oppfølging av sak 09-17 Revidert mandat FMK-NIKT: Leder av IRS deltok i styremøte i NIKT 
19.05.17. Det ble avklart at IRS vil foreslå kandidater til FMK som hvert RHF oppnevner. IRS ble 
invitert til styremøte i NIKT i august 17 for å informere bredt om kvalitetsregisterfeltet. 

 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar informasjon om status for oppfølging av tidligere behandlede saker til 
orientering.  
 

20-17 FMK-NIKT: Status for saker behandlet   
Leder av FMK-NIKT refererte fra FMKs møte 14. mars og 23. Mai. 
 
HSØ har søkt om midler til autorisasjonsløsning som vil forenkle pålogging til kvalitetsregistre 
(single-sign-on). Den omsøkte løsningen er spesialtilpasset HSØs behov, men tilsvarende 
løsninger kan tenkes utviklet for de øvrige regionene, tilpasset hver regions infrastruktur.  
HSØs løsningskonsept kan utvikles til å bli nasjonalt. Prosjektet vil tas opp til ny behandling i 
FMK etter at nødvendige avklaringer er foretatt. 
 
FMK har innvilget finansiering av HEMITs søknad om autentisering/autorisasjonsløsning som 
skal erstatte helseregister.no med 1,9 MNOK. Videre er det bevilget kr 400 000 for 
videreutvikling av LKG-registeret, kr 100 000 til HEMIT for implementering av PROMs-løsningen 
og kr 162 000 til HMN for opplæring når MRS-R tas i bruk.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar statusoppdatering til orientering. 
 

21-17 Behov for resultattjenester på personentydig nivå 
 
Styringsgruppen diskuterte på møtet 6. mars (sak 04/17) behovet for personidentifiserbare 
(sensitive) data i forhold til styring og kvalitetsforbedring. Fagråd for resultattjenester fikk i 
oppgave å utrede behovet for å presentere resultater på sensitivt/personidentifiserbart nivå. 
Fagrådet ble også bedt om å orientere seg mot eksisterende initiativer for framstilling av 
helseregisterdata i Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.  

Fagråd for resultattjenester behandlet saken på møte 9. mai. Fagrådet var av den oppfatning at 
det er behov for resultattjenester som kan presentere resultater på et personentydig nivå 
(indirekte personidentifiserbart nivå) for at resultatene skal kunne brukes i klinisk 
kvalitetsforbedringsarbeid.  

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har per i dag ingen tekniske løsninger som vil 
kunne tilby resultater fra medisinske kvalitetsregistre for bruk i klinisk 
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kvalitetsforbedringsarbeid.  

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 

22-17 MRS-Resultat applikasjon for sensitivt nivå - søknad om finansiering fra FMK 

Søknaden var behandlet i FMK den 07.06.17, og leder av FMK hadde i den forbindelse bedt 
søker belyse tre punkter:  
1. Tydeliggjøre valg av plattform  
2. Involvere de øvrige helseregioner og NHN i styring av prosjektet (for å styrke vurdering av 
sikkerhet og funksjonalitet)              
3. Tydeliggjøre kostnader ved drift og forvaltning    
 
Mona Stedenfelt, prosjekteier for MRS-R sensitiv (HMN), hadde en kort presentasjon av 
oppdatert prosjektskisse og demonstrerte løsningen.  Man vil i første omgang satse på en   ”on-
premis”-løsning. En skyløsning ligger lengre fram i tid, og her må avklaringer, spesielt i forhold 
til datasikkerhet, gjøres.  Forvaltningsutgifter er ca kr 50 000 pr register som bruker løsningen.  

 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar presentasjon til orientering. Hvorvidt søknaden anbefales finansiert i 
2017 tar styringsgruppen stilling til i sak 23-17. 

23-17 Presentasjon av samlet oversikt over planlagte søknader til FMK fra 
helseregionene 
 
Saken er en oppfølging av sak 16-17, der det ble bedt om ytterligere informasjon om alle 
søknader, som belyser prosjektets modenhet og gjennomføringsevne samt tidsplan og 
dokumentasjon på nasjonal forankring der dette er relevant.   

Det forelå til saken en oversikt over alle planlagte søknader for 2017. Standardsøknader fra 
enkeltregistre summerer seg til ca 3 MNOK, derav 1,55 MNOK til etablering av godkjent løsning 
for innregistrering for registre som i dag ikke har teknisk løsning. For større satsinger er samlet 
omfang av planlagte søknader i 2017 ca 9,7 MNOK.  

Styringsgruppen diskuterte hvordan IKT-ressurser bør prioriteres, og la som grunnlag at et 
nasjonalt perspektiv skal være førende for vurderingen.  
Dernest ble styringsgruppen enige om følgende prioriteringer basert på dette førende 
prinsippet;  
1. Infrastruktur/felleskomponenter 
2. Innregistreringsløsninger inkludert PROMs  
3. Resultattjenester  
 
Videre så styringsgruppen viktigheten av at planlagte IKT-prosjekter må være tilstrekkelig 
gjennomarbeidet slik at de på søknadstidspunkt faktisk er gjennomførbare for inneværende 
budsjettår. For å sikre gjennomførbarhet innen aktuelt budsjettår er det viktig å lage en årsplan 
for utdeling av midler.  
 
For 2017 er ca 1,5 MNOK allerede fordelt av FMK.  
 
Styringsgruppens anbefaling for utdeling av restmidler for 2017 var som følger:  
1. Infrastruktur/felleskomponenter: Ingen tildeling fordi ingen søknader er ferdigstilt  
2. Innregistreringsløsninger:   
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     - Søknader for enkeltregistre 1,55 MNOK 
     -  Automatisert håndtering av PROM papirskjema (HEMIT) 1,9 MNOK 
3. Resultattjenester: MRS-R sensitiv 1MNOK 
 
Leder av FMK oppfordret servicemiljøet i alle regioner å sørge for at søknader fra enkeltregistre 
om finansiering av innregistreringsløsninger ferdigstilles og sendes FMK. Sekretariatet ivaretar 
dette.  
 
Vedtak: 
 

 Styringsgruppen enes om at følgende prioriteringer skal ligge til grunn for vurderingen;       
I prioriteringen skal et nasjonalt perspektiv for vurderingen være førende med følgende 
prioritering for tildeling:  
1. Infrastruktur/felleskomponenter 
2. Innregistreringsløsninger inkludert PROMs 
3. Resultattjenester 

 
 
Styringsgruppen anbefaler følgende bruk at restmidler fra FMK for 2017:  
 Innregistreringsløsninger:   

               Søknader for enkeltregistre 1,55 MNOK 
               Automatisert håndtering av PROM papirskjema (HEMIT) 1,9 MNOK 
 Resultattjenester: MRS-R sensitiv 1MNOK 

 
24-17 Oversikt over nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk innregistrerings- og 

rapporteringsløsning 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i sak 16-17. Det ble da bedt om at FMK presenterer en 
oversikt over nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk innregistrerings - og rapporteringsløsning, 
med plan for ferdigstilling av slike tekniske løsninger.  

Oversikt over status for tekniske innregistreringsløsninger viser at ett nasjonalt kvalitetsregister 
i HN, fem nasjonale kvalitetsregistre i HSØ og ni nasjonale kvalitetsregistre i HV mangler 
godkjent teknisk innregistreringsløsning. For de fleste av disse registrene finnes en plan for 
oppstart av arbeidet i 2017 eller 2018.  

Oversikten for resultattjenester viser at de fleste nasjonale kvalitetsregistrene (45 av 54) 
mangler åpne resultattjenester (anonyme data åpent tilgjengelig på internett), mens mange av 
de nasjonale kvalitetsregistrene (38 av 54) har en eksisterende innlogget løsning for 
resultattjenester (løsning som krever innlogging fra bruker for å nås). 

 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

25-17 Helsedataprogrammet 
Nils Gullhaug fra Direktoratet for e-helse presenterte Helsedataprogrammet.  
Direktoratet for e-helse får ansvar for å lede arbeidet med å følge opp helseregisterstrategien 
gjennom et program for utvikling av fellesløsninger for registrene.  Det etableres en 
styringsgruppe, en referansegruppe og ulike arbeidsgrupper tilknyttet programmet.   
 
Tre hovedanbefalinger fra rapport «Referansearkitektur og fellestjenester fro helseregistre « 
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12/2016:  
1. Alle helseregistre skal tilby et likt tekniske tjenestegrensesnitt for kommunikasjon med 

omverdenen (API)   
2. Utvikle og ta i bruk nasjonale fellestjenester for helseregistre 
3. Utrede alternative løsninger for en plattform til tilgjengeliggjøring og analyse av 

helsedata (nasjonal helseanalyseplattform). 
 

Det er inngått et samarbeid med Forskningsrådet for 2017-2020 for å etablere en nasjonal 
helseanalyseplattform. Det pågår nå en konseptvalgutredning for helseanalyseplattformen. 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

26-17 Informasjon om europeiske referansegrupper 
Nora Gamst (HOD) presenterte ERN (European reference networks). Dette er europeiske 
kompetansenettverk der målsetningen er å samle kompetanse innen fagområder som er 
sjeldne eller krever høyspesialisert ekspertise. ERN ble lansert i 2017. Per i dag er 24 
nettverk godkjent, der Norge er representert i tre av disse.  Det er en målsetning å samle 
data i registre på tvers av deltakerlandene, og IKT-plattform vil utarbeides av EU-
kommisjonen.    
ERN er en av to hovedsatsinger innen EU på helse. Det er et ønske fra HOD at arbeidet med 
ERN kobles opp mot arbeid med kvalitetsregistre for sjeldne medisinske tilstander.  
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

27-17 Arbeidsgruppe for utredning av behov for nye medisinske kvalitetsregistre 
 
Saken er en oppfølging av sak 10-17 der nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status ble 
presentert. Styringsgruppen ba sekretariatet sette sammen en arbeidsgruppe som inkluderer 
fagdirektører i RHFene for å identifisere prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske 
kvalitetsregistre.  

Sekretariatet presenterte forslag til sammensetning av en slik arbeidsgruppe og metodikk for 
arbeidet. Styringsgruppen kom med innspill til både sammensetning av arbeidsgruppe og 
metodikk, men ønsket ikke å realitetsbehandle saken i dette møtet.   

 
Vedtak: 

Styringsgruppen utsetter behandling av saken. 
 

28-17 Prioritert liste over nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status  

Saken er en oppfølging av sak 10-17, der nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status ble 
presentert. Styringsgruppen ba sekretariatet lage en prioritert liste over disse nye 
registerinitiativene, og angi hvilke initiativer som evt. kan høre hjemme i en faglig klynge.  

Styringsgruppen ble gjort oppmerksom på følgende:  

• En vurdering og rangering av disse registerinitiativene kan kun gjøres på bakgrunn av 
tilhørighet i ulike fagområder. Hver enkelt søknad må vurderes av ekspertgruppen i 
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forhold til relevans og faglig innhold.  
• En rangering/prioritering av disse søknadene kan oppleves prematurt i forhold til arbeidet 

som nå skal igangsettes med utredning av hvilke fagområder som mangler kvalitetsregistre 
(jfr sak 27-17). 

• Per i dag er RHFenes ønske om å anbefale nye kvalitetsregistre for nasjonal status 
uavklart. 

 
Sekretariatet foreslo følgende prioritering:  
1. registre innen psykisk helse og rus 
2. Nye kvalitetsregistre innen kreft 
3. Registerinitiativer som kan tenkes inn i en klynge av registre i et fagområde (nevrologi og 
revmatologi)  
 
Styringsgruppen mente denne saken måtte sees i sammenheng med utredning av behov for 
nye medisinske kvalitetsregistre som skal igangsettes (jfr. sak 27-17). 

Vedtak: 
 Styringsgruppen utsetter prioritering av eksiterende registerinitiativer til utredning av behov 
for nye medisinske kvalitetsregistre er ferdigstilt. 

29-17 Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler 2018 
 
Saken er en oppfølging av sak 31-16 om fordeling av infrastrukturmidler for 2017. 
Styringsgruppen ønsket før fordeling av infrastrukturmidler for 2018” en gjennomgang av 
fordelingsmodell og en tydelig bestilling for de midlene som fordeles til regionene”.   

