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           18.10.2018 

 
 
 
 

Til medlemmene i ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
 
På vegne av ekspertgruppens leder innkalles dere til møte 
 
Tid:   31. oktober og 1. november 2018 
Sted:   Park inn Oslo, Øvre slottsgt. 2c. 
   
 
Kjøreplan: 
 
31. oktober 
Kl. 09.30 Oppstart – saksliste og behandling av årsrapporter  
Kl. 11.30 Lunsjbuffet 
Kl. 12.15  Behandling av årsrapporter 
Kl. 15.00 Litt mat 
Kl. 17.30 Ferdig for dagen 
Kl. 19.00 Felles middag 
 
1. november 
Kl. 08.30 Behandling av årsrapporter 
Kl. 11.30 Lunsjbuffet 
Kl. 12.15  Behandling av årsrapporter 
Kl. 15.00 Avslutning 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av ekspertgruppens leder - 
Vennlig hilsen sekretariatet 
 
Eva Stensland  
Leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
SKDE, Helse Nord RHF   
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SAKSLISTE  
EKSPERTGRUPPEN FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møtedato   31. oktober og 1. november 2018 
 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr 

 
 

 
 

20/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 - 

21/2018 Referat fra forrige møte 4-9 1 

22/2018 Vurdering av forbedringer fra seks registre som mottok «varsel 
om manglende faglig utvikling» høsten 2017 og ett register som 
som fikk forlenget frist i 2017.  
 

10-52 2-8 

23/2018 Vurdering av årsrapporter for 2017 
 

53 - 

24/2018 Møteplan 2019 
 

54 - 

25/2018 Eventuelt 55 - 

    

  

  

  

  

  

  
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

Varsler om manglende faglig utvikling og tilsvar til varsel sendes som eget vedlegg med 
innkallingen til møtet.  
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste 
  

Saksframlegg 

Møtedato  31. oktober og 01. november 2018 

Saksnr  20/2018 
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Referat fra forrige møte 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 

  

Saksframlegg 

Møtedato  31. oktober og 01. november 2018 

Saksnr  21/2018 
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Sak 21/2018 Vedlegg 1:  Referat fra ekspertgruppens møte 25.05.2018 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dato/tid 25. mai 2018 kl 09:00-15:00 

Sted Park Inn Gardermoen 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Jon Helgeland, Jan Nygård, Torild Skrivarhaug, Leif 
Nordbotten, Terje P Hagen, Rune Kvåle (telefon), Håkon Lindekleiv (telefon) 
Kjell-Morten Myhr (fra kl 12:30) 

Forfall:   Torsten Eken, Kaare Bønaa, Tonje E Hansen 

Fra sekretariat  Eva Stensland (referent), Philip Skau  

 

Sak   
 
11-2018 
 

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

12-2018 Referat fra forrige møte 
 
Det ble reist spørsmål rundt tidspunkt for reoppnevning av ekspertgruppen.  
Interregional styringsgruppe oppnevner ekspertgruppen , og vil ta initiativ til dette.  
 
Vedtak:  
Referat fra ekspertgruppens møte 26. februar 2018 godkjennes.  
 

13-2018 Vurdering av søknad om nasjonal status: RevNatus – kvalitetsregister for 
svangerskap og revmatiske sykdommer (revidert søknad)  
Søknad om nasjonal status for RevNatus ble første gang behandlet i 
ekspertgruppens møte den 26.2.18 (sak 5/2018).  Registeret fikk da avslag på sin 
søknad om nasjonal status i på følgende grunnlag:  

 Ekspertgruppen stilte spørsmål om et kvalitetsregister er riktig metode for 
å skaffe ny kunnskap på feltet.   

  Ekspertgruppen stilte spørsmål rundt behovet for å opprette et slikt 
kvalitetsregister for gravide sett i lys av at det er mange andre kroniske 
tilstander som gravide kan ha, og at å opprette slike egne kvalitetsregistre 
for gravide vil være ressurskrevende.   

 Ekspertgruppen ba om en nærmere redegjørelse for avgrensning mot       
NorArtritt, spesielt knyttet til aktuelle diagnoser som inkluderes.  

Registerleder redegjorde i møtet for arbeidet med å forbedre søknaden i forhold 
til ekspertgruppens merknader.  
Følgende framkom under presentasjon og diskusjon:  

 

Møtereferat 
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 Av 350 gravide aktuelle for dette registeret, vil om lag 270 av disse ha 
revmatoid artritt, og derfor være aktuell for inklusjon i NorArtritt. Om lag 
50 pasienter har bindevevssykdom, som ikke inkluderes i NorArtritt.  

 Fagområdet har en faglig veileder, men ingen nasjonale retningslinjer. Det 
framkom i møtet ikke beskrivelser av påvist praksisvariasjon eller 
kvalitetsutfordringer på fagfeltet.  

 Det er utviklet noen kvalitetsindikatorer, alle disse er knyttet til 
behandling av mor og ikke konsekvenser for barnet. Registeret følger opp 
mor/barn ett år etter fødsel. Ekspertgruppen mener kvalitetsindikatorene 
må ta utgangspunkt i nasjonal veileder, og barna må følges opp over 
lengre tid for å påvise evt negative konsekvenser.  

 Registerleder anser det ikke realistisk å inkludere de nødvendige 
variablene (200 variabler) for RevNatus i GoTreatIt-løsningen som 
NorArtritt og NorVas bruker. 

 Registeret ble vurdert opp mot de fire kriteriene Helsedirektoratet bruker 
ved vurdering av nasjonal status.  Registeret vurderes ikke å oppfylle disse 
kriteriene.  

Vedtak:  
I henhold til punktene 1-4 i Helsedirektoratets kriterier for vurdering av nasjonal 
status, fraråder ekspertgruppen nasjonal status for RevNatus. Når det 
revmatologisk miljøet vurderer klyngeregister, regner ekspertgruppen med at man 
vurderer inklusjon av relevante problemstillinger knyttet til graviditet. 
 

14-2018 Plan for forbedringer fra de seks kvalitetsregistrene som mottok “Varsel om 
manglende faglig utvikling”  

Som en oppfølging av ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2016 ble det identifisert seks registre 
ekspertgruppen anbefalte Interregional styringsgruppe å gi varsel for manglende 
faglig utvikling.  
Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, ”Varsel om 
manglende faglig utvikling” til følgende seks registre:  
1. Norsk pacemaker- og ICD-register   
2. Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft   
3. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
 4. Norsk diabetesregister for voksne   
5. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer  
6. Norsk kvalitetsregister for HIV  
Registrene fikk frist til 10.04.18 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.18 
med å beskrive de gjennomførte forbedringer.  
Alle registrene hadde innen fristen sendt inn sine planer for forbedringer. 
Ekspertgruppen vurderte alle innsendte dokumenter.  

For KOLS-registeret hadde ekspertgruppen satt som krav at registeret måtte 
sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% kunne oppnås ved utgangen av 2021. I 
registerets tilsvar heter det: ”Vi mener at ved tiltakene nevnt over til vi kunne øke 
dekningsgraden både på sykehusnivå og pasientnivå betydelig over dagens nivå, 
men vi må være klar på at med dagens lovverk og forskrifter med krav om 
samtykke er det ikke realistisk å oppnå en dekningsgrad over 60 % innen 2021. ”  
Ekspertgruppen fant på bakgrunn av dette at registerets plan for forbedringer ikke 
er akseptabel, og sender melding om dette til Interregional styringsgruppe.  
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For de øvrige 5 nasjonale kvalitetsregistrene som hadde fått varsel fant 
ekspertgruppen planene for forbedringer akseptable.  

