08. juni 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:
Sted:

08. juni kl. 09.00 – 15.30
Park Inn, Gardermoen.

Kjøreplan for møtet:
08. juni 2017
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 11.30
Kl. 12.15
Kl. 15.30

Registerpresentasjon
Saksbehandling
Lunsjbuffet
Saksbehandling
Avslutning

Vel møtt!
På vegne av sekretariatet Vennlig hilsen
Eva Stensland
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Helse Nord RHF
Tlf. 77 75 58 03 / 92836036
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SAKSLISTE
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE
Møte 08. Juni 2017
Presentasjon av:
-

Norsk register for Gastrokirurgi v/ Kristoffer Lassen

Sak nr.

Sakstittel

17/2017

Godkjenning innkalling og saksliste

3

18/2017

Referat fra møter 06.03.17 og 26.04.17

4

1,2

19/2017

Status for oppfølging av saker fra tidligere møter i styringsgruppen

15

3

20/2017

FMK-NIKT: Status for saker behandlet

19

4

21/2017

Behov for resultattjenester på personentydig nivå

22

5

22/2017

MRS-Resultat applikasjon for sensitivt nivå

26

-

23/2017

31

6

34

-

25/2017

Presentasjon av samlet oversikt over planlagte søknader til FMK fra
helseregionene
Oversikt over nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk innregistrerings og rapporteringsløsning
Helsedataprogrammet

38

-

26/2017

Informasjon om europeiske referansegrupper

39

-

27/2017

Arbeidsgruppe for utredning av behov for nye medisinske
kvalitetsregistre
Prioritert liste over nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status

40

-

42

7

Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler 2018

45

8

Statusrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017

51

9,10

Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2016

55

11

Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017

56

-

Tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner

57

12

24/2017

28/2017
29/2017
30/2017
31/2017
32/2017
33/2017

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” 2426.04.17
- PROM-seminar 31.05.17
- Regionale workshops om bruk av resultattjenester og

Side

Vedlegg
nr.

61

møter i regionene om publisering av resultater
34/2017
35/2017

Eventuelt

62

-

Alle vedlegg ligger i innkallingen med unntak av vedlegg 6 til sak 23 som legges ved som excel fil og vedlegg 7til sak 28,
vedlegg 8 til sak 29, og vedlegg 11 til sak 31 som er samlet i eget dokument.
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
17/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste.
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
18/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak
Styringsgruppen godkjenner referat fra møter 06.03.17 og 26.04.17

Vedlegg

Vedlegg 1: Referat 06.03.17
Vedlegg 2: Referat 26.04.17
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Sak 18/2017 vedlegg 1 referat interregional styringsgruppe 06.03.17

Møtereferat:
Møtedato

06.03.2017

Møtenr.

01 -17

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
Dag
Tid
Sted
Medlemmer
Observatører
Gjester

Fraværende
Fra sekretariat

Mandag 6. mars 2017
Kl. 10.30 – 16.30
Tromsø
Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Henrik Sandbu, Bent Indredavik, Pål
Iden, Wenche Reed (vara for Ole Tjomsland, på tlf sak-…)
Hanne Narbuvold (HDIR), og Vinjar Fønnebø (Ekspertgruppen)
Mona Stedenfeldt (servicemiljøet Midt-Norge), Tonje Bårli og John Petter
Skjetne (HEMIT), Erik Hagelund (dir ehelse), Marjolein Iversen og Kjersti
Oterholdt (Fagsenter for pasientrapporterte data)
Sverre Sandberg, Tore Solberg, Elisabeth Hagen ( observatør FHI), Nils Gullhaug
(observatør dir ehelse), Torunn Omland Granlund (observatør HOD)
Eva Stensland og Philip Skau (servicemiljøet SKDE), Jørn Hanssen (FMK NIKT)

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Norsk vaskulittregister v/ Wenche Koldingsnes.
Presentasjonen sendes sammen med møtereferat.
Saksnr.

SAKER
Godkjenning innkalling og saksliste

01-17

Sak 9 og sak 12 ble framskyndet til før lunsj, sak 9 fordi man ønsket avklaring av denne saken
før nye søknader om finansiering ble behandlet (sak 6 og sak 8).
Vedtak:
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste.
Referat fra møte 30. november 2016

02-17
Det var ingen kommentarer til referatet.
Vedtak:
Styringsgruppen godkjenner referat fra møte 30. november 2016.
03-17

Status oppfølging av saker fra forrige møte
Oppfølging av sak 27 -16 og 28-16 ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se
referatsaker).
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Oppfølging av sak 34-16 Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 ble drøftet. FHI har gitt
tilbakemelding om at med nedleggelse av Nasjonalt Helseregisterprosjekt er budsjettposten på
kr 500 000 til konferansen fjernet. De kan stille kr 100 000 til disposisjon for gjennomføring av
konferansen. Det er ikke kommet avklaring fra Helsedirektoratet hvorvidt de kan stille med kr
500 000, som tidligere, til konferansen.
Følgende alternativer ble drøftet:
1. Invitere inn andre aktører for å sikre finansiering: Direktoratet for ehelse,
Pasientsikkerhetsprogrammet, andre sentrale helseregistre
2. Nedskalere arrangementet til en ren kvalitetsregisterkonferanse som et endagsarrangement.
Sak 32-16 (incentiver) ble behandlet i Fagdirektørmøtet i des-16, men utfall er ikke kjent.
Sekretariatet tar kontakt med Kristian Onarheim i HMN for avklaring av vedtak.
Oppfølging av sakene 30-16, 31-16 og 43-16 kommer i neste IRS-møte. De øvrige punkter i
oversikten er gjennomført som planlagt.
Styringsgruppen kommenterte at en slik sammenstilling av oppfølging av behandlede saker i
IRS er nyttig.
Vedtak:
1. Helsedirektoratet bes om å avklare mulighet for finansiering av konferansen innen 14 dager.
Sekretariat og leder av styringsgruppen har deretter et telefonmøte for å avklare IRS
standpunkt til videre arbeid med konferansen.
2. Styringsgruppen tar de øvrige punktene til orientering.
04-17

Resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk virksomhet
Denne saken var utsatt fra forrige møte. Utfall av møter med de fire RHFene i forhold til behov
for data/resultater fra medisinske kvalitetsregistre ble presentert. Tre av fire RHF så det
hensiktsmessig å kunne få presentert resultater på aggregert nivå i en portalløsning. Det ble i
møtet kommentert fra det siste RHFet (Helse Vest RHF) at det har vært en endring i synet på
en slik tilgang til resultater, og at man i dag er mer positiv til dette.
Kartlegging gjort av statistikernettverket i servicemiljøet viser at man pr i dag mangler 5
statistiker-stillinger nasjonalt dersom man skal kunne tilby alle nasjonale medisinske
kvalitetsregistre en ”minimumsløsning” med planlegging av variable ved oppstart, beregning
og visualisering av kvalitetsindikatorer til årsrapporter og bistand med design av
valideringsstudier.
Styringsgruppen kommenterte at statistikere i større grad bør kunne frigjøre tid til
forskningsbaserte analyser og standardisere arbeidet med visualisering av
kvalitetsindikatorer/rapporter.
Per i dag finnes en løsning for presentasjon av resultater på personidentifiserbart nivå
(Rapporteket). For presentasjon på aggregert nivå finnes MRS-R og KREMT/Shiny.
Behovet for en overordnet strategi for resultattjenester for de nasjonale kvalitetsregistrene ble
påpekt.
Helsedirektoratet informerte om en ny visningsløsning for nasjonale kvalitetsindikatorer der
målgruppen først og fremst er klinikere med et kvalitetsforbedringsperspektiv. NPR arbeider
også med løsningen ”klinisk relevant tilbakemelding”. Kan det være synergier i
framstillingsformer for resultater fra kvalitetsregistrene? Arbei d med en nasjonal
analyseplattform for helsedata er i tillegg påbegynt av direktoratet for ehelse.
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Styringsgruppen diskuterte behovet for personidentifiserbare (sensitive) data versus
aggregerte data i forhold til styring og kvalitetsforbedring. Er aggregerte data tilstrekkelig?
Vedtak:
Fagråd for resultattjenester får i oppgave å utrede behovet for å presentere resultater på
sensitivt/personidentifiserbart nivå. Fagrådet skal i sitt arbeid orientere seg mot eksisterende
initiativer for framstilling av helseregisterdata i Helsedirektoratet og direktoratet for ehelse.
05-17

FMK-NIKT: Status for saker behandlet
Leder av FMK-NIKT refererte fra Fagforum for medisinske kvalitetsregistres møte 19.01.17
Sak 05/17: Det ble informert om tildelte midler til ulike nasjonale kvalitetsregistre samt
leverandører for teknologiske løft.
Det ble tildelt kr 152 000 til NORIC/OpenQReg for utvikling av løsning for R-RCT. Det ble stilt
spørsmål ved mulighet for gjenbruk for andre registre og andre tekniske løsninger.
HEMIT fikk innvilget kr 250 000 for fleksible skjema i MRS. Det ble stilt spørsmål ved faglige,
juridiske og statistiske utfordringer knyttet til muligheten av å legge til ”egne variabler”.
Sak 08/17: Det foreligger ikke en konkret plan for flytting av Rapporteket. Dersom flytting er
ønskelig må det formaliseres en bestilling fra HN-IKT.
Sak 17/17: For 2016 ble det fra FMK totalt tildelt kr 7 679 375. Fordelingen mellom regioner
var som følger: Nord kr 2 219 375, Midt-Norge kr 4 760 000, Vest kr 650 000 og Sør-Øst kr 750
000. (For regionene Nord og Midt-Norge var ikke opplyst hvor stor andel av midlene som ble
utdelt til leverandører og til registerspesifikk utvikling.)
Vedtak:
1. Styringsgruppen tar statusoppdatering til orientering.

06-17

MRS-Resultat applikasjon for sensitivt nivå - søknad om finansiering fra FMK
MRS- Resultat er en resultattjeneste som skal kunne være en totalløsning for
resultatformidling. Dette for å stimulere til at registrene i større grad kan nå strategimål 2 (økt
bruk av resultater) i strategien for 2016-2020.
MRS-Resultat fase 1 (publisering av anonyme data) startet i mars 2016, er nå ferdigstilt som
løsning for Norsk Hjerteinfarktregister. Det er planlagt at 6-7 nye registre skal komme på
denne løsningen i løpet av 2017. Drift- og forvaltningskostnader er kr 24 700 pr register.
MRS-Resultat Fase 2 er utvikling av applikasjonen for resultatvisning av sensitive data. Denne
applikasjonen vil være viktig for å stimulere til bruk i klinisk forbedringsarbeid, forskning og
faglig styring. Applikasjonen vil være mer kompleks enn applikasjonen for anonymt nivå for å
ivareta krav til infromasjonssikkerhet. Fase 2 er påbegynt, og ifølge tidsplan vil sensitive
rapporter for Norsk Hjerteinfarktregister og NORKAR ferdigstilles i uke 44. Prosjektet
ferdigstilles i november 2017.
Totalbudsjett for prosjektet er 3.4 mill kr. Det søkes om 1,9 mill fra FMK for å ferdigstille
prosjektet. Drift- og forvaltningskostnader er kr 24 700-58 400 pr register.
Styringsgruppen ga uttrykk for at dette var en nyttig løsning for presentasjon av resultater,
men fordi det til dagens møte var flere større søknader om finansiering, kan de under møtet i
dag ikke ta stilling til om søknaden skal få støtte. Søknaden skal også vurderes teknisk av FMK.
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Vedtak:
Styringsgruppen utsetter behandling av finansiering av denne søknaden. Leder av FMKNIKT får i oppdrag å lage en oversikt over prioriteringer og planlagte søknader til IKTutvikling for 2017 fra alle regioner og leverandører. På bakgrunn av denne oversikten tas
det endelig beslutning om styringsgruppen støtter finansiering av denne søknaden i et
telefonmøte like etter påske.
07-17

Nasjonal løsning for autentisering –FIA
Program for felles infrastruktur (FIA) har som målsetting å etablere en felles
autentiseringstjeneste for helse- og omsorgssektoren i løpet av 2017. Denne skal gi enkel og
sikker innlogging til e-helseløsninger, legge til rette for engangspålogging, og bidra til økt bruk
av API for tett integrasjon av felles e-helseløsninger i IKT-systemene. Arbeidet ledes av
Direktoratet for e-helse. Prosjektet er finansiert via medlemsavgiften i Norsk Helsenett.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.

08-17

Orientering fra HEMIT om søknad om finansiering av ”Felles autorisasjonsløsning for
kvalitetsregistrene i nasjonal infrastruktur”
På bakgrunn av utredning om flytting av de nasjonale kvalitetsregistrene for drift hos Norsk
Helsenett og FIA- prosjektet, vil det være nødvendig å etablere en felles løsning for
autorisasjon, som kan benyttes i både MRS, Open Qreg og Ereg. Løsningen vil her bygges som
en generell del av infrastrukturen for kvalitetsregistrene.
Saken er behandlet i FMK-NIKT 19.01.17, og det søkes om kr 2 105 000.
Det var enighet i styringsgruppen om at dette er en sentral fellesløsning som må på plass i
2017, og støttet finansiering av prosjektet.
Vedtak:
Styringsgruppen anbefaler at FMK-NIKT tildeler prosjektet de omsøkte midler.

