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               06.06.2019 
 
 
 
 
 
 

Til medlemmene i den Interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   12. juni kl. 09.00 – 15.00  
Sted:   Radisson BLU, Gardermoen.  
   
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
12. juni 2019 
Kl. 09.00 Registerpresentasjon 
Kl. 10.00 Saksbehandling  
Kl. 11.30 Lunsjbuffet 
Kl. 12.15  Saksbehandling  
Kl. 15.00 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. 92836036 
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SAKSLISTE  
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 12. juni 2019 
 
Presentasjon av: 
 

- Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SoReg) (Villy Våge) 

- Nasjonalt kvalitetsregister for melanom  

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr. 

 
15/2019 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
3 

 

16/2019 Referat fra forrige møte 4 1 

17/2019 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i IRS 12  

18/2019 Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT 15  

19/2019 Ekspertgruppens vurdering av «Plan for forbedringer» fra de åtte 
kvalitetsregistrene som mottok «Varsel om manglende faglig utvikling» i 
2018 

16 2 

20/2019 Ekspertgruppens vurdering av tjenesteregistrenes redegjørelse for 
system for dekningsgradsanalyse, og hvordan registrene kan tjene til 
kvalitetsforbedring 

19 3, 4, 5 

21/2019 Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling 

27 6, 7, 8 

22/2019 Informasjon fra Helsedirektoratet om arbeidet med utvikling og 
publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer 

32  

23/2019 Status for oppfølgingsarbeid etter servicemiljøets brukerundersøkelse 33  

24/2019 Referatsak 
Informasjon fra seminar for de nasjonale kvalitetsregistrene 3. juni 2019 

34  

25/2019 Eventuelt 35  

 
 
Vedlegg nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8 er limt inn under tilhørende saksfremlegg. 
Vedlegg nr. 2 og 5 er vedlagt møteinnkallingen som egne dokumenter. 
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  15/2019  

Saksbehandler  
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Referat fra forrige møte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe godkjenner referat fra forrige møte. 
 

 

 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Referat fra møte i Interregional styringsgruppe 20.03.2019.  

Saksframlegg 
Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  16/2019                                                                       

Saksbehandler  
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Sak 16/2019 vedlegg 1: Referat fra møte 20.03.2019 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS) 

Dag Onsdag 20. mars 2019 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Deltakere Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Sverre Sandberg, Panchakulasingam 
Kandiah, Ole Tjomsland, Bent Indredavik, Tore Solberg,  

Observatører Nils Gullhaug (Dir e-helse), Mario Gaarder (for Beate Huseby, Helsedirektoratet), 
Vinjar Fønnebø (Ekspertgruppen, deltok på telefon på sak 05/2019), Rune Kvåle 
(FHI), Maria Henningsen og Marit Lie (for Torunn Omland Granlund, HOD)  

Gjester Barthold Vonen (SKDE), Marit Nåvik (NorKog, deltok på presentasjon av register) 

Fraværende Beate Margrethe Huseby (Helsedirektoratet), Torunn Omland Granlund (HOD), 
Siv Mørkved 

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

 
 

Saksnr. SAKER 

01/2019 
 
 
 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 

02/2019 Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 12.09.2018 
Jørn Hanssen hadde noen tekstlige presiseringer (retting av skrivefeil) i sakene 40/18 og 
42/18. Disse er tatt inn i endelig referat.  
 
Ole Tjomsland hadde innspill til sak 53/18 (ang. HIV-registeret), hvor servicemiljøet i Sør-Øst 
ikke kjente seg igjen i beskrivelse av sin rolle i saken. Styringsgruppen kom frem til at 
redegjørelsen i referatet der faglig leder for HIV-registeret sine synspunkter gjengis, samt 
styringsgruppens vurderinger av framstillingen og at det ikke vil være riktig å imøtegå disse i 
referatet basert på innspill fra ikke deltagere i møtet.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen godkjenner referat fra møtet 05.12.2018 
 

03/2019 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i IRS 
 
29-17: (også oppfølgingssak 55/2018). Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler. 
Forslag til fordeling av midler for 2019 ble behandlet av AD-møtet 25.02.19, og saken er 
oversendt HOD. Sak om ny finansieringsmodell er utsatt til utredningen av styring og 
organisering er ferdig etter sommeren.  

Møtereferat: 

Møtedato  20.03.2019 

Møtenr. 01-19 
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44/18: Finansiering av datafangst fra primærhelsetjenesten (oppfølging av sak 52-17): 
Det er viktig å kunne følge pasientene når de er i forløp mellom tjenestenivåene, men 
kostbart, og det er behov for tilstrekkelig finansiering. Brev fra Norsk diabetesregister for 
voksne er sendt til HOD med kopi til H-dir. Voksendiabetesregisteret har fått 
tilleggsfinansiering i 2019, og har fått informasjon om at HOD jobber videre med denne 
saken. Det var enighet om at det skal sendes et brev fra IRS til HOD som belyser behovet for 
en del pasientgrupper/registre for datafangst i primærhelsetjenesten. Sekretariatet lager 
utkast til brev som sendes på sirkulasjon i IRS. Det var også ønske om at HOD skulle gi en 
kort informasjon om denne problemstillingen i neste møte.  
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar informasjonen om status for oppfølging av tidligere 
behandlede saker til orientering med følgende kommentar:  

- Sak 44/18: Eva Stensland vil ha dialog med HOD, og lager utkast til brev. Som ledd i 
oppfølging av sakene 29/17 (og 55/18), 55/17, 37/18, 39/18, 44/18, 60/18 og 12/19 
utarbeider sekretariatet saksfremlegg til behandling i kommende møter (2019) i 
styringsgruppen.  