Sekretariatet presenterte fordelingen av infrastrukturmidler. Fordeling av midler mellom 
regionene bygger på en fordelingsnøkkel knyttet til antall registre med nasjonal status i hver 
region da midlene ble fordelt for første gang i 2009.  Antallet nasjonale kvalitetsregistre har økt 
betydelig siden da. Fordelingen mellom regionene i andelen av registre med nasjonal status er 
også endret. Mulig modell for omfordeling av midler mellom regionene basert på dagens antall 
nasjonale kvalitetsregistre ble presentert.  

Det pågår et arbeid knyttet til en nasjonal modell for finansiering av faglig og administrativ drift 
av nasjonale kvalitetsregistre. Styringsgruppen ønsket å avvente evt omfordeling av midler 
mellom regionene til dette arbeidet var ferdigstilt høsten 2017.  

”Bestilling” til servicemiljøet i regionene for de midlene som fordeles til regionene ble 
presentert i form av tekst i tildelingsbrev og presentasjon av serviceerklæring for servicemiljøet 
som beskriver hvilke tjenester servicemiljøet tilbyr.   

Styringsgruppen ga uttrykk for at disse beskrivelsene av forventet leveranse fra servicemiljøet i 
regionene var tilstrekkelige.  

 
Vedtak: 

Styringsgruppen gjør ingen endringer i forslag til fordeling av infrastrukturmidler for 2018 
mellom regionene. Saken tas opp påny i 2018. 
 

30-17 Statusrapport for Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017 
 

Helse Nord RHF fikk i oppdragsdokument fra HOD for 2017 bestilling om å utarbeide en 
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elektronisk statusrapport for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten skal «(...) 
vise måloppnåelse for arbeidet, herunder dekningsgrad og bruk av kvalitetsregistre til 
kvalitetsforbedring og forskning».  

Nasjonalt servicemiljø SKDE arbeider med utforming av statusrapporten i samarbeid med 
servicemiljøene i regionene. Det er planlagt å publisere rapporten i forbindelse med 
presentasjon av nye resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene i november 2017 med tall 
fra registrenes årsrapporter for 2016.  

Sekretariatet presenterte struktur og innhold i statusrapporten. Styringsgruppen hadde ingen 
kommentarer til dette.  
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

31-17 Årsrapport for nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 2016 
 
Sekretariatet presenterte servicemiljøets årsrapport for virksomheten i 2016. Rapporten 
omfatter rapportering på nasjonalt nivå for arbeid som er felles for hele servicemiljøet. Det 
rapporteres også fra servicemiljøet på regionalt nivå for virksomhet og status for de nasjonale 
kvalitetsregistrene i regionen. For 2016 er rapportering fra Fagsenter for pasientrapporterte 
data inkludert for første gang. 

Servicemiljøet har utarbeidet en felles mal som ble brukt til rapportering i årsrapport for 2016 
for lik rapportering fra de ulike enhetene i servicemiljøet.  

Styringsgruppen var positive til bruk av felles mal, og ga tilbakemelding om at årsrapporten var 
god. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

32-17 Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017 
 
Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal årlig publisere resultater. Registrene bes 
årlig levere resultater som skal offentliggjøres til nasjonalt servicemiljø ved SKDE innen 1. 
oktober.  

Alle medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal levere en beskrivelse av:  

• Registerets formål   
• Pasientgruppen som omfattes av registeret   
• Oversikt over sykehusene som behandler pasientgruppen   
• De viktigste kvalitetsindikatorene   
• Resultater, presentert på sykehusnivå. Dette kan være resultatmål eller prosessmål   
• Dekningsgrad (antatt eller validert mot ekstern kilde)   
• Hvordan resultatene har blitt benyttet i kvalitetsforbedringsarbeid.   

Styringsgruppen ønsker i tillegg et punkt om forskning, og slutter seg for øvrig til det 
forelagte forslaget.  
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Vedtak: 
Styringsgruppen tilslutter seg det forelagte oppdraget til registrene med anmodning om å 
inkludere forskning ved publisering av resultater for 2017. 
 

33-17 Tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av kvalitetsregistre (sykehusnivå) 
 
Rune Kvåle, leder av Hjerte- og karregisteret, presenterte saken på vegne av FHI som er 
databehandlingsansvarlig for registeret.   

På Hjerte- og karregisteret sitt fagrådsmøte den 16. mars 2017 ble saken med tittelen: 
«Tilgangsstyring av brukere til lokale (sykehusnivå) installasjoner av HKR-registrene» tatt opp til 
diskusjon. Kvalitetsregistermiljøene har mottatt flere forespørsler fra ulike HF/RHF med 
spørsmål om tilgang til registrenes lokale applikasjoner/databaser. De nasjonale 
kvalitetsregistrene opplever at det er lite bevissthet om at det faktisk ikke er 
registersekretariatene som har myndighet til å gi slike tilganger.  

Folkehelseinstituttet og kvalitetsregistrene ønsker derfor at Interregional styringsgruppe skal 
orienteres om denne problemstillingen. En uttalelse fra styringsgruppen vil kunne være med på 
å sikre lik forståelse på tvers av regioner og kvalitetsregistre. Folkehelseinstituttet og 
sekretariatene for kvalitetsregistrene ønsker også en konkret uttalelse fra Interregional 
styringsgruppe vedrørende hvor godkjenningsansvaret for tilganger til de lokale 
kvalitetsregistrene skal ligge.  

FHI mener videre at det bør utarbeides retningslinjer for tilgangsstyring og for vurdering av hva 
som anses som tilstrekkelig grad av personidentifikasjon for kvalitetssikringsformål og 
styringsformål på RHF nivå. Dette bør inneholde juridiske avklaringer, krav til godkjenning fra 
HF/RHF og krav til dokumentasjon av hvilke tilganger som er gitt og med hvilken lovhjemmel. 
Når slike retningslinjer er utarbeidet bør dette etter FHIs mening behandles og godkjennes i 
Interregional styringsgruppe.  

Styringsgruppen ønsker en utredning for avklaring av disse spørsmål. Det nedsettes en 
arbeidsgruppe bestående av deltakere fra servicemiljøet, FHI, personvernombud ved flere HF, 
jurist fra servicemiljøet og FHI samt representant fra et registersekretariat fra et aktuelt 
kvalitetsregister.   
 
Vedtak: 

Styringsgruppen ønsker en utredning for avklaring av disse spørsmål. Sekretariatet tar 
initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som utreder saken og presenterer utfallet i neste 
møte. 
 

34-17 Referatsaker 
1. Delrapport 1 Arbeidsgruppe for finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av 

nasjonal medisinske kvalitetsregistre   

2. Informasjon om gjennomførte arrangementer i servicemiljøet:                                                      - 
Seminar kvalitetsforbedring 23.03.17 
- 3-dagers PhD-kurs ”Analyse av registerdata i forskning” 24-26.04.17   
- PROM-seminar 31.05.17 
- Regionale workshops om bruk av resultattjenester og møter i regionene om 
publisering av resultater 

 
Vedtak: 
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Styringsgruppen tar referatsakene til orientering. 
 

35-17 
 
           
       

Eventuelt  
 
Styringsgruppens leder refererte til brev fra Odd Geiran, leder av Norsk Hjertekirurgiregister. 
Brevet belyser utfordringer for samarbeid på tvers av kvalitetsregistrene på hjerte-karfeltet pga 
manglende standardisering av termer og definisjoner samt felles innregistreringsløsninger for 
mulighet for gjenbruk av data.  
Det har vært uenighet mellom hjertekirurger og hjertemedisinere i hvilket kvalitetsregister 
fagområdet TAVI skulle inkluderes.  
Styringsgruppen skriver et tilsvar til Hjertekirurgiregisteret med kopi til NORIC og FHI. Det 
forventes enighet mellom fagmiljøene hvor TAVI skal inkluderes. Ved manglende enighet må 
IRS vurdere om det evt. er behov for restrukturering av disse registrene.  
 
Hanne Narbuvold informerte kort om PARIS (Patient Reported Indicator Service).  
 

 
 
  

Neste møte: 14. september kl 09:00-15:30 på Gardermoen 
 
 
Referent: Eva Stensland 
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Status for oppfølging av saker fra tidligere møter i styringsgruppen  
 
 
Styringsgruppen ønsker informasjon om status for oppfølging av tidligere vedtak.  
Vedlagt ligger tabellarisk oversikt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar informasjon om status for oppfølging av tidligere behandlede saker til 
informasjon.  
 
 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  14.09.2017 
Saksnr  38/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Vedlegg 2 Tabell «Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe». 
 
Saks 
nr 

Vedtak Ansvarlig Frist  Status Utført/ 
gjennom
ført 

27-16 
28.09.
16 

Organisering og styring av 
regionenes arbeid med 
kvalitetsregistre 
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. 
 
Sendt AD-møtet 09.11.16. Videresendt 
fagdirektørmøtet. 
Fagdirektørmøtet 12.12.16:  
”Fagdirektørene ønsker at IRS 
utarbeider forslag til mandat, som 
senere må godkjennes i 
fagdirektørmøtet” 
 

Sekretaria
t SKDE 
 
 

Nov 
16 
 
 
 
 
 

IRS har fått et 
oppdrag fra 
Fagdirektørmøt
et. Hvordan ta 
dette videre? 

 

 
 
 
 

28-16 
28.09.
16 

Søknad om nasjonal status for Norsk 
Brannskaderegister 
Sendt AD-møtet 09.11.16. 
Videresendt fagdirektørmøtet. Behandlet 
des -16 og  juni -17.   
Vedtak i fagdirektørmøtet juni 17:  
Fagdirektørene diskuterte saken på 
bakgrunn av innsendt saksgrunnlag 
til AD-møtet.  
Systemet for faglig og økonomisk 
styring av kvalitetsregisterfeltet er 
under utredning. Inntil videre vil det 
ikke gis nasjonal status til flere 
registre. Dette innebærer at 
fagdirektørmøtet anbefaler ikke at 
Brannskaderegisteret gis nasjonal 
status. 
 

   
Fagdirektørmøt
et har ikke 
anbefalt 
nasjonal status 
for Norsk 
brannskaderegi
ster. 
Videre prosess 
for nasjonal 
status?  

 
 

30-16 
28.09.
16 

Tekniske løsninger for medisinske 
kvalitetsregistre 
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. 
 

FMK-
NIKT 

 Sak IRS høst 
2017 

 

41-16 
30.11.
16 

Tekniske løsninger for PROMs 
Styringsgruppen ber om at FMK NIKT til 
neste møte belyser bruken av alternative  

FMK-
NIKT 

 
 

Sak IRS sept 
2017 
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innregistreringsløsninger av PROMs til 
de nasjonale registrene. 

 
 
 

43-16 
30.11.
16 
 

Hensiktsmessige registerstrukturer 
Styringsgruppen ber servicemiljøet 
starte arbeidet for å se på mulighetene 
av å lage klynge-registre innen 
fagområdene revmatologi og nevrologi. 
 

Sekretaria
t SKDE 

 
 

Sak IRS des 
2017 

 

09-17 
Mars 
17 
 
 
 
 

Revidert mandat FMK-NIKT  

Saken ble behandlet i styret i NIKT 20.03.17, 
19.05.17 og 27.08.17. 
Utfall:  IRS anbefaler kandidater som 
RHFene utnevner. 
 

FMK-
NIKT 

 Kandidater til 
FMK-NIKT er 
sak IRS sept 
2017 
 

 
 
 

19-17 
08.06.
17 

Oppfølging av saker fra forrige møte 

Det er behov for dialog med AD-møtet 
for planlegging av evaluering av 
organisering og styrings av regionenes 
arbeid med medisinske kvalitetsregistre i 
2018 

 

? ? Hvordan skal 
dette tas 
videre? 