09-17

Revidert mandat FMK-NIKT
Saken er en oppfølging av styringsgruppens seminar i september 2016 der styringsgruppen
ønsket revidert mandat og endret sammensetning av FMK-NIKT for å styrke det nasjonale
perspektivet. Leder av FMK-NIKT presenterte forslag til nytt mandat.
Det foreslås at IRS utnevner en representant fra servicemiljøet i hver region, knyttet opp mot
en ”regional IKT-koordinator”- funksjon, samt to representanter fra nasjonalt servicemiljø ved
SKDE (leder og person med juridisk kompetanse). NIKT vil i tillegg til leder av FMK peke ut
minst to personer som dekker kompetanse innen IKT-arkitektur og arbeid inn mot strukturert
EPJ. Leverandører inviteres inn i FMK-møtene på sak.
Formulering av den enkeltes rolle som representant for sin region ble kommentert, og vil
reformuleres i mandatet.
FMK har sin styringslinje i NIKT, samtidig som IRS har et overordnet ansvar for utvikling av
infrastruktur og styring av kvalitetsregisterfeltet. IRS rolle i beslutning av fordeling av midler fra
FMK var ikke berørt, og vil tas inn i mandatet.
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Nytt mandat for FMK skal vedtas i styret i NIKT 20.03.17
Vedtak:
Forslag til mandat omformuleres i tråd med innspill og presiseringer som framkom i møtet.
Leder av FMK forankrer omformuleringer på mailrunde i styringsgruppen, og presenterer
forslag til revidert mandat for styret i NIKT 20.03.17.
10-17

Nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status og behov for avklaring av søknadsprosess
Det er behov for avklaring av hvilke eksisterende registerinitiativer som evt. skal prioriteres for
nasjonal status, og om det er spesielle fagområder som bør prioriteres.
Det er videre behov for avklaring av prosess for søknad om nasjonal status, både for de
registerinitiativer som finnes i regionene, og for servicemiljøet som skal drive
veiledningsarbeid.
Aktuelle registerinitiativer fra alle regioner ble presentert: 8 fra Helse Sør-Øst, 2 fra Helse Vest,
3 fra Helse Midt-Norge og 1 fra Helse Nord.
Styringsgruppen ba sekretariatet til neste møte lage en prioritert liste over de nye
registerinitiativer, og angi hvilke initiativer som evt. kan høre hjemme i en faglig klynge.
Rapport fra Helsedirektoret har ikke gitt retning for evt. faglige satsingsområder foruten
psykiatri/rus. Styringsgruppen ba sekretariatet sette sammen en arbeidsgruppe som inkluderer
fagdirektører i RHFene for å identifisere prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske
kvalitetsregistre.
Når det gjelder avklaring av prosess for nasjonal status, ble denne saken behandlet i
fagdirektørmøtet 12.12.16. Utfallet av saksbehandlingen er ikke kjent. Sekretariatet for
fagdirektørmøtet kontaktes for avklaring.
Vedtak:
1. Sekretariatet lager til neste møte en prioritert liste over nye registerinitiativer, og angir
hvilke initiativer som evt. kan høre hjemme i en faglig klynge.
2. Sekretariatet setter sammen en arbeidsgruppe som inkluderer fagdirektører i RHFene for å
identifisere prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre.
3. Sekretariatet kontakter sekretariatet for fagdirektørmøtet for avklaring av utfall av
saksbehandling av prosess for nasjonal status fra fagdirektørmøtet 12.12.16

11-17

Fagsenter for pasientrapporterte data: løsninger for PROM
Saken er en oppfølging av sak 41-16 fra forrige møte der styringsgruppen ba Fagsenter for
pasientrapporterte data forberede en sak for å belyse muligheten av å bruke ett felles PROMsinstrument som gjør det mulig å gjøre sammenligninger mellom pasientgrupper. Dette kan la
seg gjøre, men må vurderes om er hensiktsmessig i forhold til målet med bruk av PROMs i
kvalitetsregistre (kvalitetsforbedring vs sammenligning av sykdomsgrupper). Registrene har i
dag valgt ulike generiske instrumenter (Rand-36/12 og EQ-5D), og de fleste har også egne
sykdomsspesifikke instrumenter som er relevante for å vurdere effekt av behandling.
Fagsenteret informerte videre om at om lag halvparten av de nasjonale kvalitetsregistrene i
2016 samlet inn PROMs, der de fleste bruker standardiserte instrumenter. Fagsenteret har
bistått/bistår 17 nasjonale kvalitetsregistre i arbeidet med å velge og implementere PROMs.
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Fagsenteret informerte også om arbeidet med PROMIS, en ny metode for innsamling av
pasientrapporterte data med spørsmålsbanker for ulike livsdomener, og som reduserer
innregistreringsbyrden for pasienter. Kunnskapssenteret i FHI vil ha en viktig rolle i dette
arbeidet.
Vedtak:
Styringsgruppen tok presentasjon fra Fagsenter for pasientrapporterte data til orientering.

12-17

Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Leder av ekspertgruppen presenterte forslag til prosess med en regel om at eksisterende
nasjonale kvalitetsregistrene gjennomgår en overordnet faglig gjennomgang av
ekspertgruppen hvert tiende år. Ekspertgruppen vil vurdere registrene med kriterier lik de til
enhver tid gjeldende eksisterende faglige krav for opprettelse av nye nasjonale
kvalitetsregistre. Det foreslås at rekkefølgen på vurdering av registre følger dato for registerets
opprinnelige oppnåelse av nasjonal status.
I prosessen for faglig vurdering bes det enkelte kvalitetsregister å gjøre en egenvurdering
basert på eksisterende krav for å opprette et nytt nasjonalt kvalitetsregister. Diskrepanser skal
identifiseres, og tidsplan for korreksjon av disse oppgis.
Ekspertgruppen evaluerer registerets egenvurdering med de samme tilgrunnleggende
kriterier. Ekspertgruppen vurderer om den er enig i beskrivelse av diskrepanser og tidsplan for
korreksjon.
En gjennomgang kan resultere i at ekspertgruppen:
1. Anbefaler ”resertifisering”, evt med behov for mindre revisjon med tidsplan for retting.
2. Anbefaler ”ikke resertifisering” fordi liste over diskrepanser og/eller tidsplan ikke er
godkjent. Registeret får 6 mnd frist for revisjon.
Ved oppfølging av ekspertgruppen etter 6 mnd kan ekspertgruppen anbe fale ”resertifisering”
dersom revisjon er fullført eller anbefaler ”ikke resertifisering”. I dette tilfellet gis melding til
IRS.
IRS var positiv til foreslått prosess, og ønsket i tillegg å kunne ”bestille” gjennomgang av
enkeltregistre ved behov.
Vedtak:
Styringsgruppen godkjenner foreslått prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale
kvalitetsregistre.

13-17

Rapportering for 2016 på handlingsplan for nasjonalt servicemiljø
Sekretariatet informerte kort om status for tiltak for 2016 i handlingsplan for nasjonalt
servicemiljø. De fleste punkter er gjennomført som planlagt. Arbeidet under hovedmål 6 er
noe forsinket, men vil ferdigstilles i løpet av 2017. Vedr punkt 8.2 vil det i 2017 utarbeides en
håndbok med informasjon om juridiske forutsetninger for internasjonale registre.
Vedtak:
Styringsgruppen tok statusoppdateringen til orientering.

14-17

Referatsaker
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Info fra møte med AD
Revidert rapport felles finansiering IKT-drift
Oppdragsdokument: statusrapport for kvalitetsregisterfeltet
Helsedirektoratets arbeid med incentiver for økt dekningsgrad i kvalitetsregistre
Rapport dekningsgradsprosjekt
Info om arrangementer i servicemiljøet:
- Seminar for pasienter og brukere 8. mars
- Rundebordskonferanse om kvalitetsforbedringsarbeid 23.03

Vedtak:
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering.
15-17

Eventuelt
Ingen saker.

Neste møte: 08.06.17 09:00 – 15:30 på Gardermoen

Referent: Eva Stensland
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Sak 18/2017 vedlegg 2 referat interregional styringsgruppe 26.04.17

Møtereferat:
Møtedato

26.04.2017

Møtenr.

02 -17

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
Dag
Tid
Sted
Medlemmer
Fraværende

Fra sekretariat

Saksnr.

Onsdag 26. april 2017
Kl. 14.00 – 15.00
Telefonmøte
Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Henrik Sandbu, Bent Indredavik, Pål
Iden, Sverre Sandberg, Wenche Reed (vara for Ole Tjomsland)
Tore Solberg, Elisabeth Hagen ( observatør FHI), Nils Gullhaug (observatør dir
ehelse), Torunn Omland Granlund (observatør HOD) Hanne Narbuvold
(observatør HDIR), og Vinjar Fønnebø (Observatør Ekspertgruppen)
Eva Stensland og Philip Skau (servicemiljøet SKDE), Jørn Hanssen (FMK NIKT)

SAKER
Presentasjon av samlet oversikt over planlagte søknader til FMK fra helseregionene og
finansiering av MRS-R sensitivt nivå

16-17
Saken er en oppfølging av sak 06-16 behandlet i styringsgruppens møte 6.mars 2017. I
behandlingen av saken fikk FMK-NIKT i oppdrag å utarbeide en samlet oversikt over
helseregionenes planlagte søknader til FMK for 2017. Styringsgruppen utsatte i sitt vedtak
vurdering av finansiering av MRS-R sensitivt nivå til denne oversikten var laget.
I behandling av sak 04-17 i samme møte besluttet styringsgruppen at Fagråd for
resultattjenester i servicemiljøet skal utrede behovet for å presentere resultater på
sensitivt/personidentifiserbart nivå. Fagrådet skal i sitt arbeid orientere seg mot eksisterende
initiativer for framstilling av helseregisterdata i Helsedirektoratet og direktoratet for ehelse.
Denne utredningen er ikke ferdigstilt, og Fagrådet har sitt neste møte 09.05.17.
Det var til saksframlegget vedlagt en oversikt over planlagte søknader for 2017 fra
helseregionene. Søknadene gjaldt ulike tematiske satsinger eller standardsøknader, med en
totalramme på 14,95 mill (se tabell under). Dette overstiger i betydelig grad tildelte midler for
2017 (6,579 mill) og ubenyttede midler fra tidligere år (ca 2,5 mill).
Styringsgruppen ble bedt om å gi innspill til FMK om hvilke områder som ønskes prioritert,
samt innspill til fordeling av midler mellom standardsøknader og søknader om større tiltak.
Styringsgruppen fant det vanskelig å vurdere de ulike søknadene, som var summarisk
beskrevet. Det ble bedt om ytterligere informasjon om alle søknader til neste møte i
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styringsgruppen, som belyser prosjektets modenhet og gjennomføringsevne samt tidsplan og
dokumentasjon på nasjonal forankring der dette er relevant.
Første prosjekt i oversikten omhandler en felles autorisasjonsløsning som ble presentert av
HEMIT i styringsgruppens møte 6. mars, der det var enighet om at dette er en sentral
fellesløsning som må på plass i 2017, og styringsgruppen anbefalte at FMK-NIKT tildelte
prosjektet de omsøkte midler (sak 08-17). I oversikten forelå også en søknad fra HSØ vedr
single sign-on og kobling mot HEMITs fellesløsning. Det var uklart om dette er å betrakte som
spesifikt for HSØ, eller om det er tilsvarende behov i alle re gioner. HEMIT har i sin søknad gitt
en status på hvor langt regionene har kommet i sin tilrettelegging for å ta i bruk fellesløsningen
Styringsgruppen ba om at dette prosjektforslaget i neste møte blir presentert, og
sammenhengen med HEMITs fellesløsning og FIAs (Direktoratet for e-helses) nasjonale
autentiseringskomponent blir redegjort for. Styringsgruppen ba også om at FMK til neste møte
presenterte en oversikt over nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk innregistrerings- og
rapporteringsløsning, med plan for ferdigstilling av slike tekniske løsninger.
Det er behov for å klargjøre hvilke nasjonale behov det er for tekniske løsninger for de
nasjonale kvalitetsregistrene før søknader fra regioner/leverandører når FMK-NIKT for teknisk
vurdering. En prosedyre for funksjonell vurdering av søknader avklares i styringsgruppens
neste møte.
I diskusjonen framkom også at de ulike regionene virker å ha ulike retningslinjer for når det
søkes finansiering fra FMK-NIKT for oppgraderinger av teknisk løsning for enkeltregistre. Det er
behov for en klargjøring av retningslinjer for slike søknader til FMK.
Styringsgruppens representanter fra Midt-Norge uttrykte bekymring over at en utsettelse av
anbefaling om finansiering av MRS-R sensitiv kan forsinke prosjektet. Flertallet mente likevel
det var helt nødvendig å avklare behovet for resultattjenester på
personidentifiserbart/sensitivt nivå og å ha oversikt over samlede søknader for 2017 før
beslutning.
Oversikt over søknader 2017:

Område
Autentisering/autorisasjon
PROM
Resultattjenester
Forskning
Automatisk uttrekk fra journal
Harmonisering av informasjonsmodeller
Andre tekniske forbedringer
Konsolidering av plattformer
Standardsøknader om tekniske løsninger for
spesifikke kvalitetsregistre
TOTAL

Beløp
(MNOK)
3,20
0,70
2,75
0,40
0,75
1,20
1,55
0,20
4,20
14,95

Vedtak:
1. Styringsgruppen utsetter beslutning om vurdering av finansiering av MRS-R sensitiv til neste
styringsgruppemøte 8. juni for å avvente Fagråd for resultattjenesters vurdering av behov for
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resultattjenester på personidentifiserbart/sensitivt nivå, og et bedre vurderingsgrunnlag for de
samlede søknader for 2017 .
2. FMK bes til neste møte å framskaffe ytterligere informasjonen om alle søknader i oversikten
som kan belyse prosjektets modenhet, gjennomføringsevne og tidsplan. For strategiske
søknader bes om relevant dokumentasjon på nasjonal forankring.
3. FMK bes i neste møte presentere en oversikt over nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk
innregistrerings- og rapporteringsløsning, med plan for ferdigstilling av slike tekniske løsninger.
Neste møte: 08.06.17 09:00 – 15:30 på Gardermoen
Referent: Eva Stensland
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
19/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

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.