 
04/2019 Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT  

Jørn Hanssen informerte om saker som har vært behandlet i FMK desember 2018 – februar 
2019. FMK har sett på ulike perspektiver på innregistrering og tilhørende løsninger; 1 – 
Høste fra EPJ, 2 – Registrere direkte til nasjonalt kvalitetsregister, 3 – Registrere i lokalt 
fagsystem. Dersom målet er å etablere et fagsystem må fagsystemet komme før 
kvalitetsregisteret, og initiativ til fagsystem må følge ordinær prosess via innmelding via IKT-
bestillere.  
 
I forbindelse med tilbakemeldinger om at registre har IKT-utfordringer, vurderer FMK at 
årsakssammenheng kan være uklar. FMK ønsker å bidra til å rydde i begreper ved å peke på 
gjeldende arkitekturprinsipper og bistå med begrepsavklaringer. 
 
I møtet i februar behandlet FMK to søknader; 1 – PROMS for hjertestansregisteret (170 000,-
) ble innvilget, 2 – Modernisering av Norsk traumeregister (500 000,-) ble utsatt til neste 
møte.  
 
Årsrapportering 2018 – bruk av tildelte midler fra FMK var vedlagt møteinnkallingen.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

05/2019 Fra ekspertgruppen: Forslag til revidert stadieinndelingssystem 
Ekspertgruppen har foreslått en endring i stadieinndelingssystemet til et system som bygger 
på de to komponentene «kvalitetsforbedringsarbeid» (nivå A, B og C) og 
«registerfunksjonalitet» (stadium 1-4). Saken ble presentert av ekspertgruppens leder Vinjar 
Fønnebø. 
 
Stadium: 
1: Formelle krav er på plass 
2: Samler data fra alle aktuelle helseregioner, og har planer for dekningsgradsananyse og 
videre utvikling av registeret 
3: Registeret har dekningsgrad på minst 60 % og presenterer resultater på 
kvalitetsindikatorer og etterlevelse på faglige retningslinjer  
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4: Registeret har dekningsgrad på minst 80 %, personentydige resultater er tilgjengelig, 
anvendes vitenskapelig, har PROM/PREM 
 
Nivå:  
A: Kan dokumentere resultater fra kvalforbedringstiltak basert på data fra registeret 
B: Har identifisert pasientrettede kvalitetsforbedringsområder, og har igangsatt eller 
pågående pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid 
C: Har ikke identifisert områder med behov for pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid 
(oppfyller ikke krav til nivå B) 
 
Forslaget ble gjennomgått på møtet. 
 
Ekspertgruppens leder understreker at det vil brukes skjønn i vurderingen av stadie- og 
vurdering knyttet til dekningsgrad (60- og 80 %). Dette gjelder i hovedsak «tjenesteregistre». 
For registre der NPR ikke er egnet som ekstern kilde for beregning av dekningsgrad ser man 
på registrenes redegjørelse for metode. 
 
Styringsgruppen kommenterer at Nivå A og B må gjelde både bedre pasientbehandling, 
diagnostisering og oppfølging, ikke kun klinisk pasientforbedring. Ordet «klinisk» byttes 
derfor ut med «pasientrettet».   
 
Styringsgruppen kommenterer at to år er et for høyt krav for å oppfylle Nivå A, og ber om at 
det endres til at registeret kan dokumentere resultater fra kvalitetsforbedrende tiltak som 
har vært igangsatt i løpet av de siste tre år.  
 
Ekspertgruppens leder vurderer følgende gradering av «registerkategorier» (fra høyest til 
lavest): A4, A3, B4, B3, C2, C1.  
 
Ekspertgruppens leder anbefaler at registre som klassifiseres på nivå C3 og C4 vurderes i 
forhold til å få varsel på grunnlag av manglende kvalitetsforbedringsarbeid til tross for at de 
har høy registerfunksjonalitet. Det bør også vurderes å utstede varsel for registre som 
klassifiseres på nivå A2 og B2 på grunnlag av kvalitetsforbedringsarbeid til tross for 
suboptimal registerfunksjonalitet. 
  
 
Det nye stadieinndelingsystemet med veiledning vil formidles til registrene av sekretariatet 
via nettside og mailer til registerledere. 
 
Vedtak: 

1. Styringsgruppen godkjenner forslag til nytt stadieinndelingssystem, med de angitte 
kommentarer om bruk av begrepet «pasientrettet» kvalitetsforbedring, og at tiltak 
det dokumenteres resultater for i nivå A skal være igangsatt i løpet av de siste tre år. 

2. Nytt stadieinndelingssystem blir gjeldende fra 2020 (for rapporteringsåret 2019). 
 

06/2019 Forslag til revidert årsrapportmal for de nasjonale kvalitetsregistrene 
Utfra ekspertgruppens foreslåtte endringer i stadieinndelingssystemet er det utarbeidet 
forslag til revidert årsrapportmal som ivaretar de foreslåtte endringene. Forslaget ble 
presentert på møtet. 
 
Styringsgruppen kommenterer at begrepet «klinisk kvalitetsforbedring» skal erstattes med 
«pasientrettet kvalitetsforbedring» jamfør vedtak i sak 05/2019.  
Vedtak: 
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Styringsgruppen godkjenner forslag til revidert årsrapportmal med kommentaren om at 
ordet «klinisk» erstattes med «pasientrettet» i forbindelse med kvalitetsforbedring. 
 