 

23-17 
08.06.
17 

Presentasjon av samlet oversikt over 
planlagte søknader til FMK for 2017 

Servicemiljøet i alle regioner må sørge 
for at søknader fra enkeltregistre om 
finansiering av innregistreringsløsning 
sendes til FMK 

NIKT + 
Servicemil
jøi alle 
regioner 

 Søknader 
sendes 
fortløpende   

 

29-17 
08.06.
17 

Gjennomgang av fordeling av 
infrastrukturmidler 2018 

Saken tas opp påny i 2018 

Sekretaria
t 
SKDE 

 Sak høst 2018  

33-17 
08.06.
17 

Tilgangsstyring av brukere til lokale 
installasjoner av kvalitetsregistre  

Styringsgruppen ønsker en utredning for 
avklaring av disse spørsmål. 
Sekretariatet tar initiativ til å nedsette en 
arbeidsgruppe som utreder saken og 
presenterer utfallet i neste møte 

Sekretaria
t 
SKDE 

 Sak sept 2017 
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35-17  
08.06.
17 

Eventuelt 

Brev til IRS fra Odd Geiran om 
utfordringer for samarbeid på tvers av 
kvalitetsregistrene på hjerte- og karfeltet. 
IRS skriver tilsvar til 
Hjertekirurgiregisteret med kopi til 
NORIC og FHI. 

Leder IRS 
og 
sekretariat 
SKDE 

   

 Invitasjon til styret for 
Helsedataprogrammet 

RHFene er invitert til å delta med en 
representant fra kvalitetsregisterfeltet inn 
i styret for Helsedataprogrammet. 
Kandidat er foreslått. Formell 
oppnevning av Fagdirektørmøtet  

  Gjentatte 
henvendelser til 
Fagdirektørmøt
et for 
oppnevning. 
Ingen svar 
mottatt, og 
dermed ingen 
deltakelse på 
styremøter i 
august og 
september 
2017.  
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Tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
Saken er en oppfølging av sak: 33:17 om tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av 
kvalitetsregistre. 
 
På Hjerte- og karregisteret sitt fagrådsmøte den 16. mars 2017 ble saken om tilgangsstyring av brukere til 
lokale installasjoner av HKR-registrene tatt opp til diskusjon. Bakgrunnen er at kvalitetsregistermiljøene 
mottar forespørsler fra HF/RHF med spørsmål om tilgang til registrenes lokale applikasjoner/databaser.  
 
Folkehelseinstituttet som databehandlingsansvarlig for Hjerte-kar registeret har vurdert det slik at det 
juridiske ansvaret for de lokale registrene som er etablert med hjemmel i helsepersonelloven § 26 ligger 
lokalt. Det enkelte HF er ansvarlig for de lokale kvalitetsregistrene, og kan således styre hvem som skal få 
tilgang, og hvilken tilgang som skal gis. Sekretariatene for de nasjonale kvalitetsregistrene blir her involvert 
kun for å gi teknisk tilgang.  
 
De nasjonale kvalitetsregistrene opplever imidlertid at det er lite bevissthet, både blant 
registersekretariatene og blant ansatte på HF/RHF, om at det faktisk ikke er registersekretariatene som har 
myndighet til å gi slike tilganger. Det kommer henvendelser til de nasjonale registrene fra HF/RHF med en 
forventning om at det er sekretariatene som bestemmer dette. I en del av registrene håndteres 
tilgangsstyring for de som registrerer til nasjonal database og til lokale installasjoner i ett og samme system. 
Erfaringsmessig har dette ført til uklarheter for sekretariatet, og det er behov for en klargjøring der en 
presiserer at lokale tilganger styres fra det enkelte HF/RHF og at sekretariatet for de nasjonale 
kvalitetsregistrene evt. kun sørger for den tekniske utførelsen.  
 
På grunn av sakens kompleksitet og prinsipielle betydning for personvernet og driften av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre generelt, ble det ikke fattet noe endelig vedtak i fagråd for Hjerte- og 
karregisteret. I stedet anbefalte fagrådet at saken ble fremlagt for Interregional styringsgruppe for 
medisinske kvalitetsregistre for videre diskusjon og behandling.  
 
Interregional styringsgruppe ønsket en utredning av for å avklare spørsmålene. 
 
Aktuelt 
For å avklare spørsmålene knyttet til tilgangsstyring for lokale kvalitetsregistre ble det avhold et møte med 
nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE, FHI, servicemiljøet i Helse Vest, 
personvernombud og jurist fra Helse Bergen og Hemit den 28.08.17. 
Det var enighet om at det er kun det helseforetak som er databehandlingsansvarlig for det enkelte 
kvalitetsregister som kan regulere tilgangen til disse. FHI som databehandlingsansvarlig for HKR, eller de 
nasjonale kvalitetsregistrene har således ingen rolle i dette. For å sikre en ensartet praksis og for å sikre en 
tilgang til de lokale registrene skjer innen rammen av HPL § 26 er det likevel hensiktsmessig å utarbeidet 

Saksframlegg 

Møtedato  14.09.2017 
Saksnr  39/2017 
Saksbehandler Philip A. Skau, SKDE 
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noe retningslinjer og rutiner.  
 
I Helse Vest er det satt i gang et arbeidet med å utarbeide retningslinjer for tilgang til virksomhetsinterne 
registre, det vil derfor være hensiktsmessig å avvente dette arbeidet. Servicemiljøet SKDE vil følge dette opp 
og sammen med Norsk helsenett som er de som drifter de lokale registrene utarbeidet retningslinjer og 
anbefalinger til helseforetakene som er databehandlingsansvarlig for de lokale registrene. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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Presentasjon av Gastronets arbeid med arketyper i DIPS 
 
Bakgrunn 
Gastronet er et kvalitetssikringsprogram for gastrointestinal endoskopi. Registeret er i dag på papir (2 
skjemaer - et for klinikere/et for pasienter), men har siden 2013/2014 samarbeidet med DIPS ASA for å få 
definert arketyper for DIPS Arena for området. Arketypene er nå på høring og registeret har rekruttert 
fagpersoner til denne jobben.  
 
Nasjonalt servicemiljø i Helse Sør-Øst har sammen med registeret utarbeidet et underlag for å søke 
FMK om midler til å gjennomføre et prosjekt for å implementere arketypene i DIPS Arena, slik at 
informasjon kan registreres i pasientjournalen og deretter overføres til registret, altså uten å 
registrere samme informasjon to ganger.  
  
Status 
Underlaget for søknaden har vært presentert for FMK, som støtter forslaget. Prosjektforslaget 
passer godt sammen med en prosjektidé som heter «Forenklet innregistrering og 
innrapportering», denne prosjektidéen er foreslått inn i Nasjonal IKTs masterplan for 2018.  
 
Underlaget for prosjektforslaget legges frem for Interregional styringsgruppe til orientering.  
 
Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Presentasjon av prosjektforslag, forenklet innregistrering i Gastronet 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  14.09.2017 
Saksnr  40/2017 
Saksbehandler Jørn Hanssen, Nasjonalt IKT 
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Vedlegg 3 presentasjon av Gastronets arbeid i DIPS 
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Orientering om alternative innregistreringsløsninger for PROM 
 

Bakgrunn 
 
I møte i Interregional styringsgruppe 30.11.2016 ba styringsgruppen FMK om å belyse bruken av 
alternative innregistreringsløsninger for PROM til de nasjonale registrene. 
 
Status 
 
Anders Nordraak Aasheim, Direktoratet for e-helse, orienterer om eksisterende 
løsningskomponenter, og muligheten for å anvende alternative innregistreringsløsninger sammen 
med disse.  
 

 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 

 

 
  

Saksframlegg 

Møtedato  14.09.2017 
Saksnr  41/2017 
Saksbehandler Anders Nordraak Aasheim, Direktoratet for e-

helse 
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Statusrapport Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
Saken er en oppfølging av sak 30:17.  
 
Helse Nord RHF fikk i oppdragsdokument fra HOD for 2017 følgende bestilling: Helse Nord RHF skal i 
samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og under ledelse av Helse Nord RHF, utarbeide en 
elektronisk statusrapport for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten skal vise måloppnåelse 
for arbeidet, herunder dekningsgrad og bruk av kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring og forskning.  
 
Status 
Planlagt innhold i rapporten ble lagt frem for IRS på møtet 08.06.17. Nasjonalt servicemiljø har nå 
utarbeidet et utkast av statusrapporten i samarbeid med servicemiljøene i regionene. Det er planlagt å 
publisere statusrapporten i forbindelse med offentliggjøring av resultater den 13. november 2017. 
Statusrapporten er utformet med tanke på et bredt/allment publikum og vil i tillegg til tekst inneholde 
designelementer, informasjonsbokser med fremhevede temaer og eksempler, samt figurer/tabeller.  
 
Utkastet er utformet med tall fra årsrapporter 2015, men vil oppdateres med tall fra årsrapporter 2016 når 
disse foreligger. Det planlegges to tekster i tillegg til de allerede utarbeidede tekstene. Disse er 1) «forord» 
og 2) «Et felt i utvikling» som oppsummerer de største utviklingstrekkene i kvalitetsregisterfeltet siden 
oppdraget fra HOD om opprettelse av Nasjonalt servicemiljø i 2009, og satsingsområder i tiden fremover. 
Det vil bli vektlagt å beskrive arbeidet med medisinske kvalitetsregistre i sammenheng med nasjonale 
aktører og prosesser.  
 
I tillegg vil tekst om forskning utvides med eksempler på forskningsprosjekter fra utvalgte kvalitetsregistre.  
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner utkast med de kommentarer som fremkommer i møtet.  
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 4. Utkast til statusrapport  
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  14.09.2017 
Saksnr  42/2017 
Saksbehandler Ellen Arntzen, SKDE 
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Vedlegg 4: Utkast til statusrapport 
 

Forside 
 
Status for arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre 
  

30 
 



Forord  

 

- Tekst kommer - 
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Disse siden vil være en Intro/oversikt med designelementer, figurer og tabeller som vi finner igjen under 
tekster som kommer.  

Registerutvikling 

- Forklarende tekst kommer-  

 

 

Datakvalitet 

- Forklarende tekst kommer-  
Dekningsgrad i 38 av de nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 

 

 

 

 

Pasient og brukerrepresentasjon 

- Forklarende tekst kommer-  
Siden 2016 har brukerrepresentasjon i fagrådene økt med 18% 

 

 

0
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Utvikling i antall kvalitetsregistre med 
nasjonal status

Dekningsgrad Antall registre 
80-100% 15 
60-79% 9 
40-59% 6 
10-39% 8 
Sum 38 
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Registerutvikling 

- Forklarende tekst kommer-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning 

- Forklarende tekst kommer-  
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultattjenester 

- Forklarende tekst kommer-  
  

Stadium  Antall  

1 17 

2 25 

3 8 

4 1 

Totalt  51 

Ikke vurdert 3 

I 2015 ble det publisert 
141 vitenskapelige 
artikler basert på data 
fra medisinske 
kvalitetsregistre 

 

Per i dag har 28 av de 
54 nasjonale 
medisinske 
kvalitetsregistrene 
etablert resultattjenester 
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Hva er et medisinsk kvalitetsregister? 

Et medisinsk kvalitetsregister samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter 
innenfor definerte sykdomsgrupper. Kvalitetsregistrene inneholder strukturert informasjon fra hele 
behandlingsforløpet: diagnostikk, behandling og oppfølging, samt resultat av behandling. Dette gir 
kunnskap om uberettiget variasjon i helsetilbudet og kvalitet i helsetjenesten.  

Kvalitet i helsetjenesten handler om at aktiviteter og tiltak som iverksettes skal øke sannsynligheten for at 
individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer. Helse- 
og omsorgsdepartementet trekker frem bedre kvalitet og pasientsikkerhet som et av de tre viktigste 
styringsmålene for helsetjenesten.  

Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske 
uberettiget variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Resultater fra kvalitetsregistrene skal brukes til 
kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning.   