Vedlegg

Vedlegg 3: Tabell «Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe».
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Vedlegg 3 Oppfølging av saker behandlet i Interregional styringsgruppe pr 08.06.17
Saksnr

Vedtak

Ansvarlig

Frist

Status

Utført/
gjennomf
ørt

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.

Sekretari
at SKDE

Nov
16

Sendt AD-møtet
09.11.16
Fagdirektørmøt
et 12.12.16:
”Fagdirektørene
ønsker at IRS
utarbeider
forslag til
mandat, som
senere må
godkjennes i
fagdirektørmøte
t”
Sendt AD-møtet
09.11.16.
Videresendt
fagdirektørmøtet.
Behandlet des
16. Utfall?
Behandlet april
el mai 2017?

28-16
28.09.16

Søknad om nasjonal status for Norsk
Sekretari
Brannskaderegister
at SKDE
Denne saken skal sendes til AD-møtet. Det
har vært gjort sonderinger i forhold til
hvordan saken skal framlegges for ADmøtet. Leder av styringsgruppen og
sekretariatet går i dialog med AD i Helse
Nord for å forberede saksbehandling i ADmøtet.

Nov
16

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.

FMKNIKT

?

Sak IRS høst
2017

31-16
28.09.16

Fordeling av infrastrukturmidler
Før fordeling av infrastrukturmidler for
2018 ønsker styringsgruppen en
gjennomgang av fordelingsmodell og en
tydelig bestilling for de midlene som
fordeles til regionene.

Sekretari
at SKDE

juni
17

Sak IRS juni
2017

34-16
28.09.16

Helse- og kvalitetsregisterkonferanse
2018
Styringsgruppen sender sitt innspill på
lokalisering av konferanse til
styringsgruppen for Helse- og
Kvalitetsregisterkonferansen
Finansiering avklart. Dir e-helse invitert inn
i SG.
Tidspkt og anbud hotell må avklares

Sekretari
at SKDE

Nov
16

Sendt SG for
konferansen
30.11.16.
Telefonmøte
07.06.17
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Tekniske løsninger for PROMs
Styringsgruppen ber om at FMK NIKT til
neste møte belyser bruken av alternative
innregistreringsløsninger av PROMs til de
nasjonale registrene.
Forvaltning av applikasjoner i NHN
Styringsgruppen ber FMK-NIKT sørge for
at det etableres en dialog mellom NHN og
de tre løsningsleverandørene for nasjonale
kvalitetsregistre for avklaringer av ansvar
og finansiering av forvaltning av
applikasjoner og brukerstøtte.
Målsetningen må være å utvikle en
nasjonal modell.

FMKNIKT

?

Sak IRS høst
2017

FMKNIKT

?

Sak IRS høst
2017

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.

Sekretari
at SKDE

46-16
30.11.16

Årsrapportmal
Styringsgruppen ønsker at sammensetning
av fagrådet presenteres i registrenes
årsrapporter.
Resultater fra nasjonale medisinske
kvalitetsregistre til styring av klinisk
virksomhet

Sekretari
at
SKDE

Juni
17

Endring i
årsrapportmal

Fagråd
for
resultattj
enester

Juni
17

Sak IRS juni
2017

41-16
30.11.16

42-16
30.11.16

04-17
06.03.17

09-17

Fagråd for resultattjenester får i oppgave å
utrede behovet for å presentere resultater
på sensitivt/personidentifiserbart nivå.
Fagrådet skal i sitt arbeid orientere seg
mot eksisterende initiativer for framstilling
av helseregisterdata i Helsedirektoratet og
direktoratet for ehelse.
Revidert mandat FMK-NIKT
Forslag til mandat omformuleres i tråd med
innspill og presiseringer som framkom i møtet.
Leder av FMK forankrer omformuleringer på
mailrunde i styringsgruppen, og presenterer
forslag til revidert mandat for styret i NIKT
20.03.17.

FMKNIKT

Sak IRS sept
2017

Behandlet i
styret i NIKT
20.03.17 og
påny 19.05.17.
Utfall:
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Nye registerinitiativer aktuelle for
nasjonal status og behov for avklaring
av søknadsprosess

Sekretari
at SKDE

Juni
17
Sak IRS juni
2017

4. Sekretariatet lager til neste møte en
prioritert liste over nye registerinitiativer,
og angir hvilke initiativer som evt. kan høre
hjemme i en faglig klynge.
5. Sekretariatet setter sammen en
arbeidsgruppe som inkluderer
fagdirektører i RHFene for å identifisere
prioriterte fagområder for utvikling av nye
medisinske kvalitetsregistre.
6. Sekretariatet kontakter sekretariatet for
fagdirektørmøtet for avklaring av utfall av
saksbehandling av prosess for nasjonal
status fra fagdirektørmøtet 12.12.16

16-17

Finansiering av MRS-R sensitiv
1. Styringsgruppen utsetter beslutning om
vurdering av finansiering av MRS-R
sensitiv til neste styringsgruppemøte 8. juni
for å avvente Fagråd for resultattjenesters
vurdering av behov for resultattjenester på
personidentifiserbart/sensitivt nivå, og et
bedre vurderingsgrunnlag for de samlede
søknader for 2017 .
2. FMK bes til neste møte å framskaffe
ytterligere informasjonen om alle søknader
i oversikten som kan belyse prosjektets
modenhet, gjennomføringsevne og
tidsplan. For strategiske søknader bes om
relevant dokumentasjon på nasjonal
forankring.
3. FMK bes i neste møte presentere en
oversikt over nasjonale kvalitetsregistre
uten teknisk innregistrerings- og
rapporteringsløsning, med plan for
ferdigstilling av slike tekniske løsninger.

Sak IRS juni
2017

Kontaktet pr
mail ved flere
anledninger

FMKNIKT

Juni
17

Sak IRS juni
2017
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
20/2017
Saksnr
Saksbehandler Jørn Hanssen, Nasjonal IKT

FMK NIKT : Status for saker behandlet

Bakgrunn
Ordinær rapportering av aktuelle saker fra FMK.

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.

Vedlegg 4 aktuelle saker fra FMK mars/mai 2017
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Vedlegg 4 Aktuelle saker fra FMK mars/mai 2017
Slide 1 (power point)

Slide 2 (power point)
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Silde 3 (power point)

Slide 4 (power point)
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
21/2017
Saksnr
Saksbehandler Philip Skau, SKDE

Behov for resultattjenester på personentydig nivå
Bakgrunn
For åpen presentasjon av resultater fra medisinske kvalitetsregistre på aggregert nivå er det kun
MRS-Resultat som i dag er i bruk. Det er startet et arbeid med Kreftregisteret for å ta i bruk deres
løsning for åpen publisering, men denne er per i dag ikke i bruk. For presentasjon av resultater på et
personentydig nivå er det kun Rapporteket som er i bruk. Det er i servicemiljøet i Midt-Norge/ Hemit
startet et arbeid med å utvikle MRS-Resultat til også å kunne presentere resultater på et
personentydig nivå/personidentifiserbart nivå.
Helsedirektoratet har også startet arbeidet med en ny visningsløsning for nasjonale
kvalitetsindikatorer der målgruppen først og fremst er klinikere med et
kvalitetsforbedringsperspektiv og NPR arbeider med løsningen ”klinisk relevant tilbakemelding”.
Direktoratet for e-helse arbeider også med en nasjonal analyseplattform for helsedata.
Styringsgruppen diskuterte på møtet 6. mars (sak 04/17) behovet for personidentifiserbare
(sensitive) data versus 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.

Aktuelt
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.
Når medisinske kvalitetsregistre skal presentere resultater for bruk i kvalitetsforbedring vil man ofte
komme i en situasjon hvor opplysningene man presenterer i den enkelte analyse er knyttet til et så
lavt antall pasienter at de ikke lenger er å betrakte som anonyme (basert på gjeldende forståelse av
hva det innebærer at opplysninger er anonyme).
Fagrådet er derfor av den klare oppfatning at det er behov for resultattjenester som kan presentere
resultater på et personentydig nivå og ikke kun på et anonymt nivå.
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 kvalitetsforbedringsarbeid.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering
Vedlegg 5 Notat
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Vedlegg 5 Notat

Notat
Til:
Kopi til:
Fra:
Saksbehandler:
Dato:

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
Fagråd for resultattjenester, leder nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Fagråd for resultattjenester, nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Philip A. Skau, nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE

Behov for resultattjenester på personentydig nivå
Bakgrunn
Styringsgruppen diskuterte på møtet 6. mars (sak: 04/17) behovet for personidentifiserbare
(sensitive) data versus aggregerte 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.
Notatet redegjør for Fagrådets synspunkter vedrørende behovet for resultattjenester som
kan presentere resultater fra medisinske kvalitetsregistre på et personentydig nivå.
Definisjoner
Sentralt i diskusjonen rundt behovet for resultattjenester på personentydig nivå er
hva som forstås med anonyme opplysninger og personidentifiserbare opplysninger
(helseopplysninger):
1. Personopplysninger/ Personidentifiserbare data
Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson:







Direkte: Direkte identifiserbare opplysninger er opplysninger som har identifiserende kjennetegn,
som f.eks. navn eller fødselsnummer knyttet til seg.
Indirekte : Indirekte identifiserbare opplysninger er opplysninger hvor direkte identifiserende
kjennetegn som navn og fødselsnummer er erstattet av et løpenummer, og kalles noen ganger
avidentifiserte opplysninger. Det er mulig å tilbakeføre disse opplysningene til enkeltperson
enten via en koblingsnøkkel eller gjennom en sammenstilling av de beskrivende opplysningene i
datasettet såkalt bakveisidentifikasjon. Slik bakveisidentifikasjon kan skje tilfeldig eller
systematisk
Både direkte og indirekte identifiserbare opplysninger regnes som lovregulerte
personopplysninger, og er underlagt de samme strenge reguleringene for behandling av data.

Sensitive personopplysninger:
o rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
o at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
o helseforhold
o seksuelle forhold,
o medlemskap i fagforeninger
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Anonyme opplysninger
Opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at
opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson.