07/2019 Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2018 
Sekretariatet presenterte en kort oversikt over aktivitet i 2018. Årsrapporten er delt i to 
deler der del 1 omhandler Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE, 
mens del 2 omhandler servicemiljøet i regionene og Fagsenter for pasientrapporterte data.  
 
Nasjonalt servicemiljø arrangerte til sammen 25 kurs, seminarer eller konferanser. I tillegg 
var det høy aktivitet særlig innen regionale kurs og fagdager, kvalitetsforbedring, 
PROM/PREM, datakvalitet, kvalitetsindikatorer, resultattjenester, ulike prosjekter, utvalg og 
arbeidsgrupper. 
 
Styringsgruppen var tilfreds med godt arbeid, og berømmer en oversiktlig og standardisert 
årsrapport. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

08/2019 Brukerundersøkelse 2018 for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre – 
oppsummering av hovedfunn og tiltak 
Nasjonalt servicemiljø gjennomførte en brukerundersøkelse for aktivitet i 2018. 
Undersøkelsen bestod av fire deler: 

1. Servicemiljøet i regionene 
2. Tekniske innregistreringsløsninger og resultattjenester 
3. Fagsenter for pasientrapporterte data (PROM-senteret) 
4. Servicemiljøet i SKDE, nettside og servicemiljøet i sin helhet 

 
De viktigste utfordringer og funn ble presentert i møtet, sammen med aktuelle tiltak som 
servicemiljøet har foreslått. To av regionene hadde få besvarelser, og resultatene ble 
presentert nasjonalt, ikke regionvis. Styringsgruppen ønsket at presentasjonen i tillegg 
hadde inneholdt regionvise resultater.   
 
Utfordringer knyttet til IKT utgjorde en stor del av negative tilbakemeldinger fra registrene. 
Jørn Hanssen presenterte NIKTs vurdering av saken i sak 09/2019. 
 
Undersøkelsen avdekker behov for gjensidig forventningsavklaring mellom servicemiljø og 
kvalitetsregistre. Gjensidig forventningsavklaring bør også gjøres når det gjelder 
samarbeidet med IKT-leverandørene. For å ivareta dette vil resultater fra 
brukerundersøkelsen og forventningsavklaring være tema på vårens rundebordskonferanse. 
I tillegg ber styringsgruppen om at resultatene fra brukerundersøkelsen følges opp i 
regionvise møter og registersamlinger. Styringsgruppen påpeker at ulik organisering av 
servicemiljøet mellom regioner kan ha betydning, og ønsker en analyse og vurdering av 
«beste praksis» for erfaringsoverføring og læring.  
Vedtak: 

1. Styringsgruppen ber om at resultatene fra brukerundersøkelsen blir tema i 
regionvise møter med registrene, og at det jobbes videre med forbedringer i hver 
region. 

2. Styringsgruppen er positiv til at resultater fra brukerundersøkelsen og tiltak til 
forbedring presenteres under vårens rundebordskonferanse. 



Side 9 
 

3. Styringsgruppen ønsker en analyse av betydningen av ulik organisering av 
servicemiljøet i regionene. 

 

09/2019 Kvalitetsregistrenes utfordringer knyttet til IKT-området 
Interregional styringsgruppe og Nasjonalt servicemiljø har ved flere anledninger uttrykt en 
forventning om at Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) skal bidra til å løse 
kvalitetsregistrenes IKT-utfordringer. Kvalitetsregistrenes IKT-utfordringer inngår også i del 2 
av brukerundersøkelsen for 2018 (tekniske innregistreringsløsninger og resultattjenester). 
 
Jørn Hanssen (NIKT) fokuserte i saken på følgende områder: 
- Valg av plattform (MRS, OQReg, eReg) 
- Kapasitet hos IKT-leverandørene 
- Utviklingsprosess (samhandling: servicemiljø, kvalitetsregister, leverandør) 
 

NIKTs oppsummering og anbefaling 
1. Det bør gjennomføres en ROS-analyse av leverandørene som sådan (kapasitet, 

tilpasningsevne, sårbarhet for å miste kritisk kompetanse, strategisk forankring av 
planer for fremtidig utvikling). 

2. Basert på kriterier utledet av arkitekturprinsippene, bør det gjennomføres en 
systematisk og faktabasert evaluering av innregistreringsløsningene MRS, Qreg og 
eReg. Evalueringen skal gjennomføres i samarbeid med servicemiljøene i 
helseregionene i løpet av 2019. 

3. I lys av resultatene fra tidligere gjennomført vurdering i FMK (2015), bør det ikke 
etableres nye IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre basert på 
eReg-plattformen, i påvente av at ny evaluering av innregistreringsløsningene blir 
gjennomført.  

4. Servicemiljøene i helseregionene skal gi råd til nye og eksisterende kvalitetsregistre, 
om at etablering av IKT-løsninger for nasjonale kvalitetsregistre skal avgrenses til 
innregistrering, og skal ikke omfatte etablering av spesialistsystemer for 
pasientbehandling. 

5. Det legges frem en ny sak i Interregional styringsgruppe 12.6.2019, etter at FMK har 
fått presentert leverandørenes status på leveransekapasitet, og etter at kriteriene 
for evaluering av løsningene har blitt besluttet. 

6. (Nytt punkt etter innspill fra styringsgruppen) Innregistreringsløsningene må 
tilrettelegges for automatisert datafangst fra pasientjournal, der dette er mulig. 