 
Vedtak:  
1. Ekspertgruppen tar Norsk pacemaker- og ICD-registers plan for forbedringer til 
etterretning, og ser fram til årsrapport for 2017.   
2. Ekspertgruppen tar Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkrefts plan for 
forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport for 2017.   
 
3. Ekspertgruppen registrerer at Nasjonalt register for kronisk obstruktiv 
lungesykdom ikke har en oppnåelig plan for å sannsynliggjøre dekningsgrad >60%. 
Ekspertgruppen finner ikke planen akseptabel, og anbefaler at IRS sender melding 
til Helsedirektoratet om å tilbakekalle nasjonal status for Nasjonalt register for 
kronisk obstruktiv lungesykdom. 
 
4. Ekspertgruppen tar Norsk diabetesregister for voksnes plan for forbedringer til 
etterretning, og ser fram til årsrapport for 2017.   
 
5. Ekspertgruppen tar Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 
sykdommers plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport for 
2017.   
 
6. Ekspertgruppen tar Norsk kvalitetsregister for HIVs plan for forbedringer til 
etterretning, og ser fram til årsrapport for 2017.   

 
15-2018  Gjennomgang av revidert versjon av stadieinndelingssystemet  

Ekspertgruppens leder har laget et forslag til revisjon av stadieinndelingssystemet 
fra dagens stadieinndelingssystem som kombinerer ”registerkvalitet” med 
”kvalitetsforbedringskvalitet” i en enhetlig 4-trinns skala, til et system som 
kategoriserer registrene langs de to aksene ”registerkvalitet” og 
”kvalitetsforbedringskvalitet”. 

Inndeling av registrene i nytt system fordeler registrene i 9 ulike kategorier. 

Registrene som i dag finnes i stadium 2 fordeler seg i 6 ulike kategorier.  

Ekspertgruppen diskuterte om man burde bruke tall- eller bokstavkoder for de 
ulike kategoriene, og om ”registerkvalitet” eller ”kvalitetsforbedringskvalitet” bør 
angis først. Det ble ikke gjort endelige avklaringer om dette i møtet.  

Ekspertgruppen vil i november 2018 ved vurdering av årsrapporter for 2017 bruke 
både eksisterende og nytt stadieinndelingssystem, gjøre eventuelle modifiseringer 
av nytt system, og deretter komme med en anbefaling til Interregional 
styringsgruppe om nytt stadieinndelingssystem. 

 
Vedtak:  
Ekspertgruppen presenter nytt stadieinndelingsystem for Interregional 
styringsgruppe i september til orientering, og bruker både eksisterende og nytt 
stadieinndelingssystem ved vurdering av årsrapporter for 2017.   
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16-2018 Presisering av krav i stadieinndelingssystemet knyttet til datakvalitet, validering 
og kvalitetsforbedring  
Ved ekspertgruppens gjennomgang av årsrapporter er det identifisert noen krav i 
stadium 3 og 4 der kriterier for å oppfylle kravene ikke er helt entydige. De 
elementene det hyppigst har vært diskusjoner rundt er:  

1. Krav til redegjørelse av registerets datakvalitet i stadium 3   

2. Krav til bruk i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid i stadium 3   

3. Krav til å dokumentere registerets datakvalitet gjennom 
valideringsanalyser i stadium 4   

Ekspertgruppen gjorde følgende avklaringer:  

Ad 1: Ekspertgruppen kommenterte at rapportering av datakvalitet må knyttes til 
sentrale variabler/kvalitetsindikatorer i registeret.  
Det var foreslått angivelse av 5 elementer av datakvalitet: kompletthet, validitet, 
sammenlignbarhet, aktualitet og reliabilitet. Ekspertgruppen kommenterte at 
egenskaper knyttet til validitet og reliabilitet for enkeltvariabler i registeret bør 
være avklart før inklusjon av variabler i registeret.  
Når det gjelder rapportering av resultater fra frafallsanalyser er det ikke knyttet 
krav til dette, men det kan være nyttig dersom registeret har stort frafall. Også 
frafallsanalyser må knyttes opp mot sentrale variabler i registeret.  
Ad 2: Aktivitet knyttet til klinisk kvalitetsforbedring gjelder for innrapporteringsåret 
for årsrapporten. 

Ad 3:  for validering av datakvalitet gjelder de samme elementer som nevnt i punkt 
1 

Vedtak:  
Nasjonalt servicemiljø innarbeider de avklaringer som er gjort i møtet i 
”Årsrapportmal” for kvalitetsregistrene og ”Veileder for stadieinndelingssystemet”. 

 
 

17-2018 Bør ekspertgruppen inkludere medlem fra  primærhelsetjenesten?  

Det ble i ekspertgruppens møte i november 2017 reist spørsmål om 
ekspertgruppen burde ha et medlem fra primærhelsetjenesten.  

I ekspertgruppens diskusjon ble det påpekt at man ved inklusjon av medlem fra 
primærhelsetjenesten var avhengig av å finne en person med interesse for 
kvalitetsregistre. Det er i dag kun ett nasjonalt kvalitetsregister som samler data 
fra primærhelsetjenesten, og da med svært lav oppslutning fra fastlegene.  

Ekspertgruppens leder har sin kliniske praksis utelukkende fra 
primærhelsetjenesten, gjennom 25 år. Kompetanse innen primærhelsetjenesten er 
således dekket.   

Vedtak:  
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Ekspertgruppen finner det ikke hensiktsmessig på det nåværende 
tidspunkt å inkludere nytt medlem i ekspertgruppen med særskilt 
erfaring fra primærhelsetjenesten.   

 

18-2018 Orienteringssaker 
 
Sekretariatet informerte om tre aktuelle saker ekspertgruppen bør kjenne til:  

1. Utredning av prioriterte områder for utvikling av nye medisinske 

kvalitetsregistre   

2. Rapport: Finansieringsmodell for fordeling av ressurser for faglig og 

administrativ drift  mellom nasjonale medisinske kvalitetsregistre   

3. Incentivordning for å øke dekningsgrad i nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre   

Vedtak:  
Ekspertgruppen tar sakene til orientering. 
 

19-2018 Eventuelt 
Ingen saker. 
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Vurdering av forbedringer fra seks registre som mottok «varsel om manglende 
faglig utvikling» høsten 2017 og ett som fikk forlenget frist i 2017  
 
 
Bakgrunn  
Saken er en oppfølging av ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2016.  
 
Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, «Varsel» om manglende faglig 

framdrift” til seks registre: 

 Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 

 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 

 Norsk diabetesregister for voksne 

 Norsk pacemaker- og ICD-register 

 Norsk kvalitetsregister for HIV 

 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 

 
Tekst til varsel for Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 

Ekspertgruppen finner at Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft har manglende utvikling mot eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at 
Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft ble påbegynt i 2007. Rapporteringen av klinisk informasjon på bakgrunn 
av utført primæreksisjon (22%) og klinisk informasjon om utvidet eksisjon (33%) er fortsatt urovekkende lav. 
Følgende forhold må beskrives og utbedres av registeret: 
 

 En studie av validiteten i føflekkregisteret må planlegges og gjennomføres. Det er ikke tilstrekkelig å vise 
til de vurderingene av kvalitet som er vurdert for tykk- og endetarmskreftregisteret.  

 Det må jobbes for å bedre forankringen av registeret og dets betydning i de aktuelle kliniske fagmiljø.  