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre
I strategi 2016-2020 er bruk av resultater et av hovedmålene: «Alle nasjonale
medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere kliniske
kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak. Etter fire års drift skal de, i
samarbeid med fagmiljøene, kunne dokumentere bruk av resultater i konkret klinisk
forbedringsarbeid.
Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års drift gi
oppdaterte resultater tilpasset registrerende enheter, ledelse på ulike nivåer og
allmennheten.
Resultater fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk
forbedringsarbeid og forskning, inngå i beslutningsgrunnlaget for faglig styring
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal innen 2020 ha utviklet
resultattjeneste som gir registrerende enheter tilgang til oppdaterte resultater for
egen virksomhet sammenlignet med nasjonale resultater.»
Resultater basert på et anonymisert datagrunnlag versus resultater basert på
personidentifiserbare data
Anonymisert datagrunnlag
Et anonymisert datagrunnlag vil være gunstig eksempelvis for å vise
kvalitetsindikatorer til et register på en offentlig nettside. Skal dette være en «live»
side med oppdateringer oftere enn i en årsrapport må det ligge en datakilde til grunn
som kan oppdateres regelmessig. I prosessen fra datakilde til resultater må man
være helt sikker på at man har gode sikkerhetssystemer slik at man ikke får
resultater som muliggjør identifisering av enkeltpersoner. Dette medfører at man må
ta vekk en del informasjon. Slik framstilling av kvalitetsindikatorer gir dessverre ikke
et komplett bilde. Hvis et sykehus/avdeling ønsker å se nærmere på resultatene i en
kvalitetsindikator må man ned i datagrunnlaget for å se på for eksempel case-mix og
andre eventuelle underforliggende faktorer. Dette er kjernen av
kvalitetsforbedringsarbeid. Jo mer man driller seg ned med ulike krysstabeller, jo
mer viktig informasjon mister man på grunn av anonymitetskriteriene. For å drive
kvalitetsforbedringsarbeid blir det derfor viktig å kunne få tilgang til resultater fra
registeret på et detaljeringsnivå som medfører at de ikke lenger blir å oppfatte som
anonyme.
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Indirekte personidentifiserbart/sensitivt datagrunnlag.
Resultat basert på et indirekte personidentifiserbart/sensitivt datagrunnlag vil gi
mulighet til å se på underliggende
årsaker til hvorfor en måloppnåelse er
som den er. Dette grunnlaget gir
mulighet til en finmasket
resultatfremstilling der man ikke mister
informasjon på grunn av
anonymitetskriteriene, men ved behov
potensielt kan identifisere en person.
Indirekte personidentifiserbart/sensitivt
datagrunnlag gir muligheter for en
resultattjeneste som igjen gir mulighet til
å bruke kvalitetsregisterdata i
Figur 1. Påvirkningsdiagram: Pasientgraf med
kontinuerlig
helseundersøkelse (kvalitetsregister Sverige)
kvalitetsforbedringsprosjekter og i statistisk
prosesskontroll /påvirkningsdiagram (Figur 1). Det vil ikke være behov for direkte
identifiserbare opplysninger for å drive kvalitetsforbedringsprosjekter.
Oppsummering
Resultattjenester som publiserer resultater på et anonymt nivå er ikke like egnede for
å drive kvalitetsforbedringsarbeid, da det ligger en rekke begrensninger i bruk av
anonyme data. Hovedutfordringen ligger i at det ofte er vanskelig å vite hvilke
opplysninger som må fjernes for at personen opplysningene angår ikke skal kunne
knyttes til opplysningene. For små pasientgrupper eller for resultater for et lite
behandlingssted vil man da ofte måtte ta vekk så mye opplysninger at resultatene
ikke har noen verdi i kvalitetsforbedringsarbeid. Dette problemet vil også gjelde
større pasientgrupper og større sykehus hvis man presentere resultatene på mindre
tidsenheter. Ved bruk av statistisk prosesskontroll/ påvirkningsdiagram hvor
enkeltobservasjonene ofte vil være enkeltpersoner vil det ikke være mulig å gjøre
dette på et anonymt nivå.
For at medisinske kvalitetsregistre i Norge skal kunne nå strategiske mål som er satt
i Strategi 2016-2020 må man ha muligheter til både å kunne vise resultat som er
anonyme i tillegg til å bruke resultat hvor man potensielt kan identifisere en person
(indirekte personidentifiserbart).
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
22/2017
Saksnr
Saksbehandler Mona Stedenfeldt, Servicemiljøet Midt-Norge

MRS Resultat – applikasjon for sensitivt nivå, orientering til IRS om søknad om
finansiering fra FMK
Bakgrunn
MRS- Resultat er en resultattjeneste som skal kunne være en totalløsning for resultatformidling. Dette
for å stimulere til at registrene i større grad kan nå strategimål 2 i Nasjonal strategi for det regionale
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020:

Kvalitetsforbedring og ledelse - økt bruk av resultater
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre må, for å oppfylle sitt formål, inkludere veldefinerte
kvalitetsindikatorer som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling. Alle nasj onale medisinske
kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere kliniske kvalitetsforbedringsområder og
foreslå forbedringstiltak. Etter fire års drift skal de, i samarbeid med fagmiljøene, kunne dokumentere
bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid.
Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal oppfylle sin
hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og
virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års drift gi
oppdaterte resultater tilpasset registrerende enheter, ledelse på ulike nivåer og allmennheten.
Resultater fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk forbedringsarbeid og forskning,
inngå i beslutningsgrunnlaget for faglig styring.
I dette hovedmålet refereres det implisitt til to «typer» datakategorier, anonymiserte og sensitive
data, som hver har sitt nytteområde og krever egne applikasjoner i en helhetlig teknisk løsning.

MRS-Resultat Fase 1: Publisering av anonyme data
MRS-Resultat prosjektet startet i mars 2016 med utvikling av Fase 1: publisering av
anonymiserte data med følgende hovedmål: Offentlig publisering av oppdaterte resultat –
relevante resultat presenterte på en enkel måte.
Applikasjonen skulle bidra til følgende punkter i pkt 2 i strategien: Definering av
kvalitetsindikatorer, Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater, å vise uberettiget
variasjon som igjen skal bidra til å synliggjøre kvalitetsforbedringsområder, virksomhetsstyring
Fase 1 er pr 01.02 ferdigstilt og er pr i dag løsning for Norsk hjerteinfarktregister. Følgende register er
planlagt å komme på løsningen i løpet av 2017: NORKAR, NORScir, Hjertesvikt, Hjerneslag,
Hoftebruddregisteret, ØNH- Tonsille og kanskje CP.
Det er stor entusiasme hos våre eiere og det er gitt tydelig beskjed om at dette er et nyttig verktøy
sett i lys av RHFenes oppdrag i å identifisere uberettiget variasjon ut ifra foreslåtte styringsindikatorer
(ref: rapport Uberettiget variasjon, SKDE Nov 2016). HF som har fått presentert resultater via
løsningen ser at det vil kunne brukes iht til målsetning.
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MRS- Resultatapplikasjonen for anonymt nivå er bygd slik at utvikling av rapporter og visualisering i
størst mulig grad skal gjøres av brukerne, det vil si daglig leder/koordinator av registeret i samarbeid
med det regionale servicemiljøet. IKT- ressurser brukes til å tilrettelegge data for bruk. Dette gir en
fleksibilitet opp mot videreutvikling og oppdateringer, det krever lite midler til IKT-tjenester og sørger
for at registeret selv får et eierskap til løsningen.
MRS-Resultat anonym del er uavhengig av den sensitive delen, det vil si at registre kan velge å benytte
kun den anonyme delen hvis ønskelig.
Kostnadsbilde for MRS-Resultat Anonymt nivå:
A ntall register

1

7

20

2016

2017

2018

Drift NHN

kr 66 000,00

kr 66 000,00

kr 66 000,00

Drift Hemit

kr

kr

kr

År

Stk pris

-

-

Lisenser Power BI register (1)

1000

kr

1 000

kr

7 000

Lisenser Power BI Servicemiljø (2 pr region )

1000

kr

2 000

Kr

6 000

-

kr 20 000,00
Kr

8 000

Forvaltning og vedlikehold pr register

kr 20 000,00

kr 140 000,00

kr 400 000,00

Totalt pr år:

kr

kr 219 000,00

kr 494 000,00

89 000,00

Aktuelt
MRS-Resultat Fase 2 er utvikling av applikasjonen for resultatvisning av sensitive data. Denne
applikasjonen vil være viktig for å stimulere til å oppnå følgende punkter i pkt 2 i strategien: Resultater
fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk forbedringsarbeid og forskning, inngå i
beslutningsgrunnlaget for faglig styring.
Med denne applikasjonen vil man kunne:
-

Få detaljert oversikt over sentrale resultat fra sin avdeling

-

Få en større portefølje av deskriptiv statistikk og rapporter

-

Kvalitetssikre datafilen for uregelmessigheter

-

Følge opp kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen med ytterligere årsaks variabler som
prosjektet ønsker å følge.

Figur1. MRS- Resultat for sensitivt nivå vil bli utformet som denne skissen og være innlemmet i registerløsningen
for optimal tilgang og bruk
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Applikasjonen for sensitivt nivå vil være mer kompleks enn den applikasjonen for anonymt nivå.
Den ytterlige kompleksiteten kommer av at man skal presenterer resultat fra sensitive data. Dette vil
stille andre krav til løsningen for å ivareta personvernet sammenlignet med applikasjonen på anonymt
nivå. Resultatene vil være publisert i selve registeret, slik at man slipper flere pålogginger. For å få til
dette må man ha en innflettet løsning der applikasjonen blir innlemmet i registerløsningen. Videre er
vil det være behov for en større fleksibilitet for utvikling av rapporter. Der hvor MRS-Resultat for
anonymt nivå har to hovedstrukturer: indikatorvisning og måloppnåelse for hvert sykehus og
sammenligning av indikatorer og måloppnåelse på tvers av sykehus vil det i MRS-Resultat for sensitivt
nivå være mulig å lage flere og mer utfyllende rapporter som er nødvendig for å i imøtek omme
overnevnte punkter.
Det vil likevel være de samme prinsipper for utvikling: brukervennlighet, optimal målrettet funksjon
for å bidra til at registrene når strategiske mål, gunstig og kontrollerte kostnader, og generiske
løsninger.
Prosjektorganisasjonen vil bestå som den er (tverrfaglig og interregional), bortsett fra at vi trekker inn
ytterligere registerresurser inn i prosjektgruppen for optimalisering av løsninger underveis.
Fase 2 er påstartet. Man har brukt 4 uker til nøye prosjektplanlegging (se milepælsplan).

Milepælsplan MRS-Resultat Fase 2
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M1 Uke 10 POC for sensitivt nivå
Uke 9 Midlertidig tenant og driftsmiljø på plass for publisering av anonyme
M2 rapporter
M3 Uke 26 Rapporter for sensitivt nivå etablert i test
Uke 26 ROS-Analyse for sensitivt nivå godkjent for publisering av registre i
M4 Helse Midt-Norge
M5 Uke 40 Infrastruktur for sensitivt nivå på plass hos NHN
Uke 44 Publisering av sensitive rapporter for Hjerteinfarkt og NORKAR i
M6 PROD
M7 Uke 50 Plan og budsjett for FVD Anonymt nivå
M8 Uke 50, Fasesluttrapport og faseplan for Fase 2
Styringsgruppen for MRS-R vil vedta prosjektplan før neste FMK –møte. Man er nå i gang med ROS
analyse som vil være viktig for videre valg og estimater av drift og forvaltningskostnader. Prosjektet er
tenkt ferdigstilt i november 2017 med driftsetting desember/januar. Norsk hjerteinfarktregisteret vil
fortsatt være pilotregister. Norsk hjerneslagregister, Norkar og Norsk register for ØNH- Tonsille vil
være de første registrene som deretter vil bli påkoblet.

Kostnadsberegning for ferdig utviklet applikasjon:
Budsjett 2017 - prosjektet avsluttes i november
Kjøp av programvare
Øivind Hepsø, 30% (Intern)
Rune Løsningsarkitekt, 10% (Intern)
John Petter Produkteier, 10 % (Intern)
Benedikt 40% (Ekstern)
Benedikt 20% (Fra uke 14)
Knut 40 % (Ekstern) Fases ut etter uke 13
Astrid BI ressurs Internt (50%)
Prosjektleder, 30% (Ekstern)
Testleder, 20% (Intern totalt 10 uker)
Tormod, 10% (HF)
Ressurs til ROS-Analyse
Øvrige utgifter (Infrastruktur anonymt/Sensitivt)
Totalt

Penger

Finansiering
Rest fra 2016

1 489 492

344 419
114 806
114 806 Manglende midler til å fullføre prosjektet
289 965
289 965
241 215
574 031
669 094
63 113
111 881
400 000
175 000
3 388 295 Totalt

1 898 804

3 388 295

Estimert kostnadsperspektiv for applikasjonen i produksjon:
A ntall register
År

1*
Stk pris

2016

Drift NHN

kr 66 000,00 – 140 000

Drift Hemit

kr

-

Lisenser Power BI register embedded løsning (pay
pr view)

1000 +
cents

kr

1 000

Lisenser Power BI Servicemiljø (2 pr region )

1000

kr

2 000**

Forvaltning og vedlikehold pr register

kr 20 000,00 -50000

Totalt pr år:

kr

89 000,00 – 193 000

*Pri s pr register vi l bli lavere etter hvert som flere registre bruker tjenesten
** Ders om registeret har MRS-Resultat anonymt nivå er denne kostnaden dekket
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MRS-Resultat prosjektets fase 2 er i gang. For å kunne fortsette prosjektet må tilstrekkelig finansiering
på plass innen utgangen av mars. Det vil bli søkt FMK om 1,9 mill på FMK møte den 14. mars.