 
I forbindelse med presentasjon av Helse Vest sine erfaringer og betraktninger i 
saksunderlaget, presiserte Jørn Hanssen at Helse Vest sin praksis for valg av 
innregistreringsløsninger for nasjonale kvalitetsregistre, ikke er basert på formelle føringer 
om hvilke løsninger og leverandører som skal velges.  
 
Styringsgruppen har kommentarer til punktene som er tatt inn i vedtaket. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til anbefalingene i saken med følgende kommentarer; 
Punkt 3: Styringsgruppen anbefaler at det ikke skal etableres nye IKT-løsninger for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre basert på eReg-plattformen inntil resultat av ny evaluering av 
innregistreringsløsningene foreligger.  
Pkt 4: Servicemiljøene i regionene skal gi råd til nye og eksisterende kvalitetsregistre, om at 
IKT-løsninger for innregistrering av data til nasjonale kvalitetsregistre (MRS, Qreg, eReg), 
ikke skal brukes til å etablere spesialistsystemer for bruk i pasientbehandling. Årsaken er at 
det øker kompleksiteten i innregistreringsløsningen.  
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Pkt 6: Styringsgruppen ber om at det tilføyes et punkt: «innregistreringsløsningene må 
tilrettelegges for automatisert datafangst fra pasientjournal, der dette er mulig». 

10/2019 Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling 
Philip Skau (SKDE) presenterte oppdrag de regionale helseforetakene fikk i 2017 fra Helse- 
og omsorgsdepartementet om å lage en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye 
medisinske kvalitetsregistre, samt beslutning i det interregionale AD-møtet om å prioritere 
arbeid knyttet til nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling i 2019. 
 
For å følge opp beslutningen i AD-møtet er det laget prosjektplan. Denne ble presentert i 
møtet. Når prosjektet er avsluttet skal det  

 Være etablert en modell for samordning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
innen psykisk helsevern og rusbehandling. Modellen blir presentert for Interregional 
styringsgruppe på møtet 12. juni 2019  

 Være etablert en faglig organisasjon/fagråd for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling 

 Registrene som inngår i modellen skal ha nådd stadium 1. 
 
Arbeidet er forankret i regionene og modellen skal forankres hos fagdirektørene og AD-
møtet. Det foreslås at en egen IKT-koordinator fra Helse Vest inngår i prosjektet. 
Prosjektplanen har milepæler fram til august 2019, og styringsgruppen kommenterte at 
planen er ambisiøs. 
Vedtak: 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til prosjektet og ser frem til å få modellen presentert.  
 

11/2019 Forskningsbiobanker og nasjonale kvalitetsregistre 
Oppfølgingssak av sak 55/2017 der Interregional styringsgruppe ønsket en redegjørelse 
vedrørende biobanker knyttet til nasjonale kvalitetsregistre. 
 
I presentasjon av saken ble det redegjort for at servicemiljøet har oversikt over 5 nasjonale 
kvalitetsregistre som har forskningsbiobank tilknyttet registeret. HOD har besluttet at 
behandling av humant biologisk materiale ikke skal omfattes av Forskrift om medisinske 
kvalitetsregistre. Etablering av biobanker og annen behandling vil da følge de alminnelige 
vilkår i helseforskningsloven.  
 
Det oppsummeres med at det vil ha stor forskningsmessig verdi å knytte forskningsbiobank 
til et nasjonalt kvalitetsregister, men at det må reguleres av eksisterende lovverk og 
finansieres gjennom særskilte forskningsmidler.  
 
Styringsgruppen kommenterer at registrene oppfordres til å etablere biobanker, men mener 
«biobank» bør fjernes fra kvalitetsregisterets navn. Midler til nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal ikke brukes til å finansiere biobanker, da det er et klart skille på 
biobanker og kvalitetsregistre. 
 
Styringsgruppen ber om at saken innen ett år settes opp som en orienteringssak/læringssak 
med faglig presentasjon av hvordan kvalitetsregistre kan dra nytte av biobanker, selv om 
slike ikke finansieres av registrenes midler.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen ønsker en orienteringssak/læringssak om hvordan kvalitetsregistre kan dra 
nytte av biobanker i forskningssammenheng . 
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Styringsgruppen anbefaler at navnet «biobank» fjernes fra navnet til de aktuelle 
kvalitetsregistre. 
 

12/2019 Regionvis forvaltning av registermidler 
Styringsgruppen har bedt om en orientering om hvordan registrenes midler forvaltes i alle 
helseregionene. Servicemiljøet har gjort en regionvis kartlegging som viser at det er stor 
variasjon mellom regionene i hvordan driftsmidler til registrene forvaltes. Det har også 
fremkommet at registerledere for registre der midlene går direkte til klinikk/avdeling kan ha 
utfordringer med å få frigjort tid til å gjøre registerarbeid. 
 
Det kommenteres i møtet at det er viktig å skjerme midler som er avsatt til registerdrift slik 
at de ikke inngår i ordinær avdelingsdrift i avdelingene/klinikkene hvor registerleder er 
ansatt, og der registeret er forankret. Det foreslås at AD-møtet informeres om saken og at 
de oppfordres til å kreve at avsatte registermidler går til registerdrift. 
Vedtak: 
Styringsgruppen ber om at sekretariatet lager et utkast til sak til AD-møtet der det 
oppfordres til en uttalelse om at midler avsatt til formålet utelukkende skal brukes til 
registerdrift.  
 
Saken skal gå via Fagdirektørmøtet og økonomidirektørmøtet før den går til AD-møtet. 
 