 Rapporteringen av kliniske opplysninger i registeret må kraftig forbedres, slik at dataene i registeret kan 
brukes til å utvikle kvalitetsmål. Dette blir spesielt viktig med tanke på at det nå foreligger flere 
behandlingsalternativer (medikamenter) som kan gi pasienter med spredning livsforlengende 
behandling. 

 
Tekst til varsel for Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 

Ekspertgruppen finner at Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer har manglende 
utvikling mot eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å 
anbefale at Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 

Saksframlegg 

Møtedato  31. oktober og 01. november 2018 

Saksnr  22/2018 
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Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer ble etablert i 2008. Dekningen på 
individnivå etter åtte års drift er estimert til litt under 30 %. Registreringen til registeret fremstår som tilfeldig og 
usystematisk og det er usikkerhet om enheter som tidligere har registrert gjør dette fortsatt.  
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer omtaler i årsrapporten gjennomførte tiltak 
og mulige tiltak. Tiltakene anses ikke egnet til å øke dekningsgraden i registeret. 
Registeret må  
 

 vise at det er pågående systematisk datainnsamling ved alle enheter som har registrert til registeret 
tidligere 

 iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke dekningsgraden 

 beskrive nærmere nye aktiviteter som må gjennomføres fremover for å øke dekningsgraden  

 vurdere om registeret bør endres vesentlig for å bedre tilslutningen 
 
 
Tekst til varsel for Norsk diabetesregister for voksne 
 
Ekspertgruppen finner at Norsk diabetesregister for voksne har manglende utvikling mot eller opprettholdelse av 
god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at Interregional Styringsgruppe 
utsteder varsel til registeret. 

Norsk diabetesregister for voksne ble etablert i 2005. Registeret omhandler en svært viktig sykdom i et 
befolkningsperspektiv, men for å kunne bidra til forbedring av diabetesbehandlingen i Norge må registre 
presentere kvalitetsindikatorer som bygger på en høy dekningsgrad og lav seleksjonsbias.  
 
Registeret inkluderer fra 2017 sykehus i alle regionale helseforetak, men har en dekningsgrad på kun 49% for 
type I diabetes, og 13% for type 2 diabetes. Spesielt type 2 diabetes har svært lav dekningsgrad som skyldes 
manglende innrapportering til registeret fra primærhelsetjenesten. 
 
Følgende forhold må beskrives og utbedres av registeret: 

 En konkret plan for en betydelig økning av dekningsgrad, med spesielt fokus på type 2 diabetes 

 Sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% kan oppnås ved utgangen av 2021 

 
Tekst til varsel for Norsk pacemaker og ICD-register 
 
Ekspertgruppen finner at Norsk pacemaker og ICD-register har manglende utvikling mot eller opprettholdelse av 
god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at Interregional Styringsgruppe 
utsteder varsel til registeret. 
Registeret ble etablert i 1999 og fikk nasjonal godkjenning i 2013. Det fremgår av alle årsrapportene siden 2013 
at det har vært arbeidet med ny registerløsning. Nå tre år senere er ny registerløsning enda ikke på plass, og 
dette er et vesentlig hinder for utviklingen av registeret.  
Årsrapportene siden 2012 har i hovedsak et likelydende innehold og dette begrunnes i manglende ny 
registerløsning. Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
 

 ny registerløsning må komme på plass 

 beskrive PROM og PREM som skal fremstilles med data fra ny registerløsning 

 beskrive pasientinvolveringen for å få pasientrapporterte data 

 beskrive mulighetsrommet som ny registerløsning gir 

 presentere en årlig grafisk fremstilling av resultater fra nåværende registerløsning 
 
 
Tekst til varsel for Nasjonalt kvalitetsregister for HIV (NORHIV) 

Ekspertgruppen finner at Nasjonalt kvalitetsregister for HIV (NORHIV) har manglende utvikling mot eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at 
Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 
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Nasjonalt kvalitetsregister for HIV fikk nasjonal status i 2014. Registeret har ikke levert årsrapport for 2016. 
Ekspertgruppen har ingen kunnskap om det er samlet inn data i 2016. 
 
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
 

 Registeret må levere årsrapporter 

 

Tekst til varsel for Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 

Ekspertgruppen finner at Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom har manglende utvikling mot eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at 
Interregional Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom ble etablert i 2004, og fikk nasjonal status i 2006. 
Registeret omhandler en svært viktig sykdom i et befolkningsperspektiv. Registeret inkluderer nå sykehus i alle 
regionale helseforetak og presenterer nasjonale tall. 
Ekspertgruppen ser positivt på at registeret i stor grad beskriver hvordan det benyttes til å identifisere kliniske 
forbedringsområder og til å initiere tiltak. 
 
Ekspertgruppen er imidlertid bekymret på bakgrunn av at registeret fortsatt inkluderer kun 30 % av norske 
sykehus og 15 % av pasientene.  
 
Følgende forhold må beskrives og utbedres av registeret: 
 

 En konkret plan for en betydelig økning de neste to årene i antall deltagende sykehus og andel av 

pasienter som inkluderes 

 Sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% kan oppnås ved utgangen av 2021 

 Kunne redegjøre for registerets datakvalitet i årsrapporten for 2017 

 
Videre prosess 
Registrene fikk frist til 10.04.18 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.18 med å beskrive de 
gjennomførte forbedringer.  
 
Ekspertgruppen vurderte i mai 2018 registrene planer for forbedringstiltak (sak 14-2018). 
Alle registrene hadde innen fristen sendt inn sine planer for forbedringer. Ekspertgruppen vurderte 
alle innsendte dokumenter.  

For KOLS-registeret hadde ekspertgruppen satt som krav at registeret måtte sannsynliggjøre at 
dekningsgrad >60% kunne oppnås ved utgangen av 2021. I registerets tilsvar heter det: ”Vi mener at 
ved tiltakene nevnt over til vi kunne øke dekningsgraden både på sykehusnivå og pasientnivå betydelig 
over dagens nivå, men vi må være klar på at med dagens lovverk og forskrifter med krav om samtykke 
er det ikke realistisk å oppnå en dekningsgrad over 60 % innen 2021. ”  Ekspertgruppen fant på 
bakgrunn av dette at registerets plan for forbedringer ikke er akseptabel, og sender melding om dette 
til Interregional styringsgruppe.  

For de øvrige 5 nasjonale kvalitetsregistrene som hadde fått varsel fant ekspertgruppen planene for 
forbedringer akseptable.  
 
Interregional styringsgruppe behandlet saken i juni 2018 (sak 18-2018) med følgende vedtak:  
«Interregional styringsgruppe gir registerledelsen i KOLS-registeret utsatt frist til 01.07.18 med å 
utforme oppdatert plan for forbedringer. IRS opprettholder fristen på 15.10.18 med å beskrive 
gjennomførte forbedringer. Styringsgruppens leder vil vurdere plan for forbedringer.»  
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KOLS-registeret sendt inn revidert tiltaksplan (vedlegg 6.) innen fristen, og tiltaksplanen ble vurdert og 
godkjent av leder av Interregional styringsgruppe.  
 
Gastronet 
Gastronet fikk varsel om manglende faglig framdrift 30.12.17 på bakgrunn av vurdering av årsrapport 
for 2016.  
 
Bakgrunn for varsel var følgende :   
Registeret har over mange år hatt lav dekningsgrad på rundt 30%. Deltakende avdelinger (inkludert 
ledelse) må få tilgang til avdelingens aggregerte data og nasjonale data.  
 