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering og anbefaler at FMK støtter finansiering av
prosjektets fase 2.
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Saksframlegg
08.06.2016
Møtedato
23/2017
Saksnr
Saksbehandler Jørn Hanssen, Nasjonal IKT

Presentasjon av samlet oversikt over planlagte søknader til FMK fra
helseregionene
Bakgrunn
Dette er en oppfølging av sak 16/17 i ekstraordinært møte i Interregional styringsgruppe på
Lync/telefon 26.4.2017, der det ble bedt om ytterligere informasjon om alle søknader til neste møte i
styringsgruppen, som belyser prosjektets modenhet og gjennomføringsevne samt tidsplan og
dokumentasjon på nasjonal forankring der dette er relevant. I samme møte ble det også diskutert
behov for klarere retningslinjer for utarbeidelse og behandling av søknader til Fagforum for
medisinske kvalitetsregistre (FMK).

Status
Nasjonalt servicemiljø i regionene har meldt inn en oppdatert oversikt over planlagte søknader, som
er sammenstilt i én oversikt.
Leder for Nasjonal IKT Fagforum for medisinske kvalitetsregistre ber om at Interregional
styringsgruppe i behandlingen av denne saken gir innspill til retningslinjer for utarbeidelse og
behandling av søknader i FMK-NIKT.
Standardsøknader for enkeltregistre
Oversikten viser et samlet omfang for standardsøknader for enkeltregistre i 2017 på ca 3 MNOK,
derav 1,55 MNOK til etablering av godkjent løsning for innregistrering, for registre som ikke har
teknisk løsning. De øvrige standardsøknadene gjelder etablering av PROM, resultattjeneste og
generelle oppgraderinger.

Søknader om etablering av godkjent løsning for innregistrering:
Register
NKR Degenerativ rygg
Demens (Norkog)
Gastronet
Brannskade
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og
elektrofysiologi
Norsk Parkinsonregister
TOTAL

Beløp (NOK)
300.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
1.550.000

Øvrige søknader:
Område
Oppgraderinger
PROM
Resultattjenester (3-4 registre)
Integrasjon mot fagsystem
Annet

Beløp (NOK)
300.000
500.000
200.000
300.000
200.000
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TOTAL

1.500.000

Større satsninger
Samlet omfang på planlagte søknader til større satsninger i 2017 er ca 9,7 MNOK.
Disse fordeler seg på følgende områder:

Område
Autentisering/autorisasjon
PROM
Resultattjenester
Tekniske forbedringer
Uttrekk fra journal
Harmonisering av
informasjonsmodeller
Integrasjoner
Randomisering/forskning
TOTAL

Beløp (NOK)
1.100.000
2.034.000
2.650.000
1.900.000
500.000
1.000.000
150.000
400.000
9.734.000

Det er utarbeidet et ferdig eller tilnærmet ferdig underlag (prosjektbegrunnelse,
prosjektbeskrivelse eller lignende) for følgende av forslagene:
Søknad
Automatisert håndtering av
PROM papirskjema
MRS-R fase 2 (sensitiv)
Forenklet pålogging til
medisinske kvalitetsregistre i
HSØ
Import av dødsdato fra
folkeregisteret til OpenQregregistre
Automatisk uttrekk fra ROAS og
Diabetes til MRS-R

Beløp (NOK)
2.034.000
1.900.000
1.100.000

200.000

300.000

Retningslinjer for behandling av søknader
FMK ønsker innspill fra styringsgruppen på utvelgelse av søknader for tildeling av midler.
Forslag til rangering av standardsøknader for enkeltregistre:
1. Registre som søker midler for å få etablert en godkjent teknisk løsning for innregistrering
2. Registre som skal etablere teknisk løsning for PROM
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3. Registre som skal etablere teknisk løsning for resultattjeneste
4. Registre som skal oppgradere en godkjent teknisk løsning for innre gistrering
Forslag til rangering av søknader om større satsninger:
1. Søknader som gjelder felleskomponenter/standardisering
2. Søknader som gir mer effektiv drift gjennom felles infrastruktur/konsolidering
3. Søknader som bidrar til harmonisering (standardisering og samordning) av
informasjonsmodeller og som fjerner behovet for å registrere samme informasjon flere
ganger
Det forslås følgende prioriteringer for større satsinger:
1. Søknader som gjelder autentisering/autorisasjon og som bidrar til enklere pålogging
2. Søknader som gjelder PROM
3. Søknader som gjelder resultattjenester
Andre forhold som FMK ønsker innspill om:
 Skal søknader som gjelder enkeltregistre på godkjent teknisk plattform prioriteres foran
søknader om større satsninger?
 Skal øremerkede midler kunne gå til eksterne leverandører?
 Er det andre typer behov /søknader som ikke kan tildeles midler? Eksempelvis
kompetanseheving og utdanning?
Forslag til forarbeid og krav til underlag for søknader om større satsninger:
 Det skal være utarbeidet en prosjektbegrunnelse og prosjektplan/prosjektforslag
 Kostnader til drift og forvaltning skal være avklart med budsjettansvarlige for de respektive
registrene som skal ta i bruk det som leveres
 Organisering av prosjektene skal ivareta behovet for involvering fra relevante interessenter
(helseregionene, IKT-selskapene, driftsleverandør)
 Funksjonelle behov på et overordnet nivå skal være omforent og forankret i Nasjonalt
servicemiljø

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering og gir tilslutning til forslag til retningslinjer for
rangering av søknader, med følgende innspill:

Vedlegg:
Vedlegg 6 Plan for søknader i 2017 (se eget dokument)
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
24/2017
Saksnr
Saksbehandler Jørn Hanssen, Nasjonal IKT

Oversikt over nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk innregistrerings- og
rapporteringsløsning
Bakgrunn
Dette er en oppfølging av vedtak i sak 16/17 fra ekstraordinært møte 26. april 2017 i
Interregional styringsgruppe. Det ble vedtatt å be FMK om i neste møte å presentere en
oversikt over nasjonale kvalitetsregistre uten teknisk innregistrerings - og
rapporteringsløsning, med plan for ferdigstilling av slike tekniske løsninger.
Status
Innregistrering
Tabellen viser en oversikt over nasjonale medisinske kvalitetsregistre som ikke har godkjent
teknisk løsning for innregistrering:
Register

Løsning

Helseregion

Påbegynnes

NKR Degenerativ rygg
Døvblindhet

Egen
Access

Helse Nord
Helse Sør-Øst

2017
?

Demens (Norkog)
Gastronet
Kvinnelig inkontinens
Nefrologi
Brannskade

Access
Papir
Egen
MedInsight
Ingen

Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst
Helse Vest

2017
2017
2018
2018(?)
2017

Nasjonalt register for
ablasjonsbehandling og
elektrofysiologi
Norsk
Parkinsonregister
Norsk Diabetesregister
for voksne
Nasjonalt register for
organspesifikke
autoimmune
sykdommer (ROAS)
Nasjonalt register for
leddproteser

Ukjent

Helse Vest

2017

Ukjent

Helse Vest

2017/2018

FastTrak/
Oracle
FastTrak/DIPS/
MS SQL

Helse Vest

?

Helse Vest

?

Papir/Access/
Oracle

Helse Vest

?

Ytterligere
informasjon
Skal overføres til
Helse Nord

Forutsetter
godkjenning
Ny plattform:
OpenQreg
Ny plattform: MRS
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Nasjonalt
hoftebruddregister
Nasjonalt
Barnehofteregister
Nasjonalt korsbåndregister

Papir/Access/
Oracle
Papir/Access/
Oracle
Papir/Access/
Oracle

Helse Vest

?

Helse Vest

2017

MRS

Helse Vest

2017

MRS

For disse registrene er det planlagt følgende søknader til FMK i 2017, for å etablere godkjent
teknisk løsning for innregistrering:
Register
NKR Degenerativ rygg
Demens (Norkog)
Gastronet
Brannskade
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og
elektrofysiologi
Norsk Parkinsonregister
TOTAL

Beløp (NOK)
300.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
1.550.000

Rapportering/resultattjenester
Status på rapportering og resultattjenester er kategorisert som følger:
Type tilgang

Definisjon

Målgruppe

Innlogget

Krever innlogging fra bruker for å nås Kliniker, HF ledelse

Åpent

Navigasjon til en lenke på internett

Klinker, HF ledelse, Fagråd, Myndighet, Pasient,
Folket

Forklaring til farge- og tallkodene som benyttes i tabellene under:
Status

Fargekode

Ja
Under
utvikling
Nei
Ukjent

Registernavn

Innlogget

Åpent

Fangst

Res.
tjeneste

NKR Degenerativ rygg

Egen

Rapporteket

NKR Degenerativ nakke

OpenQReg

Rapporteket

Muskelregisteret

OpenQReg

Rapporteket

HISREG

OpenQReg

Rapporteket

Nasjonalt nakke- og ryggregister

MRS

MRS
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Norsk register for gastrokirurgi

OpenQReg

Rapporteket

Analinkontinens

OpenQReg

Rapporteket

Spiseforstyrrelser

OpenQReg

Rapporteket

MRS

Rapporteket

Hjerneslag

MRS

MRS
Resultat
Rapporteket

Hjerteinfarkt

MRS

MRS-Resultat

NORKAR

MRS

MRS-Resultat

Hjertesvikt

MRS

MRS

Ryggmargsska de

ØNH-Tonsille

MRS

MRS-Resultat

Nors k i ntensivregister

MRS

Rapporteket

Korsbånd

MRS

MRS

Leddprotese

Papir

Hoftebrudd

Papir

MRS-Resultat

Kols

MRS

MRS

Voksendiabetes
Leppe-, kjeve-, ganespalte

FastTrack/M
RS
MRS

Porfyri

MRS

Autoi mm sykdommer (ROAS)

MRS

FastTrack

MS

MRS

La ngti dsmekanisk ventilasjon

OpenQReg

Rapporteket

NorArtritt

MRS

MRS

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling

OpenQReg

Rapporteket

Na s jonalt Ba rnehofteregister

Papir

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

OpenQReg

Rapporteket

Invasiv kardiologi

OpenQReg

Rapporteket

Norsk nyfødtmedisins k kvalitetsregister

eReg

eReg rapport
generator

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barneog ungdomsdia betes (BDR)
Norsk nefrologi (slått sammen med Nyrebiopsi)

eReg

Manuelt

Medinsight?

Medinsight?

Døvblindhet

Access

Manuelt

Nasjonalt traumeregister (NTR)

MRS

Manuelt

Kvi nnelig i nkontinens

Access

Manuelt

Gastronet

Papir

Manuelt

Cerebral pareseregisteret i Norge

eReg

Manuelt

Norsk gynekologisk endoskopi register

OpenQReg

Rapporteket

Norsk register for personer som utredes for
kognitive symptomer i s pesialisthelsetjenesten
(NorKog)
Prostatakreft

Access

Manuelt

KREMT

KREMT

Tykk- og endetarmskreft

KREMT

KREMT

Barnekreft

KREMT

KREMT

Brystkreft

KREMT

KREMT

Føflekkreft

KREMT

KREMT
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Gynekologis k kreft

KREMT

KREMT

Lungekreft

KREMT

KREMT

Malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi

KREMT

KREMT

Pacemaker og ICD

eReg

Manuelt

Hjertekirurgi

eReg/MRS

Manuelt

Ablasjonsbehandling og elektrofysiologi

?

?

Hjertestans

MRS

Manuelt

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering og anbefaler at søknader fra registre som ikke
har godkjent teknisk løsning for innregistrering og rapportering blir prioritert.
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
25/2017
Saksnr
Saksbehandler Direktoratet for e-helse

Helsedataprogrammet
Presentasjon av Helsedataprogrammet ved Direktoratet for e-helse

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
26/2017
Saksnr
Saksbehandler Nora Gamst, HOD

Informasjon om europeiske referansegrupper
Helse- og omsorgsdepartementet presenterer informasjon om europeiske referansegrupper

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
27/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Arbeidsgruppe for utredning av behov for nye medisinske kvalitetsregistre
Bakgrunn for saken
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.
Det er i dag 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Noen fagområder har mange kvalitetsregistre
(eks. hjerte-kar, ortopedi) mens andre fagområder har få eller ingen kvalitetsregistre ( eks. psykisk
helse og rus, infeksjoner, øye). Det finnes i tillegg en rekke registerinitiativer i alle helseregioner som
ønsker, og kan være aktuelle for, nasjonal status (ref sak 29 i dagens møte).
Dagens nasjonale medisinske kvalitetsregistre har sitt opphav i et engasjement fra klini ske fagmiljøer,
og hvilke fagområder det er opprettet kvalitetsregistre innen har således ikke vært en styrt prosess,
verken fra helsemyndigheter eller fagmedisinske foreninger.
Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kval itetsregistre» angir
følgende fire kriterier for vurdering av søknad om nasjonal status:
1. Manglende faglig konsensus om diagnostikk og behandling
2. Potensial for forbedringsarbeid
3. Stort prognosetap
4. Ressurskrevende pasientgrupper
I et videre arbeid for å vurdere fagområder som mangler kvalitetsregistre, vil disse kriterier inngå i en
analyse av aktuelle fagområder.
Helsedirektoratet anbefaler følgende i rapporten ”Områder i helsetjenesten med mangelfullt
kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre” (nov. 2016): ”For psykiske lidelser
anbefales kvalitetsregistre for avgrensede områder”.