13/2019 Referatsak: 
Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet – Helsedataprogrammet 
Eva Stensland (SKDE) informerte om oppdraget i møtet. 
 
Det foreligger et stort oppdrag i protokoll fra foretaksmøtet (15. jan 2019) til de regionale 
helseforetakene knyttet til leveranser i forbindelse med Helsedataprogrammet. Det 
foreligger et forslag til AD-møtet om å prosjektorganisere dette arbeidet på tvers av RHFene, 
og saken skal behandles i AD-møtet denne uken. 
 
Servicemiljøet vil i vår arrangere en rundebordskonferanse i samarbeid med Direktoratet for 
e-helse der alle de nasjonale kvalitetsregistrene inviteres for å få førstehåndsinformasjon 
om Helsedataprogrammet, Helseanalyseplattformen, aktuelle fellestjenester for 
kvalitetsregistrene, Helseservice.no og Program for kodeverk og terminologi. 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 

14/2019 Eventuelt   Ingen saker til eventuelt. 

Neste møte: 12. juni 2019, kl. 09:00-15:30 på Gardermoen 
Referent: Marianne Nicolaisen/Eva Stensland 
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Status oppfølging av saker fra tidligere møter i Interregional styringsgruppe 
 
Styringsgruppen ønsker informasjon om status for oppfølging av tidligere vedtak.  
Vedlagt ligger tabellarisk oversikt.  
 

Oppfølgingssaker til IRS-møtet 12. juni 2019 
 

Saksnr Vedtak Ansvarlig Status 

30-16 
28.09.16 
 
 

Tekniske løsninger for 
medisinske kvalitetsregistre 
Styringsgruppen ber FMK-NIKT 
om å gjøre en vurdering av 
tekniske løsninger som er i bruk 
av nasjonale kvalitetsregistre og 
som ikke er en av de tre nasjonalt 
godkjente løsningene. 
 

FMK-NIKT FMK-NIKT arbeider med å ferdigstille 
metodikk for vurdering av tekniske 
innregistreringsløsninger, og vil deretter 
vurdere alle tekniske løsninger som er i 
bruk.  
Jørn informerer i møtet om at det vil 
benyttes ekstern aktør for å vurdere de 
tekniske løsningene (sak 18-19). 
 

29-17 
08.06.17 
 
Som 
oppfølgin
gssak 55-
18 
 
 

Gjennomgang av fordeling av 
infrastrukturmidler  

IRS ønsker ny gjennomgang av 
fordeling av midler mellom 
regionene. Saken tas opp påny 
høsten 2018 etter at ny nasjonal 
modell for finansiering av faglig 
og administrativ drift er vedtatt.  

Sekretariat 
SKDE 

Sak om ny finansieringsmodell er utsatt 
til utredningen av styring og 
organisering er ferdig etter sommeren.  

55-17 
 
 

Status for saker behandlet i 
FMK-NIKT 
 
Styringsgruppen ønsker en egen 
sak med en prinsipiell diskusjon 
rundt inklusjon av biobanker i 
kvalitetsregistre.  
 

Sekretariat 
SKDE 

Orienteringssak (11/2019). 
Styringsgruppen ber om at saken innen 
utgangen av mars 2020 presenteres for 
IRS som informasjonssak/læringssak 
med faglig presentasjon av hvordan 
kvalitetsregistre kan dra nytte av 
biobanker. 
 

37-18 
 
 

Finansiering nordiske/ 
internasjonale registre. 
  - Nordiske/internasjonale 
registre som skal ha dataansvar i 
Norge skal søke nasjonal status 
etter etablert system. 
- Nordiske/ internasjonale 
registre som ikke har en teknisk 
løsning skal benytte en av de 
allerede etablerte og anbefalte 
løsninger. For registre som 

Sekretariat 
SKDE 

Dette vil bli berørt av ny 
finansieringsmodell, og saken utsettes 
til ny finansieringsmodell for 
kvalitetsregistre foreligger. 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  17/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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allerede har en velfungerende 
teknisk løsning som tilfredsstiller 
norske krav til sikkerhet, skal det 
etableres en ordning der disse gis 
dispensasjon til å benytte den 
allerede etablerte løsningen.  

39-18 
 
Som 
oppfølgin
gssak 
56/18. 
 
 
 

Opprinnelig sak: Revidert 
Handlingsplan for Nasjonalt 
servicemiljø. Tiltak i henhold til 
vedtak:                                                 
B. Styringsgruppen inviterer 
Helsedirektoratet til å informere 
om arbeidet med utvikling og 
publisering av nasjonale 
kvalitetsindikatorer. 

Sekretariat 
SKDE 

Helsedirektoratet (H-dir) informerer om 
arbeidet med utvikling og publisering av 
nasjonale kvalitetsindikatorer i møtet 
(sak 22-19).  
 
 
 
 
 

44-18 
 
 

Finansiering av datafangst til 
primærhelsetjenesten 
(oppfølging av sak 52-17) 
Datafangst i Prim.htj. medfører 
ekstra kostnader. Dette dekkes 
ikke av dagens 
registerfinansiering. Kun Noklus 
av de nasjonale 
kvalitetsregistrene samler data 
fra prim.htj.  
 
Finansiering av datafangst fra 
primærhelsetjenesten 
(oppfølging av sak 52-17): 
Det er viktig å kunne følge 
pasientene når de er i forløp 
mellom tjenestenivåene, men 
kostbart, og det er behov for 
tilstrekkelig finansiering. 

Leder IRS To brev til HOD: Bekymringsmelding fra 
leder i NOKLUS, og fra IRS. 
Brev fra Norsk diabetesregister for 
voksne er sendt til HOD med kopi til H-
dir.  
 