Det er i dag 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge. Nasjonal status gis av Helsedirektoratet etter 
angitte kriterier som beskrevet i veileder for de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre»1  

 

- NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE SKAL BIDRA TIL EN BEDRE HELSETJENESTE FOR 

BEFOLKNINGEN –  
 

 

(faktaboks) 

Uberettiget variasjon 

Uberettiget eller uønsket variasjon kan forstås som variasjon i forbruk av helsetjenester som ikke skyldes 
tilfeldighet, forskjeller i befolkningens sykelighet eller pasientenes preferanser. Å undersøke uberettiget 
variasjon gir muligheter for å rette oppmerksomheten mot tjenester hvor det er forskjeller i medisinsk 
praksis og tilbud, og hvor det kan være behov for kvalitetsarbeid, prioritering og tilbudsplanlegging. 
Indikatorer som måler uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester vil være et nyttig verktøy i 
spesialisthelsetjenestens arbeid for å oppnå et likeverdig helsetilbud av god kvalitet og med god ressu 

  

1 Helsedirektoratet, IS-2526, 2016 
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https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/IS-2526-oppretting-og-drift-av-nasjonale-medisinske-kvalitetsregistre.docx.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/IS-2526-oppretting-og-drift-av-nasjonale-medisinske-kvalitetsregistre.docx.pdf


Kvalitet i helsetjenesten  

Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker sannsynligheten for at 
individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer. Med 
helsegevinst menes både å forbli frisk, å bli frisk, å mestre livet med sykdom og å mestre slutten av livet. 

Faktaboks: 

Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved at de er: 

• Virkningsfulle (fører til en helsegevinst) 
• Trygge og sikre (unngår uønskede hendelser) 
• Involverer brukerne og gir dem innflytelse 
• Er samordnet og preget av kontinuitet 
• Utnytter ressursene på en god måte 
• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt 

 

Kvalitetsindikatorer 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som 
måles.   

Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i en eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle 
helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. 
Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten. 

Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer: 

- Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, m.m) 
- Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling) 
- Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.) 

 

 

Faktaboks: 

Eksempler på kvalitetsindikatorer fra medisinske kvalitetsregistre 

• Opplevd smerte og livskvalitet for en gitt tilstand før og etter operasjon 
• Symptomscore før og etter gitt behandling 
• Opplevd nytte av behandling  
• Bivirkninger  
• Komplikasjoner og uønskede hendelser 
• Yrke og trygdestatus før og etter operasjon 
• Funksjonsnivå i dagliglivets gjøremål etter endt rehabilitering 
• 30-dagers overlevelse  

 

Nasjonale kvalitetsindikatorer 
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Helsedirektoratet beslutter hvilke kvalitetsindikatorer som skal publiseres som nasjonale 
kvalitetsindikatorer på www.helsenorge.no. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er en viktig kilde til 
nasjonale kvalitetsindikatorer. Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal utvikle og opplyse i sine 
årsrapporter om prosess og resultatmål som egner seg som nasjonale kvalitetsindikatorer.  

 

Faktaboks:  

Nasjonale kvalitetsindikatorer fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 

Alvorlige akutte komplikasjoner 

Nyrefunksjon 

Blodtrykk og LDL-kolesterol 

Blodsukkerregulering 

Kreftregistrene   

5 års overlevelse etter tykktarmskreft 

5 års overlevelse etter endetarmskreft 

5 års overlevelse etter lungekreft 

5 års overlevelse etter brystkreft 

5 års overlevelse etter prostatakreft 

Norsk hjerneslagregister 

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag 

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer 

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter 

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp 

Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag. 

Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt. 

Blodtrykksbehandling etter hjerneslag 

Norsk hjerteinfarktsregister 

Invasiv utredning ved hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG 

Norsk hjertestansregister 

Vellykket gjenopplivning etter hjertestans 

Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans 
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Etablering av medisinske kvalitetsregistre  

Medisinske kvalitetsregistre blir i de fleste tilfeller etablert av fagmiljøer i helsetjenesten. Ved etablering av 
et kvalitetsregister defineres og avgrenses den aktuelle pasientgruppen, og det avklares hvilke 
kvalitetsutfordringer man ønsker mer kunnskap om. Basert på dette defineres faglig relevante 
kvalitetsindikatorer som registreres for hver pasient.   

For de fleste kvalitetsregistre vil det være aktuelt å inkludere pasientrapporterte data. Dette er 
registreringer fra pasienten selv og er viktige mål på hvordan pasienten opplever sin helse og livskvalitet 
etter behandling, samt erfaringer fra behandlingsforløpet.  

Informasjonen som registreres skal ha som målsetting å kunne brukes til å bedre kvaliteten i 
pasientbehandling og å frembringe ny kunnskap gjennom forskning.  

 

Faktaboks 

Kriterier for etablering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

1. Manglende faglig konsensus om diagnostikk og behandling  
Dersom tilbudet til en pasientgruppe mangler faglig konsensus om eller klare retningslinjer for diagnostikk 
og behandling, kan dette være grunnlag for å prioritere opprettelse av et nasjonalt kvalitetsregister.  

2. Potensial for forbedringsarbeid  
Kvalitetsegisteret kan omfatte et område der det er et stort potensial for forbedringer i diagnostikk og 
behandling. Dette kan være basert på dokumentasjon av spesielt stor variasjon, eller der resultatene av 
etablerte behandlingsmetoder ikke svarer til forventningene.  

3. Stort prognosetap  
For pasientgrupper der manglende forebygging, diagnostikk og/eller behandling kan føre til stort 
prognosetap, bør det prioriteres opprettet nasjonale medisinske kvalitetsregistre for å øke 
kunnskapsgrunnlaget.  

4. Ressurskrevende pasientgrupper  
Uklarhet med hensyn til nytte versus ressursforbruk for et etablert behandlingstiltak eller en pasientgruppe 
kan være grunn til å prioritere opprettelse av et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.  
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Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre  

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (Servicemiljøet) drives av de regionale 
helseforetakene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonalt servicemiljø har kompetanse 
på opprettelse og drift av kvalitetsregistre, jus, personvern, finansiering, IKT, kvalitetsforbedring, statistikk, 
analyse og rapportering og IKT.  

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er organisert i Senter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering (SKDE) i Helse Nord, og har regionale enheter i region Nord (Tromsø), region Midt-Norge 
(Trondheim), region Vest (Bergen) og region Sør-Øst (Oslo). Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre SKDE er et operativt kompetansemiljø som skal sikre drift og god utnyttelse av de 
medisinske kvalitetsregistrene. De regionale enhetene har særskilt ansvar ovenfor kvalitetsregistre tillagt 
sitt regionale helseforetak 

De fire regionale helseforetakene har organisert styringen av kvalitetsregistrene i en interregional 
styringsgruppe. Fagforum for medisinske kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF (FMK NIKT) og ekspertgruppen 
er opprettet som rådgivende organ til interregional styringsgruppe på henholdsvis IKT- og medisinfaglige 
spørsmål.  
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De 54 Nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 

 

 

 

 

 

- Oversiktsside med liste over alle kvalitetsregistrene etter kategori –  
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Et felt i utvikling  

 

 

- Tekst kommer -  
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Strategi og handlingsplan 2016-2020 

De regionale helseforetakene har vedtatt en nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016 -2020. Strategien er utarbeidet med formål om å svare på 
forventninger til fremtidig funksjon og bruk av registrene, og legger til grunn at de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene skal være et viktig virkemiddel for å nå sentrale helsepolitiske mål. Strategien består av 
11 satsingsområder, disse er: 

- Mål 1. Høy datakvalitet og dekningsgrad 
- Mål 2. Kvalitetsforbedring og ledelse – økt bruk av resultater 
- Mål 3. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer 
- Mål 4. Økt pasientsikkerhet  
- Mål 5. Økt pasient- og brukermedvirkning 
- Mål 6. Økt bruk av kvalitetsregistre 
- Mål 7. Hensiktsmessige registerstrukturer 
- Mål 8. Formålstjenlig hjemmelsgrunnlag for medisinske kvalitetsregistre 
- Mål 9. Effektive og robuste IKT løsninger  
- Mål 10. Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår 
- Mål 11. Tydelig og effektiv organisering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 

 
For å følge opp strategien har nasjonalt servicemiljø utarbeidet en handlingsplan med delmål og tiltak som 
skal gjennomføres frem mot 2020. Det ble i 2016 utført viktig grunnleggende arbeid for den videre 
satsingen. Det er utarbeidet veiledere for arbeid med Pasient og brukermedvirkning for medisinske 
kvalitetsregistre, og det er igangsatt veiledningsaktivitet for å heve kompetanse innen kvalitetsforbedring 
både i servicemiljøet og registrene. En viktig satsing var prosjektet ‘økt dekningsgrad’ som ble gjennomført 
av servicemiljøet i samarbeid med utvalgte kvalitetsregistre. Prosjektet hadde som formål å øke 
dekningsgrad i disse kvalitetsregistrene, samt å øke kompetanse rundt arbeid med datakvalitet og 
dekningsgrad. Det er i 2017 et pågående arbeid med å kartlegge registrenes muligheter for 
tilgjengeliggjøring av resultater for økt bruk av data fra registrene, og det arbeides med kartlegging og 
veiledning i forhold til utvikling av kvalitetsindikatorer i alle kvalitetsregistre.   

Det foreligger forutsetninger og avhengigheter som i stor grad vil avgjøre om man vil lykkes i å nå 
målsettingen i strategien. Dette gjelder juridiske avklaringer, prioriteringer i lederlinjene i de regionale 
helseforetakene av innregistrering til- og bruk av data fra kvalitetsregistrene, tilstrekkelig og forutsigbar 
finansiering, samt utvikling av IKT-løsninger for datafangst og resultattjenester. Arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og forankret i linjen i spesialisthelsetjenesten, og det 
skal være tette koblinger mellom arbeidet med kvalitetsregistre og annet relevant kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid i regionene.  

 

 

 

 

 

 

 

41 
 



 

Infobokser: 

Strategien skal føre til:   

• Økt bruk av data fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene til forskning og kvalitetsforbedring 
• Økt kvalitet på data fra kvalitetsregistrene 
• Bedre samordning av IKT og tekniske løsninger for registrene  
• Mindre dobbeltarbeid i datainnsamling  
• Mer åpenhet og tilgang resultater for pasienter 
• Mer pasient- og brukerinvolvering i kvalitetsregistrene  

 

 

Målsetting for satsingen 2016 - 2020  

Ved utgangen av 2020 skal:  

- Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80% etter fem års 
drift.  

- Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater til 
innregistrerende enheter senest etter to års drift 

- Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, i samarbeid med fagmiljøene, kunne dokumentere 
bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift 

- 85% av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientens egenrapporterte 
resultater 
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Publisering av resultater fra medisinske kvalitetsregistre  

Det er en forutsetning at kunnskap om kvalitet i helsetjenesten skal være åpen og tilgjengelig. Resultatene 
som publiseres skal være relevante, kvalitetssikrede og representative. Formidlingen skal være tilrettelagt 
for et bredt publikum, og gjøre den enkelte i stand til å gjøre kvalifiserte valg gjeldende egen eller 
pårørendes helse. På denne måten kan resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre bidra til å 
oppfylle regjeringens mål om pasientens helsetjeneste. 

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre publiseres årlig på kvalitetsregistre.no og i registrenes 
egne årsrapporter.  

Hensikten med å publisere resultatene er å gjøre kunnskapen fra registrene tilgjengelig for fagmiljøer, 
helseledelse og allmennheten. 

I årsrapporten redegjør registrene for aktiviteter og resultater fra foregående år. Årsrapportene er 
offentlige og ligger tilgjengelige på www.kvalitetsregistre.no.  

Det er et mål at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal publisere resultater på sykehusnivå, slik at 
pasienter kan sammenligne ulike sykehus for å finne ut hvor man får best kvalitet på behandlingen. Å 
publisere resultater på sykehusnivå stiller strenge krav til datakvalitet og dekningsgrad. Derfor er det ikke 
alle kvalitetsregistre som publiserer resultater på sykehusnivå enda. I noen tilfeller utelates også noen 
sykehus fra oversikter på sykehusnivå. Dette er for å sikre at resultater som publiseres for enkeltsykehus er 
av god kvalitet.   

 

Presentasjon av nye resultater 

Hvert år arrangeres det en offisiell presentasjon av nye resultater fra de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene. Under arrangementet får tre av kvalitetsregistrene mulighet til å presentere viktige funn 
fra årets resultater for helsemyndigheter, fagmiljø og media. I sammenheng med presentasjonen inviteres 
tilknyttede pasientforeninger for å kommentere funnene fra de ulike registrene. Samme dag som 
arrangementet publiseres resultater og årsrapporter på nettsiden kvalitetsregistre.no/resultater.  
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Eksempel 

Brystkreft: 

I 2016 presenterte nasjonalt register for brystkreft resultater som viste en klar forbedring i andel kvinner 
som fikk brystbevarende kirurgi. 240 flere kvinner fikk tilbud om denne typen behandling i 2015 
sammenlignet med året før.  