Aktuelt
Nasjonalt servicemiljø SKDE foreslår følgende prosess for arbeidet:
Forslag til prosess for arbeidet
Med utgangspunkt i ICD-10 og NPR gjøres en gjennomgang av kapitler/sykdomsområder for å
identifisere diagnoser med et høyt volum (ant pasienter el antall besøk) eller høy DRG.
For disse sykdomsområdene/diagnosene kan man identifisere hvilke kvalitetsregistre som er
etablert.
Det er deretter behov for kontakt med fagmiljøene (spesialistforeninger) for å identifisere for hvilke
av disse diagnoser/sykdomsområder det eksisterer kvalitetsutfordringer (jfr Helsedirektoratets
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veileder pkt 1-4). Pasientforeninger/brukerutvalg kontaktes for å få tilsvarende innspill på hvor
kvalitetsutfordringer finnes. Lignende metodikk kan brukes for prosedyrekoder.
Sammensetning av arbeidsgruppe
De fleste av dagens nasjonale medisinske kvalitetsregistre har en bakgrunn i et faglig engasjement i
medisinskfaglige miljøer. Vi ser derfor viktigheten av at flere av arbeidsgruppens deltakere har
medisinskfaglig bakgrunn og god kjennskap til helsetjenesten.
Dette arbeidet vil i tillegg til deltakere fra nasjonalt servicemiljø og fagdirektører i RHFene kreve
deltakelse fra kliniske miljøer og pasient- og brukerforeninger. Vi ser det også hensiktsmessig å
involvere ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre, Legeforeningen, Psykologforeningen,
Kunnskapssenteret i FHI, Analyseenheten i SKDE og NPR i arbeidet.
Forslag til sammensetning:










Leder og spesialrådgiver i Nasjonalt servicemiljø SKDE
En fagdirektør RHF
Deltaker fra Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre
To deltakere fra aktuelle pasient- og brukerforeninger
Deltaker fra Kunnskapssenteret FHI
Deltaker fra Norsk legeforening
Deltaker fra Norsk psykologforening
Deltaker fra Analyseenheten i SKDE
Deltaker fra NPR

Det kan i tillegg være nyttig å nedsette en referansegruppe bestående av Legeforeningens og
psykologforeningens spesialistforeninger.
Forslag til vedtak
Styringsgruppen slutter seg til forslaget om prosess og sammensetning av arbeidsgruppe.
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
28/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Prioritert liste over nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status
Bakgrunn for saken
Saken er en oppfølging av sak 10-17, der nye registerinitiativer aktuelle for nasjonal status ble
presentert. Styringsgruppen ba sekretariatet til neste møte lage en prioritert liste over disse nye
registerinitiativene, og angi hvilke initiativer som evt. kan høre hjemme i en faglig klynge.
Følgende registerinitiativ for nasjonal status foreligger (se vedlegg for ytterligere beskrivelse):
Region Sør-Øst:
 5 registre innen kreft (kreft i spiserør og magesekk, testikkelkreft, maligne blodsykdommer,
kreft i sentralnervesystemet, sarkomer)
 Norsk register for barnerevmatologi (NOBAREV)
 Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri (KVALAP)
 Norsk kvalitetsregister for medfødte hjertesykdommer
Region Vest:
 Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse
 Frakturregisteret i Helse Vest
Region Midt-Norge:
 Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner
 Kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer (REVNATUS)
 Norsk register for motornevronsykdommer
Region Nord:
 Kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge ved UNN

Styringsgruppens gjøres oppmerksom på følgende forutsetninger i forhold til rangering/prioritering:


En vurdering og rangering av disse registerinitiativene kan kun gjøres på bakgrunn av
tilhørighet i ulike fagområder. Hver enkelt søknad må vurderes i forhold til relevans og faglig
innhold av ekspertgruppen før styringsgruppen anbefaler nasjonal status.



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.
En slik utredning kan evt. påvise sykdomsområder/prosedyrer som bør prioriteres utviklet
som nasjonale kvalitetsregistre før disse eksisterende registerinitiativene.



Muligheten for å få nasjonal status som medisinsk kvalitetsregister er i dag ikke avklart. Siden
juni 2016 har ingen registre blitt vurdert av styringsgruppen for anbefaling om nasjonal
status, og prosessen rundt Norsk Brannskaderegister som faglig sett ble anbefalt for nasjonal
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status av styringsgruppen er etter ett år ikke avsluttet i RHF-systemet. Det er videre en
utfordring at en av regionene (Helse Sør-Øst) ikke har sendt søknader om vurdering for
nasjonal status for sine registerinitiativer siden 2013. Vi kan på denne måten risikere at
relevante og viktige registerinitiativ fra denne regionen ikke blir vurdert, mens de andre tre
regionene fortsatt sender søknader om nasjonal status for sine registerinitiativer til
ekspertgruppen. Med ny nasjonal finansieringsordning for IKT-drift og faglig og administrativ
drift kan denne situasjonen sannsynligvis endres.

Status
Registerinitiativene har blitt vurdert i møte mellom servicemiljøet i SKDE og i alle regioner.
Vi foreslår følgende prioritering:
1. Registre innen psykisk helse og rus
Dette er kommet klare helsepolitiske signaler om et behov for økt kunnskap om kvalitet for
behandling av pasientgruppen, og det finnes i dag kun ett nasjonalt kvalitetsregister innen
fagområdet psykisk helse (Nasjonalt kvalitetsregister for behandli ng av spiseforstyrrelser).
Følgende registerinitiativer finnes:
 Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse (Har søkt nasjonal status, er vurdert av
ekspertgruppen to ganger og er foreløpig ikke anbefalt nasjonal status)
 Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri (KVALAP)
 Kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge
Det arbeides også med regionale initiativer innen tvang og ECT, som på sikt kan være aktuelle for
nasjonal status.
Hvorvidt det er mulig å lage en klynge av registre innen (deler av) psykisk helse må vurderes. Dette er
et svært bredt fagområde der det for eksisterende registerinitiativer i liten grad er overlapp mellom
pasientgruppene.
2. Nye kvalitetsregistre innen kreft
De 5 registerinitiativene innen kreft (kreft i spiserør og magesekk, testikkelkreft, maligne
blodsykdommer, kreft i sentralnervesystemet, sarkomer) har fra Kreftregisterets side vært ønsket
som nasjonale kvalitetsregistre over flere år. Norge har i dag åtte kvalitetsregistre innen
kreftområdet, Sverige har til sammenligning 20. De fire førstnevnte registerinitiativene har
tilsvarende søsterregistre i Sverige. Registerinitiativene innen kreft har ikke søkt nasjonal status, og
har derfor ikke vært vurdert av ekspertgruppen.

3. Registerinitiativer som kan tenkes inn i en klynge av registre i et fagområde
Styringsgruppen har bedt servicemiljøet se på mulighetene av å lage klynge-registre innen
fagområdene revmatologi og nevrologi.
Det finnes to eksisterende nasjonale kvalitetsregistre innen fagområdet revmatologi: Norsk
kvalitetsregister for artrittsykdommer og Norsk vaskulittregister og biobank.
Følgende registerinitiativer kan tenkes inkludert i en revmaklynge:
 Norsk register for barnerevmatologi (NOBAREV)
 Kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer (REVNATUS)

Side 43

Det finnes fem eksisterende nasjonale kvalitetsregistre innen fagområdet nevrologi: Norsk
Parkinsonregister og biobank, Norsk MS-register og biobank, NorKog, Cerebral pareseregisteret i
Norge og Norske register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer.
Følgende registerinitiativer kan tenkes inkludert i en nevroklynge:
 Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner (Har søkt nasjonal status, er vurdert av
ekspertgruppen to ganger, og er anbefalt nasjonal status)
 Norsk register for motornevronsykdommer (Har søkt nasjonal status, er vurdert av
ekspertgruppen en gang, og er foreløpig ikke anbefalt nasjonal status)

Det finnes ni eksisterende nasjonale kvalitetsregistre i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.
Norsk kvalitetsregister for medfødte hjertesykdommer kan tenkes inkludert i dette fellesregisteret.

Vedtak
Vedtak utformes i møtet.

Vedlegg:
Vedlegg 7: Presentasjon av initiativ til nye nasjonale kvalitetsregistre (se eget dokument)
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
29/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler 2018
Bakgrunn for saken
Saken er en oppfølging av sak 31-16 om fordeling av infrastrukturmider for 2017. Styringsgruppens
vedtaket lyder: ”Før fordeling av infrastrukturmidler for 2018 ønsker styringsgruppen en
gjennomgang av fordelingsmodell og en tydelig bestilling for de midlene som fordeles til regionene. ”
Fra oppdragsdokument 2017 til Helse Nord RHF:
”Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal følges opp i tråd med helseregisterstrategien og
prioriteringer i kap. 701 i statsbudsjettet for 2017. Helse Nord RHF tildeles 12,4 mill. kroner til
videreutvikling og drift av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering (SKDE). Videre tildeles 19,577 mill. kroner til å sikre at de medisinske
kvalitetsregistrene får en felles infrastruktur og kan benyttes fullt ut i tråd med formålet. ”

Del 1. Gjennomgang av finansieringsmodell
Fordeling av midler for 2017
Totalsummen av felles infrastrukturmidler på kr 19,577 mill NOK fordeles i 2017 som følger:
A. 18,5 mill NOK fordeles til servicemiljøet i regionene og nasjonale satsinger som tabell 1 viser:


15,5 mill NOK fordeles til servicemiljøet i regionene. (Sør-Øst: 5,3 mill NOK, Vest: 4,2 mill
NOK, Midt-Norge 3,2 mill NOK og Nord 2,8 mill NOK)



De øvrige 3 mill NOK er i 2017 fordelt som følger:
- 1,0 mill NOK tildelt NPR for arbeid med validerings- og dekningsgradsanalyser
- 1,5 mill NOK utlyses til arbeid med kvalitetsforbedring i de nasjonale medisinske
kvalitetsregistrene
- 0,5 mill NOK benyttes i arbeid med å øke dekningsgrad i de nasjonale medisinske
kvalitetsregistre.

B. 1,0 mill NOK overført til Fagsenter for pasientrapporterte data i Bergen til arbeidet med å
implementere pasientrapporterte data i de nasjonale kvalitetsregistrene.
C. Restmidlene på kr 77 000 NOK er avsatt til delfinansiering av det årlige seminaret for pasient- og
brukerforeninger (gjennomført 8. mars 2017).
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Nedenfor er det fordelingen av infrastrukturmidler for 2017 satt opp i tabellform:
Oppgave

Beløp

Regionale enheter i
nasjonalt servicemiljø

Helse Sør-Øst:
Helse Vest:
Helse Midt Norge:
Helse Nord:
SUM

Resultattjenester /
tilbakerapportering av
analyser og resultater

Helse Sør-Øst:
Helse Vest:
Helse Midt Norge:
Helse Nord:
SUM

Ansvarlig
4,3 mill
3,2 mill
2,2 mill De enkelte RHF
1,8 mill
11,5 mill
1,0 mill
1,0 mill
1,0 mill
1,0 mill
4,0 mill

Utbetales til

De enkelte RHF

De enkelte RHF

De enkelte RHF

1 mill

Helse Nord RHF

Helsedirektoratet, NPR

Kvalitetsforbedring

1,5 mill

De enkelte RHF

Helse Nord RHF

Dekningsgrad

0,5 mill

Helse Nord RHF

Til sammen

18,5 mill

Helse Nord RHF

Validering og
dekningsgradsanalyser
NPR

Servicemiljøet i regionene har i tillegg til de midlene som tildeles gjennom felles infrastrukturmidler i
denne tabellen en avtale med Helse Nord RHF om lønnsmidler til en registerfaglig stilling (1 mill til
hver region) fra Helse Nords øremerkete midler på kr 12,4 mill NOK til drift av Nasjonalt servicemiljø
ved SKDE.
Bevilgningen til servicemiljøet i hver region er derfor for 2017 som følger:

Sør-Øst: 5,3 mill NOK fra infrastrukturmidler + 1 mill NOK fra SKDE = 6,3 mill NOK
Vest: 4,2 mill NOK fra infrastrukturmidler + 1 mill NOK fra SKDE = 5,2 mill NOK
Midt-Norge: 3,2 mill NOK fra infrastrukturmidler + 1 mill NOK fra SKDE = 4,2 mill NOK
Nord: 2,8 mill NOK fra infrastrukturmidler + 1 mill NOK fra SKDE = 3,8 mill NOK

Vedlegg 8 beskriver dagens organisering og finansiering av Nasjonalt servicemiljø.
Midler til en analyse/resultattjenestefunksjon er som tabell 1 viser fordelt med 1 mill NOK til hver
region. Ved førstegangs fordeling av disse midlene (2014) var midlene ulikt fordelt mellom
regionene, der Sør-Øst og Vest fikk over 1 mill NOK hver, og Midt-Norge og Nord 0,5 mill NOK hver.
Det kom tilbakemeldinger om at det var vanskelig å få tilsatt statistiker/analytiker i delte stillinger, så
fra 2015 ble samme beløp, 1 mill NOK, tildelt hver region.
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Hvis man ser på fordelingen av infrastrukturmidlene ved første gangs fordeling for 2010 forelå
følgende formulering i St.prp.nr 1 (vedlegg 8): ”De resterende 15 mill kronene fordeles mellom de
regionale helseforetakene for implementering av tekniske fellesløsninger, basert på antall medisinske
kvalitetsregistre de vil få ansvar for. Oppdrag knyttet til hvilke registre som skal ansvarsplasseres i det
enkelte regional helseforetak vil bli utdypet i eget brev.”
Tabellen under viser dagens fordeling av infrastrukturmidler mellom regionene (foruten midler til
analyse/resultattjenester) og en alternativ fordeling dersom man skal fordele midlene etter antall
nasjonale kvalitetsregistre hver region har ansvar for.