Ekspertgruppen vurderte registerets forbedringstiltak i sitt møte 1. november 2017, og vedtok med 6 
mot 5 stemmer: 
«Ekspertgruppen vurderer ikke Gastronets oversendte redegjørelse og plan for forbedringer som 
tilstrekkelig.  Ekspertgruppen anbefaler Interregional styringsgruppe å utstede Melding til 
Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister nasjonal status.» 
Mindretallet ønsket å gi Gastronet ytterligere ett år på å oppfylle de påpekte forhold. 
 
Saken ble behandlet i Interregional styringsgruppe i desember 2017 (sak 51-2017). Styringsgruppen 
valgte å følge ekspertgruppens mindretall ved å gi registeret ytterligere ett år på å oppfylle de krav 
som var stilt i Varsel til registeret.  
Styringsgruppen gjorde følgende vedtak:  
«Styringsgruppen vurderer at Gastronet kan vise til økende oppslutning i løpet av 2017, og gir 
Gastronet ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i Varselet til registeret.» 
 
Aktuelt 
De seks kvalitetsregistrene som mottok varsel i 2017, har alle innen fristen sendt sine beskrivelser av 
forbedringer (vedlegg 8). Ekspertgruppen bes i dagens møte å vurdere om disse forbedringene er 
tilfredsstillende. 
Ekspertgruppen bes også å vurdere Gastronets beskrivelse av forbedringstiltak. Registeret fikk i 2017 
ett års forlenget frist til å levere forbedringstiltak.  
 
 
 
Vedtak: 
Utarbeides i møtet. 
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Sak 22/2018 Vedlegg 2: Gjennomførte tiltak – Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft  
 
 

 
1 Gjennomføringsrapport  
1.1  
1.2 Bakgrunn 
Viser til varsel fra Interregional styringsgruppe, om manglende faglig utvikling og krav til 

forbedringer, og Kreftregisterets tilsvar datert 10. april 2018. Varselet kom etter 

vurdering fra Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre med bakgrunn i registerets 

årsrapport for 2016.  

Følgende forhold ble påpekt:  

Ekspertgruppen finner at Nasjonalt kvalitetsregister for melanom har manglende utvikling 

mot eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. 

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom ble påbegynt i 2007. Rapporteringen av klinisk 

informasjon på bakgrunn av utført primæreksisjon (22%) og utvidet eksisjon (33%) er 

fortsatt urovekkende lav. Følgende forhold må beskrives og utbedres av registeret:  

1. En studie av validiteten i melanomregisteret må planlegges og gjennomføres. Det er ikke 

tilstrekkelig å vise til de vurderingene av kvalitet som er vurdert for tykk- og 

endetarmskreftregisteret. 

2. Det må jobbes for å bedre forankringen av registeret og dets betydning i de aktuelle kliniske 

fagmiljø 

3. Rapporteringen av kliniske opplysninger i registeret må kraftig forbedres, slik at dataene i 

registeret kan brukes til å utvikle kvalitetsmål. Dette blir spesielt viktig med tanke på at det 

foreligger flere behandlingsalternativer (medikamenter) som kan gi pasienter med 

spredning livsforlengende behandling.  

 

1.3 Tiltak 

1.3.1 Valideringsstudie 

I tilsvaret meldte vi følgende tiltak til varselets punkt 1 om manglende valideringsstudie:  

Det vil bli gjennomført en valideringsstudie av utvalgt informasjon i Melanomregisteret i 

løpet av 2018 og resultatene blir presentert i 2019.  

Under arbeidet med årsrapporten for 2017 utførte vi en valideringsanalyse av 

operasjonsinformasjon i Melanomregisteret. Valideringsanalysen ble gjennomført ved å 

sammenlikne informasjonen om hvorvidt pasienten var registrert med utvidet eksisjon i 

Melanomregisteret med informasjonen i Norsk Pasientregister (NPR). Analysen er 

presentert i kapittel 5.7 i årsrapporten for 2017.  

I Kreftregisteret blir en pasient registrert som operert med utvidet eksisjon dersom man 

har fått et klinisk meldeskjema som sier at kirurgi har blitt utført, eller om det er mottatt 

patologiremisse på operasjonspreparatet. Det ble tatt utgangspunkt i pasienter 

diagnostisert med melanom i Kreftregisteret i 2016. Informasjonen om deres operasjon 

ble sammenlignet med prosedyrekoder registrert i NPR i perioden 1. november 2015 til 

30. juni 2017. Følgende prosedyrekoder har ble brukt som indikasjon på behandling fra 

NPR; QxE00, QxE10, QxE20, QxE30, QxE99, ZSX10 og ZSX15. 
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Sammenligning av informasjon om utvidet eksisjon i Kreftregisteret/Melanomregisteret 

(KRG) versus Norsk Pasientregister (NPR) for pasienter diagnostisert med melanom i 

Kreftregisteret i 2016 

  

NPR 

Utvidet eksisjon Ikke utvidet eksisjon 

KRG 
Utvidet eksisjon 1336  96  

Ikke utvidet 
eksisjon 595  111  

 

Vi fant at Kreftregisteret mangler informasjon om utvidet eksisjon for 595 pasienter (30,8 

%). Dette kan skyldes at Kreftregisteret ikke rutinemessig mottar patologiremisser fra 

utvidede eksisjoner som ikke inneholder tumorvev. Disse kodes som «normale» hos 

patologene og plukkes dermed ikke opp for rapportering til Kreftregisteret. Det er 

sannsynlig å tro at de som er registrert uten utvidet eksisjon hos NPR kan skyldes 

feilregistreringer av prosedyrekoder, eller at disse utvidede eksisjonene er utført utenfor 

spesialhelsetjenesten, og dermed ikke registrert i NPR. Validitetsanalysen gir grunnlag for 

å purre operasjonsinformasjon for de pasientene som er registrert i NPR og ikke 

Melanomregisteret.  

Selv om validitetsstudien ga nyttig informasjon, ønsker vi på nytt å understreke at det 

kontinuerlig gjennomføres kvalitetssikrings- og valideringsarbeid i Kreftregisteret. 

Kreftregisterets ansatte har spesialkompetanse på koding og registrering av krefttilfeller 

og de kvalitetssikrer og validerer informasjon om hvert enkelt tilfelle som en integrert del 

av arbeidsprosessen.  

Følgende er eksempler på tiltak som bidrar til å sikre datakvaliteten i Melanomregisteret:  

 Informasjon om krefttilfeller kommer fra flere uavhengige kilder. Hvis informasjon fra 

ulike kilder ikke samsvarer, etterspør vi avklaringer fra de som har vært involvert i 

pasientbehandlingen 

 

 Opplysningene rapporteres inn på flere tidspunkter i sykdomsforløpet. Det betyr at vi 

fanger opp større deler av pasientforløpet og eventuelle endringer over tid. I tillegg gjør 

det at hvert enkelt tilfelle ofte behandles flere ganger av flere ulike personer i 

Kreftregisteret hvor hver enkelt gjør en uavhengig kvalitetssikring av den informasjonen 

som til enhver tid finnes for tilfellet 

 

 Kode- og registreringssystemene i Kreftregisteret har regler og sperrer for ulogiske og 

ugyldige kombinasjoner, feilaktige opplysninger og inkonsekvente opplysninger.  

 

 Spesielt vanskelige tilfeller diskuteres med kollegaer, ekspertise i Kreftregisteret og 

fagpersoner innenfor feltet 

 

 Alle årganger kvalitetssikres en ekstra gang før de publiseres i årsrapport/Cancer in 

Norway. Her går dataene gjennom et sett av faste kvalitetssikringsanalyser og 

Kreftregisterets ansatte med spesialkompetanse på melanom går gjennom lister over 

tilfeller der informasjon avviker fra normalen (f.eks. ekstra tykke lesjoner, men fortsatt 
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innenfor en logisk tykkelse, for å kontrollere at det ikke tastefeil, kommafeil eller 

lignende). 