Men ikke alle kvinner med brystkreft kan få dette tilbudet. Ved arvelig brystkreft, når pasienten har for stor 
svulst, eller flere svulster i brystet, eller at kvinnen ikke kan få strålebehandling i etterkant av operasjonen 
må brystet fjernes. Et nasjonalt mål for de som må fjerne brystet, er at de skal få tilbud om primær 
rekonstruksjon, det vil si at oppbyggingen av et nytt bryst starter samtidig som det syke brystet fjernes. Her 
viser tallene at det er store forskjeller mellom ulike sykehus i Norge. 

Sitat styreleder i Brystkreftforeningen Ester-Johanne Sande:  

- Behandlingen bør sentraliseres til større sykehus med mer erfaring, som kan tilby anbefalte behandlinger 
som primær brystrekonstruksjon. Behandlingstilbudet må være likt over hele landet, for pasientene våre 
erfarer at det faktisk ikke er slik i dag. 
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Eksempel  

Intensivregisteret: 

Norsk intensivregister har gjennomført en undersøkelse om pårørendetilfredshet på intensivavdelinger i 
Norge. Resultatene viser at de pårørende i stor grad er fornøyde med hvordan de blir ivaretatt mens deres 
nære er innlagt i intensivavdeling, men at de har behov for å få mer målrettet informasjon direkte fra 
ansvarlig lege.  

Dette behovet skal ivaretas gjennom en obligatorisk samtale med ansvarlig lege mot slutten av oppholdet 
på avdelingen. 

 

Sitat leder for leder for Norsk intensivregister Reidar Kvåle: 

- Det vi kan lese av resultatene er at pårørende til pasienter på intensivavdeling trenger denne samtalen 
med legen. Det må vi ta på alvor, og det er noe som må prioriteres for å sikre bedre kvalitet i behandlingen. 
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Kvalitetsforbedring  

Kvalitetsforbedring av helsetjenesten er hovedformålet med opprettelse av medisinske 
kvalitetsregistre. Resultater fra kvalitetsregistrene er en unik kilde til kvalitetsforbedringsarbeid i 
klinikken da de kan: 

• Avdekke områder for kvalitetsforbedring  
• Være utgangspunkt for kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter  
• Monitorere at behandling holder god kvalitet  

 
 

- KVALITETSREGISTRE - ET VERKTØY FOR LÆRING OG STADIG FORBEDRING - 

 
Innen flere fagområder er det mangelfull kunnskap om hva som er den beste behandlingen for en 
tilstand, eller målnivå for behandling er ikke definert. Resultater fra kvalitetsregistre kan bidra til å 
beskrive ulik praksis og etterlevelse av faglige retningslinjer som har betydning for behandlingsutfallet. 
Ved å presentere uberettiget variasjon i kvalitet gis fagmiljøene mulighet til å arbeide systematisk med 
kvalitetsforbedring i helsetjenesten.  
 
Nasjonalt servicemiljø arbeider for å øke kunnskap om systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i 
kvalitetsregistrene. Som en del av satsningen på kvalitetsforbedring har Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre inngått et nært samarbeid med QRC Stockholm, et 
kvalitetsregistercentrum som driver utdanning i kvalitetsforbedringsmetodikk. Samarbeidet har som 
mål å styrke servicemiljøets kompetanse i bruk av kvalitetsregistre i klinisk forbedringsarbeid.  
 

 

Kvalitetsforbedringsprosjekter  

Det er igangsatt en rekke kvalitetsforbedringsprosjekter med utgangspunkt i resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre. Prosjektene er initiert av kvalitetsregistrene i nært samarbeid med de kliniske 
fagmiljøene.  Servicemiljøets rolle er å veilede registrene ved planlegging, gjennomføring og evaluering 
av kvalitetsforbedringsprosjekter, og tilbyr også støtte innen analyse, samt kommunikasjonsfaglig- og 
juridisk rådgivning.  
 
For å styrke arbeidet med klinisk kvalitetsforbedring tildeles det hvert år midler til 
kvalitetsforbedringsprosjekter etter en søknadsprosess. Det er i perioden 2015 – 2017 tildelt midler til 
følgende nasjonale kvalitetsforbedringsprosjekter:  
 
Pårørendetilfredshet i intensivmedisin -Norsk Intensivregister.  

Klinisk kvalitetsforbedringsprosjekt - Norsk hjerneslagregister 

Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom - Barnediabetesregistret.  

Nevrologisk klassifikasjon av ryggmargsskade - Norsk ryggmargskaderegister  

Forebygging av senkomplikasjoner ved diabetes type 1 hos voksne - Norsk diabetesregister for 

voksne.  
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Kvalitetsforbedringsprosjekter i nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 
Pårørendetilfredshet i intensivmedisin -Norsk Intensivregister.  
Pårørendetilfredshet er en internasjonalt anbefalt kvalitetsindikator for intensivavdelinger. Omkring 15 000 
pasienter blir årlig behandlet ved norske intensivavdelinger. Som følge av sykdom og medisinering under en 
innleggelse på intensivavdeling, er det sjelden pasienten husker mye fra oppholdet. Informasjon om 
pårørendes grad av tilfredshet kan derfor være en viktig indikator for å ivareta pårørende i en vanskelig 
situasjon. Et av målene med prosjektet er å etablere gode rutiner for å ivareta pårørende i 
intensivavdelinger 

 
Klinisk kvalitetsforbedringsprosjekt - Norsk hjerneslagregister 
Målet med prosjektet er å undersøke om slagenheter ved ulike sykehus har et tilbud som dekker 
hovedelementene i god slagbehandling, og identifisere de slagenhetene som ikke har et godt nok 
tilbud. Kartleggingen vil gi et godt grunnlag for å iverksette tiltak som kan bedre behandlingskvaliteten 
der det er behov. Grunnet store forskjeller i andel pasienter som tilbys trombolytisk behandling ved 
ulike sykehus i Norge, vil prosjektet også undersøke om undervisningsopplegg og kompetanseheving 
knyttet til trombolysebehandling kan gi kvalitetsforbedring.  
 
 
Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom - Barnediabetesregistret.  
Type 1 diabetes er en sykdom med både alvorlige akutte komplikasjoner, alvorlige senskader og 
forhøyet overdødelighet i ung alder. Hovedårsak til utvikling av senskader er for dårlig regulert 
langtidsblodsukker (HbA1c). I Norge ligger nesten 75 prosent av barn og ungdom over anbefalt nivå. 
Gjennom prosjektet gir Barnediabetesregisteret barneavdelinger mulighet til å følge opp egne 
registreringer, samt å sammenligne resultater med andre avdelinger. Hovedmål med prosjektet er å 
oppnå bedre HbA1c ved ni deltakende barneavdelinger gjennom å implementere klare 
behandlingsregimer, sette klare behandlingsmål og standardiserte kvalitet i diabetesomsorg for barn 
og ungdom.  
 
Nevrologisk klassifikasjon av ryggmargsskade - Norsk ryggmargskaderegister  
For pasienter med ryggmargsskade er det ønskelig at pasienten får en klassifikasjon av 
ryggmargsskaden som gir en mer målrettet rehabiliteringsprosess og tydeligere prognose på forventet 
funksjon etter skade.  Nevrologisk klassifikasjon skal registreres ved innkomst og utreise fra sykehuset, 
men i dag er det for mange pasienter som ikke får utført dette - spesielt ved utreise. Formålet med 
prosjektet er å etablere en god prosedyre for gjennomføring av nevrologisk klassifikasjon av en 
ryggmargsskade, og øke kvaliteten på og andel utførte nevrologiske klassifikasjoner ved innleggelse og 
utskriving.  
 
 
 
Forebygging av senkomplikasjoner ved diabetes type 1 hos voksne - Norsk diabetesregister for 
voksne. 
Flere studier har vist at bedring av langtidsblodsukker (HbA1c) er svært viktig for å forebygge, bremse 
og forsinke utviklingen av senkomplikasjoner for personer med diabetes. Et stabilt blodsukkernivå 
reduserer fare for øye, nyre og nevropatiske komplikasjoner. Studier har vist at månedlig oppfølging av 
personer med diabetes i form av konsultasjon og telefonkontakt gir vesentlig bedring i HbA1c. 
Deltakende avdelinger i prosjektet skal gi sine pasienter tilbud om hyppigere oppfølging. Oppfølgingen 
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vil være i form av kortere konsultasjoner hver 4 - 6 uke. Målet er å forbedre kvaliteten på behandling 
av diabetes i Norge ved å redusere HbA1c-nivået til de pasientene som har HbA1c over 9 prosent.  
  
MS registret 

Tekst kommer 

 

NORKAR 

Tekst kommer 
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Pasient- og brukermedvirkning  

Det har i de senere årene vært et økende fokus på at pasienter, brukere og pårørende skal trekkes aktivt inn 
i utformingen av tjenestetilbudet. Pasient- og brukerorganisasjoner nedlegger et stor arbeid i å styrke 
pasientens perspektiv i helsetjenesten. Pasienten er den viktigste delen av helsetjenesten, og 
helsemyndighetene har de siste årene hatt et sterkt fokus på å bygge pasientens helsetjeneste – hvor 
pasienten selv er sentral i eget behandlingstilbud. 

"Regjeringens visjon er å skape pasientens helsetjeneste. Helse- og kvalitetsregistre er viktige både for å nå 
denne visjonen og for å nå et av regjeringens viktigste mål: Trygge sykehus og bedre helsetjenester – uansett 
hvor du bor." Helse- og omsorgsminister Bent Høie 
 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har som et viktig satsingsområde å arbeide for at 
pasienter, pårørende og brukere gis en sentral rolle i arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.  

 

- Pasientrapporterte resultater 

Pasienten og brukernes erfaring og opplevelse med helsetjenesten er en verdifull kilde til kunnskap om 
helsetjenesten.  

Pasientrapporterte data er opplysninger som pasienten selv rapporterer, og deles inn i pasientrapporterte 
utfallsmål (Patient Reported Outcome Measures - PROM) og mål på pasientenes erfaringer med 
helsetjenesten (Patient Reported Experience Measures - PREM). PROM måler blant annet fysisk og psykisk 
helse, livskvalitet og funksjon. PREM måler hvordan pasienten selv opplever og erfarer sin behandling for 
eksempel når det gjelder faglig dyktighet og kommunikasjon hos helsepersonalet , eller organisering og 
ventetid.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagsenter for pasientrapporterte data 

Fagsenter for pasientrapporterte data ble opprettet i 2016 som en del av det nasjonale servicemiljøet. 
Fagsenteret gir råd og veiledning til kvalitetsregistrene ved valg av spørreskjema, analysemetoder og 
tekniske registreringsløsninger.  

Innen 2020 skal 85% av de 
nasjonale medisinske 

kvalitetsregistrene presentere 
pasientenes egenrapporterte 

resultater 
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Pasient- og brukerrepresentanter 

Alle nasjonale kvalitetsregistre skal innen utgangen av 2017 ha pasient- og brukerrepresentasjon i sine 
fagråd. Dette er fastsatt i strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre (2016-2020) 
og i kvalitetsregistrenes vedtekter.  

Det er viktig 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 kvalitetsregistrene får tilstrekkelig 
kunnskap om hvordan brukerrepresentantene skal inkluderes. For å styrke pasient- og brukerollen i 
fagrådene, har servicemiljøet utarbeidet en veileder for brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre. 
Det er videre utarbeidet et opplæringsprogram for pasient- og brukerrepresentanter og registerledere.  

 

Pasient- og brukerseminar 

Det arrangeres årlig et seminar for pasient- og brukerorganisasjoner. Seminaret er et møtepunkt for 
pasient- og brukerorganisasjoner og de som arbeider med kvalitetsregistre. Formålet er å informere om 
servicemiljøets og kvalitetsregistrenes arbeid blant pasient- og brukerorganisasjoner, samt å være en arena 
for pasient og brukerforeninger å synliggjøre kvalitetsutfordringer i helsetjenesten.  