Fordeling av infrastrukturmidler mellom regionene (kr)
Nord

Midt-Norge

Vest

Sør-Øst

Totalt

Fordeling i 2017

1 800 000
(8 registre)

2 200 000
(6 registre)

3 200 000
(18 registre)

4 300 000
(22 registre)

11 500 000

Fordeling etter
antall registre
Endring

1 703 703

1 277 778

3 833 333

4 685 185

11 500 000

- 96 297

-922 222

+ 633 333

+ 385 185

Dersom man velger en slik modell må den revideres med jevne mellomrom dersom antallet
nasjonale kvalitetsregistre endres, eller databehandleransvar flyttes mellom regionene.
Styringsgruppen inviteres til å drøfte om det er andre hensiktsmessige modeller for fordeling av
midler til servicemiljøet i regionene.

Del 2. ”Bestilling for midler som fordeles til regionene”
De 15,5 mill NOK som fordeles av felles infrastrukturmidler til regionene følges av følgende
tildelingsbrev:


Tildelingsbrev for de 11,5 mill NOK som fordeles mellom regionene lyder som følger:
”Regional enheter av servicemiljøet er viktig for forutsigbar og kvalifisert service til det lokale
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. De regionale enhetene skal bidra til lokal
implementering av fellesløsninger for nasjonale kvalitetsregistre, og sikre samordning med
helseregisterarbeidet på nasjonalt plan. Regionale funksjoner forutsettes å omfatte både
registerfaglig og registerspesifikk IKT-faglig kompetanse. Det regionale servicemiljøet i
…tildeles herved … til servicefunksjoner i nasjonalt servicemiljø og utvikling av IKT-løsninger til
nasjonale kvalitetsregistre i regionen.”



Tildelingsbrevet for de 4 mill NOK som fordeles med 1 mill NOK til hver region
resultattjeneester/analyse lyder som følger:
”Denne stillingen/funksjonen skal bidra til tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data,
analyser og resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene i samarbeide med de enkelte
registrene. Funksjonen inngå i de regionale enhetene av servicemiljøet, og et nasjonalt
nettverkssamarbeid forutsettes. ”
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Tildelingsbrevet for den ene mill NOK som fordeles til hver region av midler tildelt til Nasjonalt
servicemiljø i SKDE lyder som følger:
”Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i region … tildeles kr 1 000 000. Disse midlene
forutsettes benytte til lønnskostnader til å understøtte rådgivningsfunksjonen til medisinske
kvalitetsregistre. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig ressurser til kompetanseområdene
epidemiologi, statistikk, jus og IKT foruten generell registerkompetanse.”

Servicemiljøets serviceerklæring beskriver de tjenester som tilbys, og dermed de oppgaver som skal
prioriteres (https://www.kvalitetsregistre.no/region/596/les-mer):
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr veiledning og bistand kostn adsfritt for
kliniske miljøer som drifter eller skal opprette medisinske kvalitetsregistre.
Vi tilbyr:
 Veiledning i utvikling og implementering av medisinske kvalitetsregistre (herunder design,
variabelvalg/kvalitetsmål samt bygge registerorganisasjon)
 Juridisk rådgivning ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre
 Hjelp til å søke om nasjonal status for et medisinsk kvalitetsregister
 Utvikling av IKT-løsninger for innregistrering, transport, lagring, utlevering av data
 Veiledning i arbeidet med å oppnå høy datakvalitet og dekningsgrad
 Statistisk veiledning ved utarbeidelse av rapporter
 Utvikling av elektroniske resultatløsninger som gir mulighet for å formidle resultater til ulike
mottakere
 Hjelp til utarbeidelse av årsrapport
 Hjelp til oppstart og oppfølging av klinisk forbedringsarbeid med bruk av kvalitetsregisterdata
 Hjelp til gjennomføring av dekningsgradsanalyser
 Veiledning i forbindelse med samhandling med industrien
 Hjelp til å involvere pasient- og brukerorganisasjoner i registrene
 Hjelp til å formidle resultater fra registeret til allmenheten
Styringsgruppen inviteres til å drøfte hvorvidt det bakgrunn av vedtak i sak 31-16 er behov for en
ytterligere presisering av oppdraget til servicemiljøet.

Vedtak
Vedtak utformes i møtet.

Vedlegg
Vedlegg 8 Dagens organisering og finansiering av Nasjonalt servicemiljø
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Vedlegg 8 Dagens organisering og finansiering av Nasjonalt servicemiljø

Dagens organisering og finansiering av Nasjonalt servicemiljø:
Nasjonalt servicemiljø i SKDE:
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE er organisert i Helse Nord RHF. Det er
5,5 årsverk knyttet til den nasjonale funksjonen. Servicemiljøet i SKDE finansieres over
statsbudsjettet med kr 12 400 000 NOK i 2017. Av disse midlene fordeles totalt kr 4 000 000 NOK til
servicemiljøet i regionene for finansiering av registerfaglige stillinger.
Tabell Stillinger i Nasjonalt servicemiljø SKDE.
Stillingens funksjon
Leder, nasjonalt servicemiljø
Spesialrådgiver
Rådgiver
Statistiker

Stillingsprosent
100%
200%
100%
150%

Nasjonalt servicemiljø i region Sør-Øst:
Helse Sør-Øst har i dag ansvar for 22 nasjonale kvalitetsregistre, hvorav 19 forvaltes av Oslo
universitetssykehus), 8 av disse er tilknyttet Kreftregisteret, 2 forvaltes av Sykehuset i Vestfold (SiV),
og 1 av Sykehuset Telemark (ST).
Servicemiljøet finansieres gjennom felles infrastrukturmidler kr 5 300 000 NOK samt kr 1000 000 NOK
fra SKDE for finansiering av registerfaglig stilling.
De tildelte øremerkede midlene lønner 6,15 årsverk, hvorav 2 heltidsansatte registerrådgivere (med
epidemiologisk og statistisk kompetanse), 2,55 IT-rådgivere og 1 koordinator mot HSØ.
Stillinger i Nasjonalt servicemiljø i Helse Sør-Øst.
Stillingens funksjon
Leder
Koordinator mot HSØ
Registerrådgiver
IT støtte
Webansvarlig
Økonomiansvarlig
Personvernstøtte
* 20 % av leders lønn dekkes av OUS.

Stillingsprosent
30 %*
100 %
200 %
255 %
10 %
5%
15 %

Nasjonalt servicemiljø i region Vest:
Helse Vest har ansvar for 18 nasjonale kvalitetsregistre, 17 forvaltes av Helse Bergen og ett (Norsk
Parkinson register og biobank) av Helse Stavanger.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest består av Fagsenter for medisinske
registre og medarbeidere i Helse Vest IKT AS.
Servicemiljøet finansieres gjennom felles infrastrukturmidler med kr 4 200 000 NOK samt kr 1 000 000
NOK fra SKDE for finansiering av registerfaglig stilling. I tillegg ble det tildelt kr. 2 450 000 fra Helse Vest
RHF. Midlene går til å lønne 6,6 årsverk og utvikling av IKT-løsninger.
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Tabell Stillinger i Nasjonalt servicemiljø i Helse Vest.
Stillingens funksjon
Leder
Registerrådgiver
Registerrådgiver/IKT
Statistisk rådgivning
Personvernstøtte
Merkantil støtte/ Webansvarlig
*Ca. 50 % til fagledelse og 50 % til rådgivning

Stillingsprosent
100 %*
200 %
150 %
120 %
50 %
40 %

Nasjonalt servicemiljø i region Midt-Norge:
Helse Midt-Norge har i dag ansvar for 6 nasjonale kvalitetsregistre. Alle forvaltes av St. Olavs Hospital
og er lagt til Seksjon for medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet består av en leder, statistikere og
midler til IKT-støtte. Servicemiljøet finansieres gjennom felles infrastrukturmidler med kr 3 200 000
NOK samt kr 1 000 000 NOK fra SKDE for finansiering av registerfaglig stilling.
Tabell Stillinger i Nasjonalt servicemiljø i Helse Midt-Norge.
Stillingens funksjon
Stillingsprosent
Leder/kvalitetsrådgiver
100 %
Statistiker
100%
Øvrige midler (kr)
2 200 000
(brukes til kjøp av IKT tjenester)
Nasjonalt servicemiljø i region Nord:
Helse Nord er ansvarlig for drift av 8 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. UNN HF har
databehandlingsansvar for 7 registre, og Nordlandssykehuset HF har databe handleransvar for ett
register. Servicemiljøet finansieres fra felles infrastrukturmidler med kr 2 800 000 NOK samt kr 1
000 000 NOK fra SKDE for finansiering av registerfaglig stilling.
Tabell Stillinger i Nasjonalt servicemiljø i Helse Nord.
Stillingens funksjon
Rådgiver
Statistiker
Øvrige midler (kr)
(brukes til kjøp av IKT tjenester)

Stillingsprosent
100 %
100%
1 800 000
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
30/2017
Saksnr
Saksbehandler Ellen Arntzen, SKDE

Statusrapport for Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017
Bakgrunn
Helse Nord RHF fikk i oppdragsdokument fra HOD for 2017 bestilling om å 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».
Nasjonalt servicemiljø SKDE arbeider med utforming av statusrapporten i samarbeid med
servicemiljøene i regionene. Det er planlagt å publisere rapporten i forbindelse med offentliggjøring
av resultater i november 2017 med tall fra registrenes årsrapporter 2016. Rapporten utformes med
tanke på et bredt/allment publikum og vil i tillegg til tekst inneholde design elementer,
informasjonsbokser med fremhevede temaer og eksempler, og figurer/tabeller. Det er laget en
oversikt over planlagt innhold for statusrapporten.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg:
Vedlegg 9: Forside statusrapport
Vedlegg 10: Planlagt innhold statusrapport 2017
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Vedlegg 9: Forside statusrapport
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Vedlegg 10: Planlagt innhold statusrapport 2017

Planlagt innhold- Statusrapport for nasjonale medisinske
kvalitetsregistre 2017
Forord
Forord inkl. informasjon om rapporten
Hva er nasjonale medisinske kvalitetsregistre?
Teksten beskriver hva et kvalitetsregister er, og formål med kvalitetsregistrene.
Hva måler registrene?
Beskrivelse av hva kvalitetsregistrene måler, hvem som etablerer og drifter registre
og hvilke kriterier som skal være møtt for å etablere et register.
Kvalitet i helsetjenesten og kvalitetsregistrenes nytteverdi
Beskrivelse av hva kvalitet i helsetjenesten er, definering av begrepet
kvalitetsindikator, det gis eksempler på kvalitetsindikatorer.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Kort presentasjon av servicemiljøets organisering og formål/arbeid
Oversiktsside
Tabeller/figurer som vi ønsker å fremheve (stadieinndeling, dekningsgrader,
publisering av forskningsresultater, registerutvikling/tilkomne registre. Utformes som
designelementer.
Et felt i utvikling/ veien videre
Tekst om utvikling i registerfeltet med historikk, status i dag og arbeid fremover.
Strategi og handlingsplan
Beskrivelse av strategi og handlingsplan, strategiens hovedmål, og arbeid til nå.
Publisering av resultater
Tekst om kvalitetsregistrenes årlige publisering av resultater og tilgjengeli ghet av
resultater for publikum.
Kvalitetsforbedring
Tekst om hva kvalitetsforbedring er, servicemiljøets arbeid inne kvalitetsforbedring,
beskrivelse av midler til kvalitetsforbedringsprosjekter, beskrivelse av
kvalitetsforbedringsprosjekter som har fått midler til nå.
Pasient og Brukermedvirkning
Tekst om hva pasient- og brukermedvirkning er, servicemiljøets arbeid med pasientog brukermedvirkning, informasjon om pasientrapporterte data.
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Forskning
Beskrivelse av kvalitetsregisterdata i forskning, beskrivelse av samarbeidsavtale for
Industrisamarbeid.
Datakvalitet og dekningsgrad
Beskrivelse av forutsetninger for god datakvalitet og arbeid med å forbedre
dekningsgrad i kvalitetsregistrene, informasjon om dekningsgradsanalyser og
nasjonal tjeneste for dekningsgradsanalyser, informasjon om prosjektet «økt
dekningsgrad»
Stadieinndelingen
Beskrivelse av hva stadieinndelingen er, oversikt over kvalitetsregistrenes fordeling
per stadium.
IKT
Tekst om IKT, eksisterende løsninger og FMK NIKT
Resultattjenester
Beskrivelse av hva resultattjenester er, hvilke registre som har resultattjenester,
servicemiljøets arbeid med veiledning og utvikling av rapporter til resultattjenester.
Finansiering
Beskrivelse av servicemiljøets midler, infrastrukturmidler, og midler som forvaltes av
FMK-NIKT
APPENDIX
Oversikt over alle registrenes dekningsgrad, Stadium og hvilke registre som har
PROM/PREM
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Saksframlegg
Møtedato
08.06.2017
Saksnr
31/2017
Saksbehandler Ellen Arntzen, SKDE