 

 Bruk av data (uttrekk av data til forskere) gir mulighet til å kontrollere et mindre datasett 

av opplysninger som kan avdekke enkeltfeil (for eksempel feiltasting av sykehuskoder) 

eller systematiske ulikheter som skyldes ulik tolkning av kodeverk og regler 

 

1.4 Forankring i det kliniske fagmiljøet 

I vårt tilsvar meldte vi følgende tiltak til varselets punkt 2 om forankring i det kliniske 

miljøet: 

Det skal etableres kontaktpersoner i helseforetakene og i de private klinikker som behandler 

melanompasienter og vi skal følge opp at avdelingene bruker resultatene fra registeret. 

Melanomregisteret skal fortsatt være en tydelig aktør i fagmøter. Forankring i fagmiljøet 

skal diskuteres på møtet i Norsk Melanomgruppe i juni 2018.  

Primærbehandlingen av melanom er ikke sentralisert og det kliniske fagmiljøet 

inkluderer fastleger, kommuneleger og leger i private klinikker i tillegg til 

helseforetakene. Dette gjør god forankring i alle deler av fagmiljøet mer komplisert. Alle 

melanompasienter skal imidlertid henvises til spesialisthelsetjenesten for utvidet 

eksisjon. Kreftregisteret og Norsk Melanomgruppe fokuserer derfor på å bedre 

forankringen blant relevante fagpersoner i spesialisthelsetjenesten.  

Det har blitt gjort følgende tiltak å bedre forankringen i fagmiljøet:  

 Det har blitt etablert kontaktpersoner ved Sykehuset Innlandet Hamar, Lillehammer og 

Gjøvik, Sykehuset Telemark Skien og Porsgrunn, Oslo universitetssykehus og Haukeland 

universitetssykehus. Vi fortsetter arbeidet med å etablere kontaktpersoner for de øvrige 

helseforetakene. Vi jobber også med å etablere kontaktpersoner ved de private klinikker 

som har høyest antall melanompasienter 

 

 Representanter fra Melanomregisteret har, som tidligere år, deltatt i møter i Norsk 

Melanomgruppe. Resultater fra registeret blir presentert for Norsk Melanomgruppe i 

styremøtet 14. november og på i faggruppemøtet under Onkologisk forum 15. november.  

 

 Under arbeidet med årsrapporten for 2017 har vi tatt kontakt med enkelte sykehus som 

ikke når de oppsatte målene for utvalgte kvalitetsindikatorer. Dette har ført til god dialog 

med sykehusene om bruk av resultatene fra registeret og en bedre forankring av 

resultatene i disse sykehusene. Ett eksempel på dette er dialog vi har hatt med Sørlandet 

sykehus vedrørende ventetid fra primær til utvidet eksisjon. Denne var lengre for 

pasienter tilhørende Sørlandet sykehus enn for øvrige helseforetak. Sørlandet sykehus 

peker selv på forsinkelser på grunn av manglende bemanning ved patologiavdelingen og 

manglende informasjon om prioritert for prøven fra rekvirent som hovedårsakene til lang 

ventetid. Et annet eksempel er dialog med Helse Møre og Romsdal (HMR) vedrørende 

lavere andel pasienter i stadium T1 og høyere andel pasienter i stadium T3 og T4, samt 

lavere andel med tilbakefallsfri 3-års overlevelse for dette helseforetaket enn for andre 

helseforetak og Norge som helhet. I oppfølgingen av dette har Melanomregisteret også 

gjort egne kjøringer for den aktuelle pasientgruppen med fordeling på kjønn, T-stadium og 

alder for å gi HMR et grunnlag for å se hvilke pasienter de eventuelt må fokusere på å få 
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tidligere til diagnostikk. HMR har allerede satt i gang tiltak lokalt som for eksempel økt 

fokus på melanom i dialogen med primærhelsetjenesten.  

 

 Forankring i fagmiljøet ble diskutert i møte i juni i Norsk Melanomgruppe. Gruppen 

ønsker å bidra til å gjøre registeret kjent i fagmiljøet og bidra til at oppslutningen rundt 

registeret blir bedre.  

 

1.5 Rapportering av kliniske opplysninger 

I vårt tilsvar til varselets punkt 3 ble en rekke tiltak for å øke rapportering av kliniske 

opplysninger meldt:  

Primær eksisjonsskjemaet er tatt ut av bruk og ressursene skal flyttes fra å purre på dette 

skjemaet til å purre på skjema for utvidet eksisjon. Kreftregisteret vil sende ut informasjon 

til fagdirektører og klinikkledere for å øke bevisstheten om rapportering til registeret. Det 

vil også bli sendt ut epost til kontaktpersoner og avdelingsledere for å motivere til 

rapportering. Kreftregisteret vil forbedre sine purrealgoritmer slik at purringene blir sendt 

til riktig mottaker. Det er et mål at mye av informasjonen om medikamentell behandling 

skal hentes fra andre kilder slik at rapporteringsbyrden blir redusert.  

Rapporteringsgraden for melding om utvidet eksisjon av melanom har økt fra 33 % i 

2016 til 43 % for pasienter diagnostisert i 2017. Dette er et resultat av følgende tiltak som 

er satt i gang for å øke rapporteringsgraden: 

 Primær eksisjonsskjemaet er tatt ut av bruk, og Melanomregisteret bruker nå ressurser på 

å etterspørre manglende skjema for utvidet eksisjon fra spesialisthelsetjenesten 

istedenfor å følge opp rapporteringen fra primærhelsetjenesten. Koderne ved 

Kreftregisteret etterspør rutinemessig skjema for utvidet eksisjon dersom dette ikke er 

mottatt. Skjemaet er en svært viktig kilde til informasjon i Melanomregisteret. Her spør vi 

blant annet om sykdomsutbredelse på diagnosetidspunktet, klinisk fri margin og cTNM. 

 

 Det er sendt ut e-post om betydningen av rapportering til fagdirektører og klinikkledere 

fra Giske Ursin (direktør i Kreftregisteret) og Henrik Løvendahl Svendsen 

(referansegruppeleder i Melanomregisteret). 

 

 Det jobbes med å etablere kontaktpersoner ved hver enkelt klinikk/hvert enkelt sykehus 

som behandler melanomer. Det har til nå blitt etablert kontaktpersoner på Sykehuset 

Innlandet Hamar, Lillehammer og Gjøvik, Sykehuset Telemark Skien-Porsgrunn, Oslo 

universitetssykehus Radiumhospitalet og Haukeland universitetssykehus. Vi jobber 

fortsatt med å etablere kontaktpersoner, og dette vil være et viktig fokus i tiden fremover. 

 

 Det er sendt ut e-post til kontaktpersoner og/eller avdelingsledere med oppdatert 

rapporteringsfigur slik at sykehusene kan se hvordan de ligger an med hensyn til 

rapportering. Dette førte blant annet til at St. Olavs Hospital i løpet av sommeren økte sin 

rapporteringsgrad fra 2 % til 83 %. Vi har også samtidig sendt ut kort informasjon om 

Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste (KREMT-portalen). 

 

 Kontaktpersoner og/eller avdelingsledere har blitt oppfordret til å legge inn påminnelse 

om KREMT-registrering i EPJ-systemer og i operasjonssystemer som er i bruk i 
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helsetjenesten.  