 

Andel nasjonale medisinske kvalitetsregistre med brukerrepresentasjon (i sitt fagråd): 
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Forskning 

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene gir unike muligheter til å forske på effekt av behandling og 
behandlingskvalitet i helsetjenesten. Kvalitetsregistrene er viktige for å kunne si noe om hvordan 
behandling og tiltak fungerer over tid.  

Kvalitetsregistrene samler data gjennom hele pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten. Videre har mange 
registre inkludert data fra et stort antall pasienter og har god representativitet for den aktuelle 
pasientgruppen. Registrene gir dermed muligheter for informasjon om hele pasientgruppen i motsetning til 
forskningsprosjekter hvor det kan være skjevheter i pasientutvalget ved rekruttering. Forskning på allerede 
eksisterende registerdata krever ikke nye intervensjoner eller nyrekruttering av pasienter.  

Data fra kvalitetsregistre kan for eksempel brukes som grunnlag for planlegging av kliniske utprøvninger, 
registerbaserte randomiserte studier (R-RCT) og gjennomføring av observasjonsstudier.  

Kvalitetsregistrene utleverer data til søkere i henhold til gjeldende lover om utlevering og behandling av 
personsensitive opplysninger til forskning. Økt bruk av registerdata forutsetter økt tilgjengelighet for 
forskere. Dette krever tilretteleggelse av data for forskningsformål, og etablering av gode rutiner og 
infrastruktur for utlevering av data.  

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arbeider for økt bruk av registerdata til forskning. 
Forskning er et av hovedmålene i Strategi- og handlingsplan 2016 – 2020. Servicemiljøet veileder 
kvalitetsregistre som ønsker å gjennomføre kliniske studier basert på registerdata, samt veiledning og maler 
for datautlevering. Det skal arbeides for utvikling av tekniske løsninger for bruk av kvalitetsregistre til 
registerbaserte randomiserte studier. Det holdes årlig kurs i analyse av registerdata for forskingsformål i 
regi av Nasjonalt Servicemiljø SKDE i samarbeid med Norges arktiske universitet UiT, og 
Universitetssykehuset Nord-Norge.   

 

 

 

Faktaboks: Fordeler ved registerdata i forskningssammenheng: 

- Allerede eksisterende data 
- God representativitet for den aktuelle pasientgruppen 
- Gjør det mulig å følge pasient og behandlingskvalitet tid 
- Gjør det mulig å gjøre R-RCT studier 

 

 

  

I 2015 ble det 
publisert 141 

vitenskapelige 
artikler basert på 

data fra 
medisinske 

kvalitetsregistre 
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Industrisamarbeid 

For en rekke kvalitetsregistre vil det være aktuelt å levere ut data til industrien. Det er inngått en 
samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustriforeningen og MedtekNorge for 
å sikre at all samhandling mellom medisinske kvalitetsregistre i helseforetakene og legemiddelindustriens 
og bransjeorganisasjonens medlemmer skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Samarbeid skal være i 
henhold til gjeldende offentligrettslig regelverk og anerkjente standarder og retningslinjer.  

 

 

Eksempler på forskningsprosjekter fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

- Tekst kommer –  
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Datakvalitet og dekningsgrad 

God datakvalitet i kvalitetsregistrene handler om hvorvidt resultater fra registret kan anvendes i henhold til 
formålet. For at et kvalitetsregister skal gi pålitelig kunnskap om behandlingen som tilbys i helsetjenesten 
og bidra til kvalitetsforbedring, er god datakvalitet en forutsetning. Data bør være komplette, gyldige og 
relevante. 

Et registers dekningsgrad er kanskje den viktigste indikatoren på hvorvidt datakvaliteten er tilstrekkelig. 
Dekningsgrad handler om hvorvidt kvalitetsregistret inkluderer høy nok andel pasienter til at resultatene er 
representative for den aktuelle pasientgruppen. Et registers dekningsgrad angir andelen av pasienter som 
skal registreres, i forhold til andelen som faktisk er registrert. Om et register inkluderer for få pasienter i 
målgruppen, det vil si at registeret har for lav dekningsgrad, kan resultatene fra registeret være misvisende 
og medføre feilaktige konklusjoner. Det er derfor et mål at alle sykehus som behandler et kvalitetsregisters 
aktuelle pasientgruppe sørger for at alle pasienter blir registrert.  

Kvalitetsregistre med god dekningsgrad er godt forankret i fagmiljøene, har implementert gode rutiner 
rundt registerarbeid ved sykehusene og har funksjonelle IKT- løsninger. Nye kvalitetsregistre vil typisk ha 
lavere dekningsgrad i en oppstartsfase før de blir godt forankret i fagmiljøene og får utviklet IKT- løsninger. 
Det er en viktig målsetting at kvalitetsregistrene skal ha en dekningsgrad på minst 80 % etter fem års drift, 
og det jobbes kontinuerlig med forbedring av dekningsgrad i kvalitetsregistrene.   

Som et bidrag i arbeidet med å øke kvalitetsregistrenes dekningsgrad tilbyr servicemiljøet en nasjonal 
tjeneste for dekningsgradsanalyser i Norsk pasientregister (NPR). Med tilgang til personidentifiserbare data 
fra spesialisthelsetjenesten er NPR godt egnet som en ekstern kilde for å kunne utføre 
dekningsgradsanalyser for et stort utvalg av de nasjonale registrene. Analysene som blir utført for 
registrene gjenskapes annet hvert år. Hensikten med tjenesten er å gi kvalitetsregistrene informasjon om 
hvilke pasienter som ikke er/blir registrert i registret. For mer informasjon om tjenesten se: 
www.kvalitetsregistre.no/datakvalitet#idx-0 

Tabellen under viser oversikt over dekningsgrad i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Tabellen viser 
38 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. De resterende registrene har ikke tilgjengelig 
informasjon om dekningsgrad. Dette da de enda ikke samler data på nasjonalt nivå (8 stk), mangler 
konsesjon (2stk) eller kan ikke gjennomføre dekningsgradsanalyse mot NPR og arbeider med alternativ 
metode for dekningsgradsanalyse (6 stk). For fullstendig oversikt over status på dekningsgrad for hvert av 
de nasjonale kvalitetsregistrene se s. X.  

Dekningsgrad i 38 av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene: 

 

 

 

I tillegg til dekningsgradsanalyser er validering viktig for å dokumentere god datakvalitet. Validering 
innebærer å kartlegge omfang og betydning av de feil og mangler som kan forekomme i registret.  For at vi 
skal ha tiltro til resultater fra registrene bør det gjøres regelmessig validering og løpende monitorering av 

Dekningsgrad Antall registre 
80-100% 15 
60-79% 9 
40-59% 6 
10-39% 8 
Sum 38 

Etter 5 års drift skal 
alle nasjonale 
medisinske 

kvalitetsregistre ha en 
dekningsgrad på 

minst 80%  
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registrets data. Servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering hvor det finnes 
forklaringer, anbefalinger, eksempler, linker til relevante nettsider og mer utfyllende litteratur om temaet. 
For mer informasjon om valideringshåndboken se: www.kvalitetsregistre.no/prosjekt/valideringshandbok 

 

Prosjekt «Økt dekningsgrad» 

I 2016 ble prosjektet Økt dekningsgrad etablert i servicemiljøet for å arbeide spesifikt og målrettet med å 
øke dekningsgrad i utvalgte registre, samt å etablere metoder for å sikre høy dekningsgrad i registrene. Det 
ble valgt ut 7 registre til å delta i prosjektet. Disse fikk veiledning fra servicemiljøet om datakvalitet og 
fremgangsmåte for å sikre gode rutiner og forankring ved sykehusene. Registrene arrangerte 
registersamlinger og møter ved aktuelle sykehus og fikk spesiell oppfølging med tanke på 
dekningsgradsanalyser og valideringsstudier. Prosjektet viste at direkte kontakt med fagmiljøene på 
sykehusene fikk flere sykehus til å registrere til registret. Dekningsgrad for prosjektets kvalitetsregistre 
oppsummeres oktober 2018 når årsrapporter for 2017 foreligger.  

 

De 7 Utvalgte kvalitetsregistrene til prosjektet:  

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 
Norsk register for analinkontinens 
Norsk hjertesviktregister 
Norsk gynekologisk endoskopiregister 
Norsk hjertestansregister 
Nasjonalt register for KOLS 
Norsk MS-register og biobank  
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Utvikling av kvalitetsregistrene – stadieinndelingssystemet  

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene til kvalitetsregistrene er i 
henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» 2. 
Kravene omfatter blant annet forbedring i dekningsgrad, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og 
inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM). 

Stadieinndelingessystemet inndeles i fire nivåer hvor oppfyllelse av kravene i stadium 1 er en forutsetning 
for å komme i betraktning for nasjonal status, mens stadium 4 beskriver det som kan forventes av et 
velfungerende kvalitetsregister.  

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. 
Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med 
krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre.  

Servicemiljøet har utarbeidet et egen veileder for stadieinndelingssystemet som beskriver kriterier for å 
oppfylle krav til hvert stadium. Veilederen har to målgrupper: Kvalitetsregistrene ved utfylling av 
årsrapporter og ekspertgruppen ved vurdering av disse årsrapportene.   

I 2016 ble hjerneslagregistret det første registret til å oppnå stadium 4. Blant registrene i stadium 3 er det 
seks registre som kun mangler ett kriterium for å nå stadium 4.  

 

Fordeling av registre per stadium  

Stadium  Antall  

1 17 

2 25 

3 8 

4 1 

Totalt  51 

- Tallene er fra registrenes årsrapport 2016 og angår status for foregående år (2015). Oppdateres 
med nye tall.  

  

2 Helsedirektoratet (april/2015, IS-2526).  
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IKT  

De fleste medisinske kvalitetsregistre som utvikles i dag baserer seg på en elektronisk løsning for 
datafangst. Nasjonalt Servicemiljø arbeider for at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal ha 
funksjonelle, robuste og fremtidsrettede IKT-løsninger som understøtter alle ledd i kvalitetsarbeidet, fra 
innregistrering til analyse og rapportering. For at de medisinske kvalitetsregistrene skal møte dagens og 
fremtidens krav til funksjonalitet, må de utvikle seg i takt med nasjonale føringer og utvikling innen IKT i 
helsefeltet.   

Det finnes per i dag tre godkjente elektroniske innregistreringsløsninger for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Disse er: 

1. Medisinsk registreringssystem MRS - er utviklet av Helse Midt-Norge IT, Hemit og er et 
rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. MRS består av ett system - men med flere 
applikasjonsinstanser - for eksempel Norsk hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister og 
Personskaderegisteret. 

2. OpenQreg - er et verktøy for etablering av kvalitetsregistre. Det er utviklet ved Uppsala Clinical 
Research Centre og har vært i bruk i Sverige i mange år. OpenQReg er lisensiert som fri 
programvare. Helse Nord IKT har nå tatt i bruk OpenQReg for etablering av nye registre – for 
eksempel Norsk register for invasiv kardiologi, Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling og 
Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelse. 

3. eReg – er utviklet i Helse Sør-Øst og erutviklet for å raskt å kunne bygge opp komplette 
innregistreringsregistre for lokale forsknings- og kvalitetsregistre. I eReg er det mulig å bygge opp et 
register med både skjermbilder og database på en moderne plattform, uten behov for 
programmeringskompetanse både et verktøy for enkle registre og en arkitekturmodell for 
oppbygging av lokale og nasjonale registre – for eksempel Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
og Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. 

I tillegg til bruker Kreftregisteret en egenutviklet plattform (KREMT). Tabellen under viser fordeling av antall 
registre per løsning. Servicemiljøet tilbyr veiledning til registrene ved valg av IKT-løsninger og utvikling av 
registrenes IKT infrastruktur. 

Fordeling antall registre per løsning for datafangst: 

Plattform Leverandør Antall nasjonale registre som benytter løsningen 

MRS Hemit 19 

OpenQReg HN-IKT 11 

eReg OUS 3 

KREMT KRG 8 

Andre - 13 
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Nasjonal IKT Fagforum for medisinske kvalitetsregistre 

Formålet for Fagforum for medisinske kvalitetsregistre er å bidra til at nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
understøttes av standardiserte tekniske løsninger for innregistrering og rapportering, som driftes gjennom 
et felles nasjonalt driftsmiljø.  