Det skal sendes et brev vedrørende 
saken fra IRS. Eva lager utkast til brev. 
 

60-18 
 
 

Klyngeregistre 
Styringsgruppen har bedt 
servicemiljøet om å utrede 
mulighet for å lage klyngeregistre 
innen fagområdene revmatologi 
og nevrologi. 
 

Sekretariat 
SKDE 

Arbeidsgruppen vil presentere status 
for arbeidet med plan for etablering av 
klyngeregistre.  
 
Det skal samtidig etableres en felles mal 
for samling av registre i innen samme 
medisinske fagområde.  
 
Saken utsettes til høsten 2019. 

08-19 Brukerundersøkelse 2018 for 
Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre 
1. Styringsgruppen ber om at 

resultatene fra 
brukerundersøkelsen blir 
tema i regionvise møter med 
registrene, og at det jobbes 

Sekretariat 
SKDE 

1. Ledergruppen for servicemiljøene i 
regionene hadde telefonmøte møte 
21. mai for å gå gjennom hvilke 
tiltak som er gjort i hver region, 
forventninger og hva man har 
fokusert på/vektlagt. Dette for å 
dele erfaringer og tips med 
hverandre. Eva informerer om dette 
i møtet (sak 23-19). 
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videre med forbedringer i 
hver region. 

2. Styringsgruppen er positiv til 
at resultater fra 
brukerundersøkelsen og tiltak 
til forbedring presenteres 
under vårens 
rundebordskonferanse. 

3. Styringsgruppen ønsker en 
analyse av betydningen av 
ulik organisering av 
servicemiljøet i regionene. 

2. Brukerundersøkelsen og tiltak til 
forbedring ble presentert på 
Rundebordskonferansen 3. juni. Eva 
informerer om dette i møtet (sak 
23-19). 

3. Saken vil diskuteres i ledermøte i 
servicemiljøet høsten 2019.  

10-19 Nye nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre innen psykisk 
helsevern og rusbehandling 
Styringsgruppen gir sin tilslutning 
til prosjektet og ser frem til å få 
modellen presentert. 

Sekretariat, 
SKDE 

Det gis i møtet en kort presentasjon av 
plan for samordning av nye nasjonale 
kvalitetsregistre innen psykisk helsevern 
og rusbehandling (sak 21-19). 

12-19 
 
 

Regionvis forvaltning av 
registermidler  
Det er gjort rede for praksis i 
regionene i møtet 20.mars 2019.  
Styringsgruppen ber om at 
sekretariatet lager et utkast til 
sak til AD-møtet der det 
oppfordres til en uttalelse om at 
midler avsatt til formålet 
utelukkende skal brukes til 
registerdrift.  
 
 

Sekretariat, 
SKDE 

Sekretariatet lager utkast til sak som går 
via Fagdirektørmøtet og 
Økonomidirektørmøtet før den går til 
AD-møtet. 
 
 

 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Vedtak utformes i møtet 
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Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT 
 
Bakgrunn 
Ordinær rapportering av aktuelle saker behandlet i FMK. 

 
Status 
Følgende aktuelle saker har vært behandlet i FMK siden sist møte i styringsgruppen, hhv. 28.3.2019 
og 14.5.2019 

 
Saksnr Tittel Saksbehandler 

17/19 
+ 
27/19 

Behandling av innkomne søknader 
 

 Modernisering av IKT-løsning for NTR 

 Merfinansiering Rapporteket (bruk av FALK) 

 Merfinansiering Qreg (bruk av FALK) 

 Pilot variabelkatalog og metadatatjenester – 
uttrekk fra Qreg 

 Merfinansiering, forbedring av IKT-løsning for 
NTR 

 RCT for Leddproteseregistret 

 Uttrekk av data på nye formater fra 
Leddproteseregistret 

 Etablering av innregistreringsløsning for KVARUS 
 

Jørn Hanssen 

18/19  Brukerundersøkelsen og utfordringer relatert til IKT Jørn Hanssen 

19/19 Status og planer leveransekapasitet vs behov MRS Per Haug 

20/19 Status og planer leveransekapasitet vs behov eReg Jan Helge Wergeland 

29/19 Status og innretning leveransekapasitet vs behov Qreg Gisle Mjaatvedt 

21/19 Status og innretning Rapporteket – modernisering og 
flytting 

Are Edvardsen 

22/19 Status opprigging og innretning – prosjekt 
variabelbibliotek metadataoversikt 

Elin M Gustavsen 

23/19 Ambisjonsnivå 2019 Jørn Hanssen 

28/19 Arkitekturprinsipper anvendt på nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 

Jørn Hanssen 

30/15 Status etablering av løsning for KVARUS Bernt Olav Økland 

31/15 Prosess for etablering av teknisk løsning for et 
kvalitetsregister 

Bernt Olav Økland 

 
 

Forslag til vedtak 
 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering 
 

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  18/2019 

Saksbehandler Jørn Hanssen, Nasjonal IKT HF 
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Ekspertgruppens vurdering av «Plan for forbedringer» fra de åtte kvalitetsregistrene som 
mottok «Varsel om manglende faglig utvikling» i 2018 
 
Bakgrunn 
I Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» beskrives 
krav og kriterier for å opprettholde status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, og prosess for 
endring av slik nasjonal status (https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/IS- 
2526-oppretting-og-drift-av-nasjonale-medisinske-kvalitetsregistre.docx.pdf).  