Årsrapport for nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 2016
Bakgrunn
Nasjonalt servicemiljø publiserer årlig en årsrapport som tar for seg servicemiljøets
virksomhet i foregående år. Rapporten omfatter rapportering på nasjonalt nivå for arbeid
som er felles for hele servicemiljøet, Det rapporteres også på regionalt nivå hvor
servicemiljøet i hver region rapporter spesielt på virksomhet i regionen, og status for registre
i sin region. I år inkluderes rapportering fra Fagsenter for pasientrapporterte data for første
gang. Fagsentret hadde sitt første år med virksomhet i 2016.
Servicemiljøet arbeider for lik rapportering fra servicemiljøet i regionene. I år ble
servicemiljøet enig om en felles mal som ble brukt til rapporteringen.

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.

Vedlegg:
Vedlegg 11, Utkast til årsrapport 2017 (se eget vedlegg)
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
32/2017
Saksnr:
Saksbehandler Philip A. Skau, SKDE

Publisering av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017
Bakgrunn
Det er bred enighet om målet om at relevante, kvalitetssikrete og representative resultater fra
nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal være åpent tilgjengelige og tilrettelagt for ulike
målgrupper. Resultatformidling er en forutsetning for å drive forbedringsarbeid med utgangspunkt i
resultater fra medisinske kvalitetsregistre, og for å nå målet med satsningen på nasjonale
kvalitetsregistre: ”Kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene i Norge skal bidra til en bedre,
sikrere og likeverdig fordelt helsetjeneste for befolkningen”.
Styringsgruppen stilte i møte 26. september 2012 som krav at «alle registre som er i stand til det skal
levere noen relevante analyser til offentliggjøring.
I 2016 ble resultatene fra nasjonale medisinske kvalitetsregistrene offentliggjort på
kvalitetsregistre.no den 14. november.

Aktuelt
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal årlig publisere resultater. Registrene
bes levere resultater som skal offentliggjøres til nasjonalt servicemiljø ved SKDE årlig innen 1.
oktober. Alle medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal levere en beskrivelse av:








Formålet til registeret
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

Styringsgruppa stiller som krav at resultatene presenteres på sykehusnivå hvis registeret har data på
dette nivået. Data kan presenteres på annet nivå (RHF/HF/fylke) hvis datakvaliteten ikke tillater
offentliggjøring på sykehusnivå. Det er også viktig at presentasjonen av resultatene er tilpasset et
bredt publikum. Redaksjonsrådet for offentliggjøring i Nasjonalt servicemiljø vil utarbeide nærmere
krav til registrene om utforming av det som skal offentliggjøres.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tilslutter seg det forelagte oppdraget til registrene om publisering av resultater for
2017.
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
33/2017
Saksnr:
Saksbehandler Rune Kvåle, FHI

Tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av kvalitetsregistre
(sykehusnivå)
På Hjerte- og karregisteret sitt fagrådsmøte den 16. mars 2017 ble saken med tittelen:
«Tilgangsstyring av brukere til lokale (sykehusnivå) installasjoner av HKR-registrene» (saksnummer
5/2017), tatt opp til diskusjon. Kvalitetsregistermiljøene har mottatt flere forespørsler fra ulike
HF/RHF med spørsmål om tilgang til registrenes lokale applikasjoner/databaser. Se vedlegg 12, for
saksframlegg fra HKR fagrådsmøtet 16. mars 2017, som omtaler problemstillingen og har et forslag til
svar fra Folkehelseinstituttet til kvalitetsregistrene.
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 fagrådet. I stedet
anbefalte fagrådet at saken ble fremlagt for Interregional styringsgruppe for medisinske
kvalitetsregistre for videre diskusjon og behandling.
Folkehelseinstituttet har vurdert det slik at det juridiske ansvaret for de lokale registrene som er
etablert med hjemmel i helsepersonelloven § 26 ligger lokalt. Lokale registre og hvert enkelt HF eier
sine egne data i 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 («registratorer») 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.
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. Kan det være aktuelt at
fagdirektørene ved de ulike HF/RHF får det overordnede ansvaret?

Vurderinger med tanke personvern ved behandling av data for kvalitetssikringsformål og
styringsformål
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Folkehelseinstituttet og kvalitetsregistrene ønsker at Interregional styringsgruppe bør orienteres om
aktuelle problemstillinger rundt personvern ved bruk av kvalitetsregisterdata til kvalitetsarbeid og
som styringsverktøy ved innen de enkelte HF/RHF.
Det ønskes prinsipielle avklaringer vedrørende hvilken grad av personidentifikasjon som anses som
tilstrekkelig for å utføre kvalitetsarbeid innen de enkelte HF/RHF. Eksempel: Hvis en rådgiver ved
forsknings -og utviklingsavdelingen, eller en leder i et RHF ønsker tilgang til fire lokale registre ved
alle «sine» HF for kontinuerlig kvalitetsarbeid eller styringsformål, hvilke type godkjenninger og
tilganger kan da vedkommende ha, og hvilket nivå av personidentifikasjon (på data) er tilstrekkelig
for formålet?
Det er per i dag ikke klart om de nasjonale registersekretariatene selv kan legge føringer for nivået på
personidentifikasjon/ eller tilganger så lenge det juridiske ansvaret for å gi tilganger ligger på det
enkelte HF.
Interregional styringsgruppe hadde på sitt møte den 30.11.2016 oppe saken: «Resultater fra
nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av klinisk virksomhet» (sak 44/2016). Det ville etter
vår mening være naturlig å se våre spørsmål i sammenheng med denne saken. I saksframlegget fra
denne saken står det blant annet:
«Det er … igangsatt et prosjekt i Fagråd for resultattjenester for å etablere et system for å
formidle resultater fra medisinske kvalitetsregistre til RHF og HF. Prosjektet har som mål å
gjøre tilgjengelig oppdaterte resultater fra medisinske kvalitetsregistre på kvalitetsregistre på
kvalitetregistre.no, arbeidet gjøres i samarbeid med leverandørene av de resultattjenestene
som er etablert i dag (Rapporteket, MRS-R og KREMT).»
Vi mener 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 vår mening behandles og godkjennes i Interregional styringsgruppe.
Folkehelseinstituttet bidrar gjerne i dette arbeidet sammen med andre relevante institusjoner, som
for eksempel Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE.

Forslag til vedtak
Vedtak utformes i møtet.

Vedlegg 12
Vedlegg 12 Tilgangsstyring av brukere til lokale (sykehusnivå) installasjoner av HKR-registrene
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Vedlegg 12 Tilgangsstyring av brukere til lokale (sykehusnivå) installasjoner av HKR-registrene

Tittel Tilgangsstyring av brukere til lokale (sykehusnivå) installasjoner av
HKR-registrene
Møte
Saksnr
Type
Dato
Fra
Kalles inn til
saken








HKR-fagrådsmøte, 16. mars 2017
5/2017
Diskusjonssak
12.3.2017
Folkehelseinstituttet
Hjerte- og karregisterets fagråd

Formål med Diskutere tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av HKR registrene
saken
Bakgrunn

Spørsmål fra kvalitetsregistrene
Kvalitetsregistermiljøene
har mottatt flere forespørsler fra ulike helseforetak (HF)
med spørsmål om tilgang til registrenes lokale applikasjoner/databaser. Det vises
her til saksframlegg og referat fra møtet mellom kvalitetsregistrene ved St. Olavs
hospital og FHI avholdt 18.1.2017 (vedlegg 1 og 2).
Kvalitetsregistrene ved St. Olavs hospital har ønsket svar på følgende:
-

Hvordan skal rutinene for tilgangsstyring til de lokale installasjonene
være?

Skal kvalitetsregistrene, FHI eller de lokale HF/RHF avgjøre hvem som skal få
tilgang? Hvem skal kvalitetsregistrene forholde seg til med tanke på å sikre at
den/de som ber om tilgang til registrene har de nødvendige tillatelser innenfor sitt
HF/RHF? Eksempel: Hvis en rådgiver ved forsknings -og utviklingsavdelingen i HSØ
ønsker tilgang til 4 lokale registre ved alle «sine» sykehus for kontinuerlig
kvalitetsarbeid, hvilke type godkjenninger og tilgang skal da vedkommende ha?
-

Hvordan skal forespørsler om datadump fra de ulike HF håndteres?

1 Forslag til svar fra Folkehelseinstituttet
Kvalitetsregistrene er organisert med lokale installasjoner for hvert sykehus som
rapporterer inn til et nasjonalt kvalitetsregister. FHI har kun myndighet over den
nasjonale løsningen og har således ingen myndighet over de lokale installasjonene.
Dette medfører at ansvaret for håndtering av tilgang til sensitiv informasjon som
finnes i de lokale installasjonene faller innunder ansvaret til det enkelte
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helseforetaket. Sammenstilling av data fra de ulike HF innenfor for et RHF følger
samme prinsipper.
Det er således de RHF sin oppgave å bedømme hvilke personer innenfor sine HF
eller RHF som skal ha tilgang til data som ligger i de lokale installasjonene av
kvalitetsregistrene. I den grad det er mulig bør tilgang til lokale installasjoner følge
allerede etablerte rutiner for tilgang til sensitive opplysninger.
For de fleste tilfeller vil vi anta at tilgang til indirekte identifiserbare data
(løpenummer og strukturerte helseopplysninger) er tilstrekkelig. Vi viser også til
bestemmelsen i helseregisterloven og Hjerte- og karregisterforskriften om
informasjonssikkerhet og personvern i helseregistre, spesielt bestemmelsene i
lovens §§ 22 og 24.
Vi vil bemerke at tilgang til direkte personidentifiserende kjennetegn
(fødselsnummer, D-nummer, navn/adresse) på de registrerte, fordrer en eksplisitt
vurdering av tjenstlige behov.
For noen av kvalitetsregistrene er de tekniske løsninger for tilgang til de lokale
installasjonene styrt fra den nasjonale løsningen. Der det kun er de nasjonale
kvalitetsregistrene som teknisk kan gi tilgang, vil vi foreslå følgende
godkjenningsrutine:
-

-

Databehandlerne for de nasjonale kvalitetsregistrene må forevises en
formell godkjenning fra de aktuelle HF/RHF for hver enkelt person som
skal ha tilgang til lokale applikasjonene av registrene. Det må lokalt
vurderes hvorvidt personvernombudet skal involveres.
Databehandlerne for de nasjonale kvalitetsregistrene må holde
oversikt hvilke tilganger av denne typen som er utdelt, og kunne
forevise en slik oversikt til Folkehelseinstituttet som er
databehandlingsansvarlig for registrene, jf. databehandleravtalene,
særlig punktene 7 og 9 og 10.

Utlevering av «datadump» med indirekte personidentifiserbare data kan gis til de
personer som har godkjent tilgang (etter tjenstlig behov). Det er imidlertid ønskelig
at behovet for informasjon til styrings og kvaltetssikringsformål i foretakene
baseres på standardiserte rapporter, som for eksempel «Rapporteket» og «MRSr».
Forslag til vedtak 2 Hjerte- og karregisterets fagråd slutter seg til forslaget fra Folkehelseinstituttet.
Endelig vedtak 3

(Fylles ut av Folkehelseinstituttet/sekretariatet etter møtet)

Økonomiske 4
konsekvenser
Berørte parter 5 Kvalitetsregistre, HF og RHF.
Kommunikasjon 6 Vedtaket er kommunisert til kvalitetsregistre og RHF gjennom behandlingen i
HKR-fagrådet.
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Saksframlegg
08.06.2016
Møtedato
34/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

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

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering
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Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
35/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Eventuelt

Forslag til vedtak
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