Fagforumet er en teknisk faggruppe som skal understøtte strategien for det regionale arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre, herunder bidra aktivt til å gjennomføre tilhørende handlingsplan gjennom 
riktig bruk av øremerkede midler.  

Fagforumet skal ha et IKT-faglig koordinerende og rådgivende ansvar for videreutvikling av felles 
teknologiske løsninger innenfor nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Fagforumet forvalter til dette 
formålet øremerkede midler som stilles til rådighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til videreutvikling 
av teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
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Resultattjenester 

Det er et nasjonalt mål at det skal bli enklere å hente ut og bruke resultater fra kvalitetsregistrene til 
styrings-, forskning og kvalitetsforbedringsformål. Utvikling av resultattjenester for kvalitetsregistrene er 
viktig for å nå dette målet.  

En resultattjeneste er et rapportsystem som er koblet mot kvalitetsregistret og gir mulighet for å se på 
resultater basert på oppdaterte data. Dette gir kvalitetsregistrene enkel tilgang til egne resultater og kan 
bidra til økt bruk av resultater fra kvalitetsregistret.  

Nasjonalt servicemiljø veileder registre i arbeid med å få utviklet resultattjenester, og bistår til utvikling av 
rapporter til tjenesten. Servicemiljøet bidrar også i teknisk utvikling av resultattjenestene MRS-R og 
Rapporteket. Per i dag har 28 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene etablert resultattjenester.  
Servicemiljøet har i 2016 kartlagt kvalitetsregistrenes muligheter for å tilgjengeliggjøre resultater på 
definerte og relevante kvalitetsindikatorer. Det utarbeides nå en plan for at hvert enkelt register skal nå 
målet i helseforetakenes felles strategi- og handlingsplan for kvalitetsregistrene om at alle registre skal ha 
resultattjenester innen 2020.   

NB. Uferdig tekst. Det vil bli skrevet mer utfyllende om de enkelte resultattjenester og funksjoner, samt om 
fagrådet. Det vil bli satt inn bilder/illustrasjoner av løsningene. 

 

 

 

 

  

Innen 2020 skal alle 
medisinske 

kvalitetsregistre ha 
utviklet resultattjenester 
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FINANSIERING 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE ble i 2017 tildelt 12,4 millioner over 
statsbudsjettet til videreutvikling og drift av det nasjonale servicemiljøet. Av disse går fire millioner til 
servicemiljøet i de fire helseregionene, med en million til hver region.  

I tillegg tildeles øremerkede infrastrukturmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet. Infrastrukturmidlene 
på 19,5 millioner tildeles for å sikre at de medisinske kvalitetsregistrene får en felles infrastruktur og kan 
benyttes fullt ut i tråd med formålet. Av disse fordeles 15,5 millioner til servicemiljøet i de fire 
helseregionen. Fordelingen er som følger: 

• 2,8 mill. region Nord 

• 3,2 mill. region Midt-Norge 

• 4,2 mill. region Vest  

• 5,3 millioner region Sør-Øst 

Videre tildeles en million til drift av Fagsenter for pasientrapporterte data, og en million til Norsk 
Pasientregister (NPR) som leverer tjeneste for validering av dekningsgradstjenester. De resterende to 
millioner går til felles prosjekter innen nasjonale satsingsområder. I 2016 og 2017 gikk disse midlene til 
prosjekter for å øke dekningsgrad i registrene, og kvalitetsforbedring.   

 

Nasjonal IKT Fagforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK-NIKT) 

Fagforumet forvalter øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet til videreutvikling av 
teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I 2016 ble det innvilget søknader for 
tilsammen 7,7 mill.  

Midlene fordeles slik:  

Region Bevilgede midler (NOK) 
Helse Nord 2 219 375 
Helse Sør Øst 750 000 
Helse Vest 650 000 
Helse Midt 4 760 000 
Sum 7 679 375 
Midlene går til både leverandører og enkeltregistre. Midler bevilget til helse Midt-Norge og Helse nord vil i 
stor grad gå til nasjonale leverandører av tekniske løsninger for kvalitetsregistre (HEMIT og HN IKT) 
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Registernavn Stadium Dekningsgrad PROM/PREM
Hjerte-kar Norsk hjerneslagregister 4 84 % 

Norsk hjerteinfarktregister 2 88 %
Norsk karkirurgisk register 2 74 %
Det norske hjertekirurgiregisteret 2 99 %
Norsk pacemaker- og ICD-register 2 99 %
Norsk hjertesviktregister 1 n/a 

Nasjonalt register for invasiv kardiologi 1 n/a
Norsk hjertestansregister 2 n/a
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi* 1 0 %

Kreft Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2 65 %
Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 2 61 %
Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft 2
Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft 2 90 %
Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 2 35 %
Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2 57 %
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 2 40 %
Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og Lymfoide leukemier 2 43 %

Luftveier Nasjonalt register for KOLS 1 15 %
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 2 72 % 

Diabetes Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 3 95 % 

Norsk diabetesregister for voksne 1 40 %
Nervesystem Cerebral pareseregisteret i Norge 3 85 % 

Norsk MS-register og biobank 2 64 %
Norsk parkinsonregister og biobank n/a n/a
Norsk register for personer som utredes for kognitive 
symptomer i spesialisthelsetjenesten 1 n/a
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdom 2 25 %

Muskel-skjelett Nasjonalt register for leddproteser 2 95 %
Nasjonalt hoftebruddregister 3 90 % 

Nasjonalt korsbåndregister 3 78 % 

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 3 65 % 

Nasjonalt barnehofteregister 2 60 %
Mage-tarm Norsk register for analinkontinens 1 41 % 

Gastronet 2 30 % 

Norsk register for gastrokirurgi 2 21 %
Gyn Norsk gynekologisk endoskopiregister 2 25 %

Norsk kvinnelig inkontinensregister 3 81 % 

Nyre Norsk nyreregister 2 99 %
Skade Norsk intensivregister 1 90 % 

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 2 99 %
Nasjonalt traumeregister 2 n/a

Infeksjon Norsk kvalitetsregister for HIV** 1 0 %
Rehab Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet n/a 40 %

Norsk nakke- og ryggregister 1 n/a 

Norsk ryggmargsskaderegister 3 91 % 

Autoimmun Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer 1 n/a 

Revmatologi Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer 1 n/a 

Norsk vaskulittregister & biobank 1 n/a 

Øre-nese-hals Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals - Tonsilleregisteret* n/a 0 %
Hud Nordisk register for hidradenitis suppurativa 1 13 % 

Psykisk Norsk kvalitetsregister for behandling av  spiseforstyrrelser* 1 0 % 

Andre Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 3 94 % 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 1 n/a 

Norsk porfyriregister 2 62 % 

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi 1 27 %
*Nytt register, samler ikke data nasjonalt ennå
** Samler ikke data pga manglende konsesjon 
NB. Vær oppmerksom på at Dekningsgradene, som er basert på 
årsrapportene for 2015,  inneholder estimater og  vurderinger 
(spesielt mtp. kreftregistrenes kliniske dekningsgrad).
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Orientering om saker som har vært behandlet i FMK 
 
Ordinær rapportering av aktuelle saker fra FMK. 
 
Status 
Følgende aktuelle saker har vært behandlet i FMK siden sist møte i styringsgruppen: 
 

Saksnr Tittel Saksbehandler 
35/17 + 
53/17 

Status – nytt mandat og ny sammensetning av 
FMK 

Jørn Hanssen 

36/17 Tilnærming til standardisering og samordning av 
informasjonsmodeller for å forenkle 
innregistrering og innrapportering 

Gunnar Jårvik 

37/17 Integrasjon mot fagsystemer Are Edvardsen 
45/17 Orientering om kommende søknad om forenklet 

innregistrering i Gastronet 
Sissel Jor 

47/17 Hvordan skape en god kobling mellom FMK og 
Helsedataprogrammet 

Bernt Olav Økland 

50/17 Status på flytting av OpenQreg, eReg og 
Rapporterket til NHN 

Ågot Ligaarden 

51/17 Behov for ledet prosess for inngåelse av 
databehandler avtaler med NHN 

Ågot Ligaarden 

52/17 Status økonomi FMK - øremerkede midler Jørn Hanssen 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 5 Presentasjon aktuelle saker fra FMK juni og august 2017 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 
 

Møtedato  14.09.2017 
Saksnr  43/2017 
Saksbehandler Jørn Hanssen, Nasjonal IKT 
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Vedlegg 5 Presentasjon aktuelle saker fra FMK juni og august 2017 
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Nytt mandat for FMK og utnevnelse av medlemmer 
I behandlingen av sak 28/16 i Interregional styringsgruppe, ble det vedtatt følgende: 
«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.» 
 
Arbeidet med å revidere mandatet ble påbegynt i 2016, i samarbeid mellom Nasjonalt servicemiljø 
SKDE og Nasjonal IKT HF. Utkast til revidert mandat ble fremlagt for Interregional styringsgruppe 
6.3.2017, og ble deretter fremlagt for godkjenning i styret for Nasjonal IKT HF 20.3.2017. Mandatet 
ble endelig godkjent i styret for Nasjonal IKT HF 28.8.2017.  
 
Det fremgår av mandatet at forumet har fått nytt navn; «Teknologiforum for medisinske 
kvalitetsregistre». Av praktiske hensyn videreføres forkortelsen FMK.  
 
I henhold til nytt mandat skal helseregionene hver utnevne ett medlem til forumet, og 
Interregional styringsgruppe kan i den forbindelse komme med forslag. 
 
Status 
Følgende personer er foreslått fra Interregional styringsgruppes RHF-representanter:  
 
Helse Sør-Øst:  
Sissel Jor som jobber i stab IKT-avd. ved OUS, bl a som systemeier av E-reg , som HSØs representant 
i FMK NIKT.  Hun har inngående kunnskap i de forhold som fremgår av vedlagte epost og vil kunne 
være en viktig bidragsyter inn i dette arbeidet.  
 
Helse Vest:  
Bernt Olav Økland foreslås fra Helse Vest.  
Ut fra min vurdering oppfyller han kriteriene på alle fire punkter. 
 
Helse Nord:  
Helse Nord foreslår Are Edvardsen som regionalt medlem til FMK-NIKT. 
 
Are Edvardsen er spesialrådgiver i servicemiljøet i Helse Nord og har et koordinerende ansvar for 
IKT i Servicemiljøet i Nord. Han har lang erfaring med utvikling av kvalitetsregistre på OpenQreg-
plattformen og var sentral i utviklingen av resultattjenesten Rapporteket. 
 
Han har representert servicemiljøet i Nord i nåværende FMK-NIKT og deltar også i ulike 
arbeidsgrupper og utredninger i Direktoratet for e-helse. 
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Helse Midt-Norge: 
Registerkoordinator i Norsk hjerteinfarktregister Tormod Digre meldes som kandidat FMK-NIKT. 
Han er tiltenkt en deltidsrolle i grensesnittet mellom registerfag og IKT. Han har lang erfaring innen 
feltet, kjenner MRS-plattformen meget godt og har vært sentral for utvikling av tekniske løsninger 
for datafangst og resultattjenester regionen.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utarbeides i møtet 
 
 
 
Vedlegg  
Vedlegg 6. Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre v1.0 
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Vedlegg 6:  Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre v1.0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mandat for Teknologiforum for medisinske 

kvalitetsregistre (FMK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 6.9.2017 

Versjonsnr: 1.0 
 

 
Godkjenning 

 

Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. 
Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 
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1 Innledning og bakgrunn 

Nasjonal IKT ble opprettet etter initiativ fra Helsedepartementet i 2003, og er 
spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Nasjonal IKT HF ble opprettet i 2014 og skal understøtte de mål som 
spesialisthelsetjenesten setter seg innenfor IKT. 

Samhandling gjennomføres i forumer sammensatt av representanter fra de fire regionale 
helseforetakene. Målsetningen for forumene er å følge opp felles IKT-strategi for 
spesialisthelsetjenesten og prioriterte behov fra helseregionene. 