 

 I juni fikk vi midler til et dekningsgradsprosjekt for Melanomregisteret som vil pågå 

høsten 2018 og våren 2019. Ansatte i registeret skal reise rundt til utvalgte sykehus for å 

gi opplæring i rapportering. Dette arbeidet har startet opp og ansatte ved Kreftregisteret 

har allerede hatt opplæring ved flere helseforetak.  

 

 Kreftregisteret arbeider for å kunne innhente informasjon om medikamentell behandling 

fra andre kilder enn meldinger i KREMT-portalen. Vi har nylig sendt en søknad til 

Forskningsrådet (NFR) om infrastrukturmidler for innhenting av medikamentell 

behandlingsinformasjon fra sykehus i samarbeid med blant annet Direktoratet for eHelse 

og Reseptregisteret/FHI.  

 

 Vi har startet opp revisjon av de kliniske meldingene til Melanomregisteret. Skjemaene for 

medikamentell behandling blir forenklet slik at rapporteringsbyrden blir redusert. De nye 

meldingene vil settes i produksjon i 2019.  

 

1.6 Oppsummering 

1. Vi har gjennomført en valideringsanalyse der vi har sammenliknet informasjon om 

operasjon i Melanomregisteret og Norsk Pasientregister 

 

2. Forankringen av Melanomregisteret i fagmiljøene i helseforetakene er satt på agendaen i 

Norsk Melanomgruppe. Vi har kontaktet helseforetakene, både ledere og fagansvarlige, for 

å øke bevisstheten rundt registeret og gjøre resultatene fra registeret bedre kjent.  

 

3. Etter kun noen måneder med fokus på rapportering ser vi en økning fra 33 % i 2016 til 43 

% i 2017 for meldingen om utvidet eksisjon. Vi har satt i gang ulike tiltak for øke 

rapporteringen, og viderefører disse fremover.  
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Sak 22/2018 Vedlegg 3: Gjennomførte tiltak – Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer: - Gjennomføringsrapport, og - Svar på varsel.  
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Svar på varsel: 
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Sak 22/2018 Vedlegg : Gjennomførte tiltak – Norsk diabetesregister for voksne: 
- Oppfølgingsbrev til Interregional styringsgruppe 
- Diabetes til skjerm på venterom 
- Nyhetsbrev fra John mai 2028 
- Nyhetsbrev fra John september 2018  
 
Oppfølgingsbrev til interregional styringsgruppe: 
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Diabetes til skjerm på venterom: 
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Nyhetsbrev fra John, mai 2018: 
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Nyhetsbrev fra John, september 2018: 
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Sak 22/2018 Vedlegg 5 : Gjennomførte tiltak – Norsk pacemaker- og ICD-register 
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Sak 22/2018 Vedlegg 6 : Gjennomførte tiltak – Norsk kvalitetsregister for HIV  
 
Til Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre  
v/leder Olav Røise 
                                                                                                                                          
                   15.10.18 
  
GJENNOMFØRINGSRAPPORT FOR FORBEDRINGER FOR NASJONALT 
KVALITETSREGISTER FOR HIV 
  
Nasjonalt kvalitetsregister for hiv (NORHIV) mottok varsel fra interregional 
styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre om manglende faglig utvikling, konf. 
brev datert 30.12.17. På bakgrunn av plan for forbedringer og innlevert årsrapport for 
2016, ble det i Ekspertgruppens møte 25.5.18 bestemt å avvente anmodning om å 
avvikle NORHIV og det ble bedt om en gjennomføringsrapport i forhold til innmeldte 
punkter. 
  
Status pr 15.10.18: 

1. NORHIVs vedtekter, samtykkeskjema og variabler er ferdigstilt og fremstilt for PVO i OUS. 
Siden implementering av EU-direktivet ble utsatt og man i OUS var i ferd med å utvikle nye 
søknadsskjema tilpasset det nye regelverket, ble ikke ny søknad sendt PVO før 11.9.2018.  I 
samarbeid med PVO OUS er det nå utarbeidet et utkast til DPIA-analyse for NORHIV og det skal 
avholdes et nytt møte 18.10.18 om veien videre. 

2. Om Årsrapport 2017: på grunn av fortsatt mangel på godkjenning til innsamling av data på 
nasjonalt nivå finner man ikke grunnlag for å fortsette å utarbeide årsrapporter.   

3. Arbeid med nasjonal teknisk løsning for NORHIV vil bli igangsatt så snart det foreligger en 
formell godkjenning til å starte dette arbeidet.  

4. Det vil bli avholdt konstituerende møte i Styringsgruppen for NORHIV så snart det foreligger en 
godkjenning av registeret.  
  

  

  

Med vennlig hilsen 

Bente Magny Bergersen 

Leder Norsk kvalitetsregister for hiv 
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Sak 22/2018 Vedlegg 7 : Revidert tiltaksplan – Nasjonalt register for kronisk obstruktiv 
lungesykdom 
 

Bergen 15.10.18 
 

Til  
-Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
-Helsedirektoratet 
 
 
Vi viser til tidligere korrespondanse angående varsel om manglende faglig utvikling/lav 
dekningsgrad for kolsregisteret, samt våre tilsvar og tiltaksplaner relatert til dette. Vi vil 
med dette gjøre rede for den videre planen for kolsregisteret. 
 
Vi har i høst vært i kontakt med flere ulike aktører både innenfor helseforetakene samt 
innenfor de ulike deler av forvaltningen som har en rolle innenfor arbeidet med 
helseregistre. Formålet med dette har vært å forsøke å motivere flere sykehus til å 
starte registrering, få økt støtte fra de regionale helseforetakene til å gjennomføre 
dette arbeidet, og til slutt få på plass mer brukervennlige IKT-løsninger for 
innregistrering av data.  
 
Kolsregisteret har flere utfordringer på veien mot en god nok dekningsgrad. En viktig 
problemstilling er krav som samtykke fra pasient før registrering. Dette er et arbeide 
som er svært tidkrevende, og hvor vi mister en viktig andel av pasientene blant dem 
som ikke er samtykkekompetente av ulike årsaker. Vi opplever også at arbeid med 
helseregistre prioriteres ulikt ved de ulike helseforetakene, både på avdelingsnivå og 
mellom de ulike regionale helseforetakene, og vi innser at vi har begrensede 
forutsetninger for å kunne endre på dette.  
 
Hovedproblemet til kolsregisteret, og for de fleste andre helseregistre i Norge, er 
likevel manglende integrasjon av innrapporteringsløsninger i de ulike 
pasientjournalsystemene. Dagens løsninger er tidkrevende, kompliserte, og alt for ofte 
utsatt for tekniske feil. For at den enkelte helsearbeider skal kunne registrere data til 
helseregistre krever dette egen søknad på ekstern nettside om tilgang, innregistrering 
krever nivå 4-sikkerhet med bruk av egen telefon eller id-kort. I tillegg til dette må det 
settes av tid til opplæring i bruk av eksterne innregistreringsløsninger. 
 
Registrering av kolspasienter er ekstra krevende av følgende årsaker: Kolspasientene 
er ofte spredt over ulike avdelinger på de enkelte sykehus, kolspasientene behandles i 
stor grad av ulike yrkesgrupper under sykehusoppholdene, og hvor behandlere ofte 
skiftes under forløpet. I tillegg omfattes behandlingen av kols oppfølging både hos 
fastlege, private spesialister i tillegg til både sengeposter og poliklinikker på 
sykehusene, og da med journalsystemer som ikke er samkjørte.    
 