Ved ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 
2017 identifiserte ekspertgruppen åtte registre de anbefalte skulle motta Varsel (om manglende 
faglig utvikling). Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, Varsel til 
disse åtte registrene: 

1. Norsk hjertekirurgiregister 
2. Nasjonalt barnehofteregister 
3. Nasjonalt traumeregister 
4. Norsk nakke- og ryggregister 
5. Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 
6. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
7. Norsk nyreregister 
8. Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)  

 
Bakgrunn for varsler 

1. Norsk hjertekirurgiregister 

Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

 Presentere data om regionale variasjoner i kvalitet basert på registerets indikatorer 

 Presentere data om variasjoner i etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

 Starte arbeidet med å innhente PROM/PREM data 

 Identifisere tiltak for forbedring som kan implementeres ved aktuelle sykehus 

 
2. Nasjonalt barnehofteregister 

Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

 Reversere trenden hvor færre nye tilfeller av Hoftedysplasi og Calvè Legg Perthes blir 

registrert.  

 Presentere etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

 Identifisere kliniske forbedringsområder 

 Dokumentere bruk av registeret i klinisk kvalitetsforbedrende arbeid  

 
3. Nasjonalt traumeregister 
Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  19/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Registeret og dataansvarlig må: 

 Få på plass en teknisk løsning som muliggjør å kunne ta ut, bearbeide og analysere data 

 Få på plass en søkefunksjon som kan lette bruken av data i registeret, både lokalt og 

nasjonalt 

4. Norsk nakke- og ryggregister 
Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

 Beskrive plan for tiltak og iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke dekningsgraden 

 Gi en faglig vurdering av hvor lang oppfølgingstid pasientgruppen bør ha, og beskrive plan for 
hvordan endringen skal implementeres i registeret 

 Utvikle måltall for kvalitetsindikatorer og beskrive hvordan registeret skal rapportere på disse 
 

5. Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 
Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

 Iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke dekningsgrad og oppslutning 

 Beskrive nærmere nye aktiviteter for å øke dekningsgrad og oppslutning 

 Vurdere å få representanter fra alle norske helseforetak i fagrådet 

 Utarbeide kvalitetsindikatorer med måltall 

 Beskrive hvordan registeret planlegger å bruke registeret til klinisk forbedringsarbeid 

 
6. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 

Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

 Lage plan for hvordan registeret skal samle inn data fra alle helseregioner og sannsynliggjøre 

at dette kommer på plass i løpet av 2019 

7. Norsk nyreregister 
Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret må: 

 Levere årsrapport for 2017 med resultater 

8. Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)  
Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

 Presentere en forpliktende avtale med alle nødvendige instanser som sikrer datafangst, 

inkludert en sannsynlig fremdriftsplan for implementering 

 Sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% på pasientnivå kan oppnås innen utgangen av 2022 

 
Registrene fikk frist til 15.04.19 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.19 med å beskrive de 
gjennomførte forbedringer.  

Ekspertgruppens vedtak fra møtet 05.06.2019: 

1. Ekspertgruppen tar Norsk Hjertekirurgiregisters plan for forbedringer til etterretning. Planen 
beskriver noen avklaringer som skulle gjøres før vår frist for innsending av plan (15. april), og 
planen kunne derfor med fordel ha vært innsendt nærmere fristen vår. Registerets planer for 
å etterkomme punktene 1 og 3 fra IRS inneholder noen punkter som fremstår med tvilsom 
realisme. Det er korrekt at nasjonale retningslinjer fra Hdir ikke eksisterer på området, men 
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ekspertgruppen mener da at etterlevelse av faginterne retningslinjer (i dette tilfelle 
internasjonale retningslinjer) kan presenteres. Vi kan ikke se at planen inneholder tiltak for å 
etterkomme punkt 4, og vil se nøye på om dette er med når gjennomførte tiltak beskrives 
innen fristen 15. oktober 2019.  

 
2. Ekspertgruppen tar Nasjonalt barnehofteregisters plan for forbedringer til etterretning, og 

ser fram til registerets rapport på fremdrift av forbedringer innen 15.10.2019. 
 

3. Ekspertgruppen tar Traumeregisterets plan for forbedringer til etterretning. Vi vil ha et 
spesielt søkelys på realismen i finansieringen av de planlagte tiltak når tiltak skal vurderes 15. 
oktober 2019. 

 
4. Ekspertgruppen tar Norsk nakke- og ryggregisters plan for forbedringer til 

etterretning. Registeret har beskrevet tiltak for å inkludere flere registrerende enheter, men i 
svært liten grad beskrevet aktivitet for å øke dekningsgraden. Ekspertgruppen vil se nøye på 
om dette er med når gjennomførte tiltak beskrives innen fristen 15. oktober 2019.  

 
5. Ekspertgruppen tar Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) sin plan for 

forbedringer til etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift av forbedringer 
innen 15.10.2019.  

 
6. Ekspertgruppen tar Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling sin ambisiøse plan for 

forbedringer til etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift av forbedringer 
innen 15.10.2019. 

 
7. Ekspertgruppen anerkjenner at Norsk nyreregister har levert årsrapport for 2017, og tar 

dette til etterretning. 
 

8. Ekspertgruppen tar Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) sin plan for 
forbedringer til etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift av forbedringer 
innen 15.10.2019. 