Det ble i 2013 etter forslag fra RHF AD-møtet anmodet overfor Helse- og omsorgs- departementet om 
å endre system og ansvarsforhold vedrørende teknologisk utvikling for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Dette førte til at ansvaret for forvaltning av øremerkede midler til dette formålet ble 
flyttet fra HEMIT til Nasjonal IKT, og tildelt et Nasjonal IKT fagforum som fikk navnet Fagforum for 
medisinske kvalitetsregistre. I forbindelse med revidering av mandatet i 2017 ble navnet endret til 
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre, og forkortelsen FMK er videreført. 

 

2 Formål 

Hovedformålet er å bidra til bedre samordning og høyere grad av standardisering mellom de fire 
helseregionene for å oppnå gode og likeverdige helsetjenester. 

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre skal bidra til at nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
understøttes av standardiserte tekniske løsninger for innregistrering og rapportering, som driftes 
gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø. 

Fagforumet er en teknisk faggruppe som skal understøtte strategien for det regionale 
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, herunder bidra aktivt til å gjennomføre 
tilhørende handlingsplan gjennom riktig bruk av øremerkede midler (2017: 6,5 MNOK). 

 

3 Ansvar og oppgaver 

3.1 Forumets ansvar 

3.1.1 Sammendrag 
Fagforumet skal ha et IKT-faglig koordinerende og rådgivende ansvar for videreutvikling av felles 
teknologiske løsninger innenfor nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Fagforumet forvalter til dette 
formålet øremerkede midler som stilles til rådighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til 
videreutvikling av teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
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3.1.2 Ansvarsområder 
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre skal: 

• Foreslå veikart og tiltak utledet fra strategi og handlingsplan for Nasjonalt 
servicemiljø. 

• Årlig utarbeide/oppdatere fagforumets handlingsplan og foreslå hvor store 
andeler av tilgjengelige midler som skal anvendes til henholdsvis tiltak som 
gjelder enkeltregistre og tiltak som gjelder felleskomponenter. Forslaget legges 
fram og behandles i Interregional styringsgruppe. 

• Være et rådgivende forum for Interregional styringsgruppe i saker som berører 
IKT-området. 

• Fordele midler, etter søknad fra Nasjonalt servicemiljø i helseregionene, til 
etablering av tekniske løsninger for de enkelte registrene. 

• Fordele midler, til leverandører av tekniske løsninger og driftstjenester, for 
videreutvikling og etablering av ny funksjonalitet som kommer flere registre til 
gode. 

• Sørge for at Interregional styringsgruppe rådføres om tiltaksforslag som ikke 
inngår i årlig handlingsplan eller som er av et betydelig økonomisk omfang, før 
behandling av søknad om midler i forumet. 

• Bidra til at det finnes et velfungerende felles nasjonalt driftsmiljø for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 

• Vurdere og anbefale aktuelle IKT-løsninger for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre, som godkjennes av Interregional styringsgruppe. 

• Følge opp leverandørenes veikart for videreutvikling av tekniske løsninger, 
herunder leveranseevne. 

• Bidra til at godkjente tekniske løsninger for innregistrering, lagring og 
rapportering videreutvikles i tråd med strategi og handlingsplan for Nasjonalt 
servicemiljø, herunder standardisering av løsningskomponenter. 

• Bidra til fokus på brukervennlighet i løsningene, herunder enkel og effektiv 
dataregistrering. 

• Gi råd til databehandlingsansvarlige vedrørende valg av tekniske løsninger for de 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 

• Etter avtale gi råd til relevante nasjonale råd og utvalg i spørsmål som berører 
tekniske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

• Opprette og avslutte arbeidsgrupper der dette er formålstjenlig. 
 
3.2 Deltakernes ansvar 

Deltagere kommer fra Nasjonal IKT HF, Nasjonalt servicemiljø SKDE og de regionale helseforetakene. I 
tillegg til det nasjonale fokuset, skal deltagerne representere sitt fagområde. 

Forumets medlemmer har følgende ansvar: 
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• Medlemmene skal i saker der det er relevant, sørge for å være kjent med 
anbefaling og innstilling i egen region eller virksomhet. 

• Medlemmene tilstreber å stille på alle møter. Ved fravær stiller stedfortreder. 
• Medlemmene skal stille godt forberedt. 
• Medlemmene er ansvarlige for å formidle innhold og beslutninger fra møtene til 

egen region eller virksomhet. 

3.3 Sekretariatets ansvar 

• Sekretariatet skal innkalle til møter i henhold til årsplan. 
• Sekretariatet skal publisere agenda og saksunderlag til møter minst en uke i 

forveien. 
• Sekretariatet er ansvarlig for at det skrives referat som tilgjengeliggjøres. 

 
 

1.2 4 Forutsetninger, avhengigheter og avgrensninger 

Fagforumet er et rådgivende organ, og kan ikke gjøre vedtak for en helseregion. Fagforumet kan 
anbefale og konkludere på temaer som kan ha konsekvens for en helseregion og de enkelte 
registrene. 

Gjennomføring av tiltak som fagforumet har konkludert med forutsetter tilgjengelige ressurser fra 
de aktuelle helseregionene. 

Det er en forutsetning for oppfyllelse av fagforumets formål at ansvaret definert i punkt 

3.1 utføres, og at helseregionene samler og strukturerer informasjon som er relevant for fagforumets 
formål, og gjør informasjonen tilgjengelig i et felles bibliotek. 

Arbeidet i fagforumet skal ha sin basis i arkitekturprinsipper utarbeidet av Nasjonal IKT. Fagforumet 

samhandler med andre aktører i henhold til denne ansvarsmatrisen: 

 

 

IRS = Interregional styringsgruppe, 
NSMS = Nasjonalt servicemiljø SKDE, 
NSMR = Nasjonalt servicemiljø i 
helseregionene 
FR=Fagråd for resultattjenester 

FMK = Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre 
NIKT FA = Fagforum for arkitektur, 
Klinisk IKT = Klinisk IKT fagforum 
LEV = Leverandør av tekniske løsninger for registre 
NHN = Norsk Helsenett 
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5 Organisering og sammensetning 

5.1 Nasjonal IKT forumer 

Nasjonal IKT HF eier seks forumer som benyttes som virkemiddel for å levere på oppdragsdokument 
og realisere felles IKT-strategi. 

Samhandlingsorganer som fungerer som rådgivende organ: 

EPJ Systemeierforum Fagforum for 
arkitektur Klinisk IKT fagforum 
Fagforum for porteføljestyring 

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre 

 
5.2 Rapportering 

Forumet rapporterer til administrerende direktør for Nasjonal IKT HF som er eier av forumet. 

Forumet skal årlig utarbeide en årsrapport innen utgangen av januar. 

Leder av forum rapporterer regelmessig forumets aktivitet til Interregional styringsgruppe. 

Forumet skal utarbeide årlig melding som skal godkjennes av Interregional styringsgruppe. Forumet 
skal videre sørge for rapportering av status for IKT-feltet i statusrapport for kvalitetsregisterfeltet som 
utarbeides av Nasjonalt servicemiljø. 

5.3 Organisering 

Styret i Nasjonalt IKT HF tildeler administrerende direktør i Nasjonal IKT HF ansvaret for 
gjennomføring i tråd med mandatet. 

Leder for forumet utnevnes av administrerende direktør i Nasjonal IKT HF. Sekretariat for 
forumet utøves av Nasjonal IKT HF. 

5.4 Sammensetning 

Forumet skal besitte kompetanse innenfor etablering, forvaltning og videreutvikling av medisinske 
kvalitetsregistre, virksomhetsarkitektur (herunder kobling mellom kvalitetsregisterfeltet og EPJ) og 
porteføljestyring. 

Interregional styringsgruppe utnevner to deltakere fra Nasjonalt servicemiljø SKDE (leder i Nasjonalt 
servicemiljø SKDE og én deltaker med juridisk kompetanse). Hver av helseregionene utnevner én 
representant, og Interregional styringsgruppe kan komme med forslag overfor helseregionene. 

Administrasjonen i Nasjonal IKT HF utnevner to deltakere i tillegg til sekretariat. 
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Leverandører av utvikling, forvaltning og drift for nasjonale medisinske kvalitetsregistre deltar på 
sak etter innkalling. 

 

6 Møtefrekvens 

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre møtes i utgangspunktet 6 ganger årlig og i tillegg 
ekstraordinært ved behov. 

 

7 Finansiering og drift 

Nasjonal IKT HF besørger bemanning og tilhørende finansiering av forumets ledelse- og 
sekretariatsfunksjon. 

Øremerkede midler til tiltak bevilges av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet, og 
inngår i årlig tildelte midler til Helse Vest RHF. 

 

8 Evaluering og videreutvikling 

Forumet skal evaluere sitt virke årlig, og utarbeide forslag til forbedringer av forumet. 

 
 
9 Dokumentstyring 

Leder av forumet har gjennomføringsansvar i henhold til mandatet. 

Mandatet anbefales av Interregional styringsgruppe og godkjennes av styret for Nasjonal 
IKT HF. 

9.1 Endringshistorikk 
 

Versjon Endring Dato Forfatter 
0.8 Mandatet revidert og klargjort 

for behandling i styret for 
Nasjonal IKT HF 

10.3.2017 Jørn Hanssen 

0.9 Mandatet justert i henhold til 
innspill fra styret for Nasjonal 
IKT HF 

9.8.2017 Jørn Hanssen 

1.0 Versjonsnummer endret til 1.0 
etter at styret for Nasjonal IKT 
HF godkjente mandatet i 
styremøte 29.8.2017 

6.9.2017 Jørn Hanssen 
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Presentasjon av rapportene ”Lapptäcke med otillräcklig täckning” og ”Framtidens 
kvalitetsregister”  
 
Bakgrunn 
I forbindelse med den femårige særskilte satsingen på medisinske kvalitetsregistre i Sverige i 2012-
2016 arbeides det i 2017 med evaluering av satsingen og planlegging av videre satsing og 
organisering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.    
 
Rapporten ”Framtidens kvalitetsregister” er utarbeidet av en prosjektgruppe ledet av Mads Bojestig 
på oppdrag av Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister.  
 
Rapporten ”Lapptäcke med otillräcklig täckning” er Vårdanalys sin sluttvurdering av den femårige 
satsingen. Det er gjort en vurdering av satsingens måloppfyllelse, tiltak og organisering.  
 
Begge rapportene er relevante for det norske arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, og 
rapporten ”Framtidens kvalitetsregister” beskriver forslag både for framtidig organisering og 
finansieringsmodeller. Rapportene presenteres for styringsgruppen som innledning til diskusjon for 
hvordan disse kan brukes i det videre nasjonale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre i Norge.  
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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Referatsaker  
 

1. Utredning av prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre  

Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S 

(2016-2017) datert 28.06.2017 ga følgende oppdrag: 

Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport” Områder i helsetjenesten med mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre” (2016) og de regionale 
helseforetakenes sørge for-ansvar (og ansvar for etablering og drift av medisinske 
kvalitetsregistre), skal de regionale helseforetakene sammen utarbeide en plan for prioriterte 
fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Planen skal inkludere fremtidig 
håndtering av områder med lavt pasientvolum og mulighet for internasjonalt samarbeid i 
nordisk og europeisk regi. Helse Nord RHF skal koordinere arbeidet.  
 
 
De regionale helseforetakene har opprettet en styringsgruppe for arbeidet bestående av en 
representant for hvert RHF:  

• Baard-Christian Schem (Fagdirektør HV) (leder) 
• Geir Bøhler (Fagdirektør HSØ) 
• Henrik Sandbu (Fagdirektør HMN) 
• Finn Henry Hansen (Direktør i stab HN) 

 
Eva Stensland, leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE er 
prosjektleder, og vil sammen med nestleder Philip Skau organisere arbeidet og fungere som 
sekretariat for styringsgruppen. 
 
Det er planlagt et første møte i styringsgruppen 15.09.17 der forslag til mandat og plan for 
arbeidet blir behandlet.  

 
 

 
2. Status fra arbeidet i arbeidsgruppen for faglig og administrativ finansiering av 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar referatsakene til Orientering 
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Eventuelt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
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