Totalt kan man altså estimere et antall på flere tusen helsearbeidere bare innenfor 
sykehusene som bør ha tilgang til og opplæring i bruk av registeret for at man skal få 
en tilfredsstillende dekningsgrad med samtidig god datakvalitet, dette er et kontinuerlig 
arbeide grunnet stor utskifting av personell i de aktuelle sykehusavdelingene.  
 
Løsningen på disse utfordringene må derfor være utvikling av egne 
innrapporteringsløsninger i de enkelte sykehus sine elektroniske journalsystemer og 
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kurver, hvor man benytter eksisterende tilgangsstyring, og hvor det allerede i dag 
eksisterer muligheter for automatisert oppstart av registrering og datafangst fra 
tilhørende systemer. Utfordringen for et nasjonalt register er åpenbart å ha løsninger 
for å samle data fra de ulike sykehusene til et felles register, noe som har vist seg å 
være svært komplisert grunnet IKT-strukturene i de norske helseforetakene. De fire 
norske regionale helseforetakene har, på tross av mye arbeid rundt dette de siste 
årene, ingen effektive og trygge løsninger på en slik samhandling. I tillegg står alle de 
regionale helseforetakene foran en utskifting av de elektroniske journalsystemene, og 
ut fra de tilbakemeldingene vi har fått er det ingenting som reelt tilsier at bedre 
løsninger for helseregistre er på vei de neste årene.  
 
Kolsregisteret har nå over flere år gjennomført flere tiltak for å øke dekningsgraden. Vi 
har hatt gjentatt kontakt med aktuelle sykehusavdelinger med hensikt å starte opp 
registrering, og vi har også de siste årene doblet dekningsgraden og økt antall 
deltagende sykehus fra 8 til nå 16. Vi har i denne perioden diskutert denne 
problemstillingen med deltagende sykehus samt hatt dialog med Referansegruppen i 
kolsregisteret, med deltagere fra universitetssykehus i Helseregion Vest, Midt og Sør-
Øst. Ønske om bedre IKT-løsninger samt fritak for krav om samtykke har vært 
tilbakevendende tema i denne perioden. 
 
Vi har i høst på nytt vurdert mulighetene for å kunne ytterligere øke dekningsgraden 
for registeret, men vi ser per i dag at de planlagte tiltakene neppe vil føre frem. Vi har 
de siste dagene også vurdert den aktuelle problemstillingen rundt de manglende 
forutsetninger for å oppnå en tilfredsstillende dekningsgrad sammen med 
avdelingsleder på lungeavdelingen samt foretaksledelsen ved Helse Bergen; vi innser 
at vi ikke vil kunne oppnå en tilfredsstillende dekningsgrad for registeret innen de 
neste årene, og sikter derfor mot å avvikle registeret som nasjonalt register i løpet av 
første halvdel 2019. Vi vil videreføre kolsregisteret lokalt, men da ved bruk av en lokalt 
utviklet innregistreringsløsning i elektronisk kurve. En slik løsning er per i dag aktivert, 
men den vil kreve noe videreutvikling for mer effektivt kunne hente ut data. Dette er en 
løsning som på sikt også vil kunne videreføres på et regionalt nivå innen Helse-Vest.  
 
Vi kan altså ikke se at det per i dag er mulig å få på plass et fullverdig nasjonalt 
register for kols, hverken via Helse Bergen eller andre norske helseforetak. Fritak fra 
krav som samtykke vil være en absolutt forutsetning for å få tilfredsstillende 
datakvalitet når det gjelder denne sykdomskategorien. Videre vil vi anbefale at 
sentrale helsemyndigheter arbeider for legge til rette for bedre elektronisk 
samhandling mellom sykehusene. Til slutt vil vi anbefale at en vesentlig større andel 
av summen som brukes på norske helse- og kvalitetsregistre brukes til integrerte og 
brukervennlige registerløsninger da dette per i dag oppleves som det største hinderet 
for god datakvalitet. 
 
Mvh Gunnar Husebø 
Faglig leder,  
nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 
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Sak 22/2018 Vedlegg 8 : Gjennomførte tiltak – Gastronet  

 
Gert Huppertz-Hauss 

Gastronet Sekretariat 

Sykehuset Telemark HF 

3710 Skien 

hhge@sthf.no 

Tel.: 47407605 

 

Til 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 

 

Vedrørende vurdering etter varsel om manglende faglig utvikling for Gastronet 30.12.17 

 

I brevet datert 30.12.17 påpeker interregional styringsgruppe vedvarende for lav dekningsgrad i 
Gastronet og utilstrekkelig forankring i fagmiljøet. Det er nevnt spesielt at flertallet av 
universitetssykehusene ikke er med i Gastronet. Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre har 
derfor allerede i 2017 anbefalt at Gastronet ikke lenger skal godkjennes som nasjonalt 
kvalitetsregister. Som kritikkpunkter ble det nevnt i tillegg: 

1.  Deltakende avdelinger inkludert ledelse og administrasjon har ikke tilgang til avdelingens 
aggregerte data og nasjonale data. 

2.   Gastronet har ikke presentert en årlig dekningsgradanalyse. 

3.   registrerende enheter har ikke løpende tilgang til opdaterte egene og nasjonale data. 

I brevet fra 16.03.17 har Gastronets daværende leder Geir Hoff gjort rede for disse punktene.  

Ad 1. Siden 2014 har alle personer som er interessert i aggregerte senteridentifiserbare data tilgang til 
disse når som helst på Gastronets hjemmeside. I tillegg har endoskopørene og sykepleierne tilgang til 
endoskopøridentifiserbare data. Sistnevnte har ikke vært tilgjengelig for offentligheten. 

Ad 2. Gastronet har presentert dekningsgradanalyser årlig i flere år. En kopi av disse analysene følger i 
tabeller nedenfor. 

Ad 3. Gastronet har publisert nye data en gang per år. Disse data er tilgjengelig etter offentliggjøring 
online hele tiden. Vi kan dog ikke tilby fortløpende data (for eksempel hver måned/hver uke). Dette 
ville kreve en elektronisk registrering av kvalitetsindikatorer med hjelp av integrert elektronisk 
pasientjournal. Denne tekniske løsningen foreligger ikke.  

Ad dekningsgraden (Se også Tab. 1+2, samt Figur 1.) 

Gastronet har fått en ny frist til 15.10.1018 for å vise at kravene, spesielt dekningsgradskrav kan 
oppfylles. 

Gastronet har per 2017 fortsatt en for lav dekningsgrad med 38,3% av polikliniske koloskopier og 
42,5% av alle ERCPer. Dette er en økning fra 2014/15, men en stagnasjon fra 2016. En økning var 
forventet i forbindelse med samtaler i miljøet om nødvendighet av en kvalitetsregistrering, men har 

mailto:hhge@sthf.no
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ikke kommet i 2017. Vi har derfor analysert koloskopi data fra januar til juni 2018. Store og mindre 
endoskopisentre (Haukeland sykehus, Ullevål sykehus, Kanalspesialistene i Bergen, Bodø, Elverum, 
Karasjok spesialistsenter, Voss) har begynt å registrere koloskopier i Gastronet fra 1.1.18. I første 
halvåret ble det registrert ca. 16500 koloskopier sammenliknet med ca. 11800 i året før, dette er en 
økning på ca. 40%. Estimert på hele året ville det øke dekningsgraden til antakeligvis over 50%.  I løpet 
av sommeren har i tillegg Haraldsplass sykehus og Odda sykehus annonsert at de begynner å 
registrere. Det er spesielt gledelig at alle universitetssykehus bortsett fra St Olavs Hospital nå er med i 
Gastronet. I tillegg taler følgende faktorer for at dekningsgraden vil øke videre: 

1. Kolorektal cancerscreening skal rulles ut over hele landet med oppstart i løpet av 2019. For å sikre 
god screeningkvalitet må endoskopører sertifiseres. I tillegg tilbys såkalte upskill endoskopikurs for 
endoskopører som ikke tilfredstiller sertifiseringskravene. I sertifiseringen av endoskopører og kontroll 
av effekten av disse kursene vil Gastronet være viktig. Så langt finnes det i Norge ingen andre 
registreringer av kvalitetsindikatorer enn de via Gastronet.  

2. Spesialistutdanningsreformen stiller store krav til endoskopiferdigheter. Endoskopiskoler for 
nybegynnere innføres og effekten av disse må evalueres. Igjen, Gastronet er så langt den eneste 
plattformen for registrering av kvalitetsindikatorer for endoskopi og det må derfor antas at registeret 
vil spille en viktig rolle i denne oppgaven. 

3. Helsedirektoratet utreder muligheter for økonomiske insentiver for stimulering av deltakelse i 
nasjonale kvalitetsregistre, for eksempel gjennom økning eller avkorting av DRG utbytte for 
endoskopier. Helse SørØst har foreslått Gastronet som et av registrene som bør delta i et pilotprosjekt. 

Tabell 1. Dekningsgrad i Gastronet per endoskopisenter 2017.  

    *Koloskopi  ERCP  

    Reg. Reg. i Dekn. Reg. Reg. i Dekn. 

Region **Behandlingssted i NPR 

2016 

Gastronet 

2017 

grad i 

NPR 

2016 

Gastronet 

2017 

Grad 

(%) 

Sør-Øst Vestre Viken (Drammen/ 

Bærum/Kongsb/Ringerike) 

5694 2987 52,4 232 80 34,5 

Lovisenberg diakonale sykehus 868 0 0 0     

Diakonhjemmet sykehus 1519 195 12,8 39 1 2,5 

Akershus universitetssykehus 3228 1211 37,5 220 19 8,6 

Sykehuset Innlandet (Gjøvik/ 

Hamar/Lilleh./Elverum/Kongsv.) 

4637 258 5,6  233 182 78,1 

Sykehuset Østfold 3407 3516 103 272 306 112,5 

Sørlandet sykehus 

(Arendal/K’sand/Flekkefjord) 

2983 2840 95,2 179 198 110,6 

Sykehuset i Vestfold 

(Tønsberg/Larvik) 

3109 1774 57,1 141 52 36,9 

Sykehuset Telemark 

(Skien/Notodden/Kragerø) 

4044 2755 68,1  107 135 126,2 

OUS HF (Rikshospital/Ullevål) 3951 686 17,4 1100 373 33,9 

Sum, Helse Sør-Øst 33440 16222 48,5 2523 1345 53,3 

Vest Stavanger universitetssjukehus 2722 1126 41,4 266 246 92,5 

Helse Fonna (Haugesund/Stord) 1670 246 14,7 107 108 100 

Helse Bergen HF Haukeland 1920 0 0 329 0 0 

Helse Førde 1502 0 0 60 0 0 

Haraldsplass diakonale sykehus 

AS 

856 0 0 46 0 0 

Sum, Helse Vest 8670 1372 13 808 354 43,8 
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Midt St. Olavs Hospital 4763 0 0 306 0 0 

Helse Nord-Trøndelag -  Namsos 471 
 

0 0     

Helse Nord-Trøndelag -  

Levanger 

1342 0 0 81 0 0 

Helse Møre og Romsdal - Molde 1064 1054 99,1  30 0 0 

Helse Møre og Romsdal - 

Kristiansund 

753 760 101 34 0 0 

Helse Møre og Romsdal - 

Ålesund 

1209 1137 94 74 0 0 

Helse Møre og Romsdal - Volda 611 16 2,6 20 2 10 

Sum, Helse Midt  10213 2967 29,1 545 2 0,4 

Nord Finnmarkssykehuset HF 

(Hammerf./Kirkenes) 

1160 458 39,5 33 45 140 

UNN Tromsø/Harstad 2522 1447 57,4 240 59 24,6 

Nordlandssykehuset HF 

(Vesterålen/Lofoten/Bodø) 

1933 213 11 96 0 0,0 % 

Helgelandssykehuset HF 

(Sandnessj.) 

1448 851 58,8 15 5 33,3 % 

Sum Helse Nord  7063 2969 42 384 109 28,4 

% 

§Private Kalbakkenklinikken AS 710 0 0 0     

Aleris Helse AS Oslo 1096 21 1,9  0     

Ringvoll klinikken AS 649 164 25,3 0     

Sum, private sykehus  2455 185 7,5 0     
 

Sum, alle sykehus 61841 23715 38,3 4260 1811 42,5 

% 

 

Dekningsgraden for 2017 er beregnet med hjelp av NPR data for 2016 (tall fra 

2017 foreligger fortsatt ikke) 

*Koloskopier på inneliggende pas. og dagbehandling er ikke tatt med 

   

i beregningene - unntatt for OUS Rh hvor de fleste koloskopier er for inneliggende pasienter. 

**Pga feil i DIPS er NPR-rapporter for 2016 gitt per HF unntatt for 
    

H Midt som kan rapportere per behandlingssted. 
     

§Kun private sykehus.  

Koloskopier (n=25746) utført hos private 

avtalespesialister er ikke inkludert. 
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Tabell 2. Utvikling dekningsgrad i Gastronet 2014 til 2016 

Dekningsgrad 

 2014 2015 2016 2017 

Koloskopi     

H Sør-Øst 41,4  40,9  48,9  48,5 

H Vest 9,5  18,4  14,6  13 

H Midt 20,6  21,4  22,3  29,1 

H Nord 10,0  8,3  34,0  42 

Private s.h. 10,8  4,5  12,1  7,5 

Total 28,5  29,2 36,5  38,3 

         

ERCP        

H Sør-Øst 27,8  34,5  54,2  53,3 

H Vest 45,6  38,4  41,1  43,8 

H Midt 3,5  4,6  2,8  0,4 

H Nord 0,0  0,0  28,4  28,4 

Total 25,8  28,6  42,8  42,5 

 

Figur 1. Koloskopier registrert i Gastronet januar til juni 2017 (11881) og 2018 (16505) 

 

 

Ut fra de nevnte faktorene har vi fortsatt tro på en videre økning av dekningsgraden fremøver.  

Skien 10.10.2018 

M.v.h. 

Gert Huppertz-Hauss 

Leder Gastronet 
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Vurdering av årsrapporter 2017 
 
Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal hvert år, på vegne av 
Interregional styringsgruppe, vurdere registrenes avleverte årsrapporter etter vedtatt system for 
utvikling og kvalitetsvurdering (stadieinndelingssystemet). 
 
Ekspertgruppens vurdering angis i form av stadium for registerets funksjon (stadium 1-4), og en 
strukturert tilbakemelding til registeret inkludert forslag til forbedringstiltak. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  31. oktober og 01. november 2018 

Saksnr  23/2018 
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Møteplan 2019 
 
Det foreslås følgende møteplan for 2019: 
 
Dagsmøte i februar/mars 2019 
Dagsmøte mai/juni 2019 
To-dagersmøte i november 2019 
 
 
 

 
 

Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen vedtar møteplan for 2019. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  31. oktober og 01. november 2018 

Saksnr  24/2018 
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Eventuelt 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 

 

Saksframlegg 

Møtedato  01. og 02. november 2017 

Saksnr  25/2018 

 