 

 
 

Forslag til vedtak 
Vedtak utformes i møtet  
 
 
Vedlegg  
Vedlegg 2 - Samledokument med registrenes plan for forbedringer, vedlagt innkallingen som eget 
dokument. Vedlegget består av: 
 
1.  Svar på varsel fra Norsk hjertekirurgiregister 
2. Svar på varsel fra Nasjonalt barnehofteregister 
3. Svar på varsel fra Nasjonalt traumeregister 
4. Svar på varsel fra Norsk nakke- og ryggregister 
5.  Svar på varsel fra Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 
6. Brev om HisReg fra lederne ved alle hudavd. v/universitetssykehusene i Norge 
7. Svar på varsel fra Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
8. Svar på varsel fra Norsk nyreregister 
9. Svar på varsel fra Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) 
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Ekspertgruppens vurdering av tjenesteregistrenes redegjørelse for system for 
dekningsgradsanalyse, og hvordan registrene kan tjene til kvalitetsforbedring 
 
Bakgrunn  
Tjenesteregistre er registre som behandler pasientgrupper som ikke klart kan defineres med 
diagnose eller prosedyrekoder, men utgjør en gruppe pasienter som behandles i en spesiell enhet/ 
avdeling ved et sykehus, som spesialiserte poliklinikker, intensivavdelinger, akuttmottak, 
prehospitale tjenester og lignende. Det å beregne dekningsgrad mot en ekstern kilde er vanskelig da 
det ofte ikke finnes noen gode metoder i kodeverk eller lignende for å identifisere pasienter i en 
behandlingsenhet. I ekspertgruppens møte 1-2. nov. 2017 (sak 21-2017) ble det besluttet at de 10 
daværende tjenesteregistrene skulle gi sin vurdering av hvordan registeret kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen med de aktuelle tilstandene. 
Tjenesteregistrene skulle ha på plass et valid og reliabelt system for dekningsgradsanalyse til 
ekspertgruppens vårmøte i 2019 for at ekspertgruppen fortsatt skal anbefale nasjonal status. 
 
De 10 tjenesteregistrene er: 

1. Norsk intensivregister 
2. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
3. Norsk hjertesviktsregister 
4. Norsk nakke- og ryggregister 
5. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
6. Norsk hjertestansregister 
7. Nasjonalt traumeregister 
8. Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten 
9. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 
10. Norsk register for døvblinde 

 

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom og Norsk register for døvblinde har ikke lenger 
nasjonal status og skulle derfor ikke gi sin vurdering/tilbakemelding til ekspertgruppen. De øvrige 8 
tjenesteregistrene har sendt sine vurderinger skriftlig (vedlegg 5). 
 
Ekspertgruppen vurderte tjenesteregistrenes tilbakemeldinger i sitt møte 5. juni 2019.  
 
Ekspertgruppens vedtak i saken: 
 
1. Norsk intensivregister 
Ekspertgruppen finner Norsk intensivregisters beskrivelse av metode for dekningsgradsanalyse 
tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til kvalitetsforbedring for den totale 
pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 
2. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
Ekspertgruppen finner Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandlings beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  20/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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3. Norsk hjertesviktregister 
Ekspertgruppen finner ikke Norsk hjertesviktregisters beskrevne metode for dekningsgradsanalyse 
tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en valid og reliabel metode i 
årsrapport som vurderes høsten 2019. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 
4. Norsk nakke- og ryggregister 
Ekspertgruppen finner Norsk nakke- og ryggregisters beskrivelse av metode for dekningsgradsanalyse 
tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til kvalitetsforbedring for den totale 
pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 
5. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
Ekspertgruppen finner Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregisters beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende. 
   
6. Norsk hjertestansregister 
Ekspertgruppen finner ikke Norsk hjertestansregisters beskrevne metode for dekningsgradsanalyse 
tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en valid og reliabel metode i 
årsrapport som vurderes høsten 2019. Ekspertgruppen ser frem til resultatene fra 
Inklusjonsprosjektet, og vil gjøre en vurdering av registeret når årsrapport vurderes høsten 2019. 
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. Ekspertgruppen 
ber om at dette beskrives i årsrapport.  
 
7. Nasjonalt traumeregister 
Ekspertgruppen finner ikke Nasjonalt traumeregisters beskrevne metode for dekningsgradsanalyse 
tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en valid og reliabel metode i 
årsrapport som vurderes høsten 2019. 
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. Ekspertgruppen 
ber om at dette beskrives i årsrapport. 
  
8. Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten 
Ekspertgruppen finner det vanskelig å vurdere Norsk register for personer som utredes for kognitive 
symptomer i spesialisthelsetjenestens beskrivelse av metode for dekningsgradsanalyse som 
tilfredsstillende eller ikke da registeret er i en prosess angående metodikk.  
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. Ekspertgruppen 
ber om at dette beskrives i årsrapport. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Vedtak utformes i møtet. 
 
 
Vedlegg  
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Vedlegg 3 - Sak 21-2017 fra saksdokumentet til møtet i ekspertgruppen 1-2 nov. 2017 
Vedlegg 4 - Sak 21-2017. Saksreferat fra møte i ekspertgruppen 1-2. nov. 2017 
Vedlegg 5 - Samledokument, svarbrev fra de åtte tjenesteregistrene:  

1. Norsk intensivregister 
2. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
3. Vedlegg til svarbrev fra de Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling  
4. Norsk hjertesviktregister: Metode for beregning av dekningsgrad 
5. Norsk hjertesviktregister: Egenvurdering kvalitetsforbedring 
6. Norsk nakke- og ryggregister 
7. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
8. Norsk hjertestansregister 
9. Nasjonalt traumeregister 
10. Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten 

 
 
Vedlegg 5: Samledokument, svarbrev fra de åtte tjenesteregistrene vedlegges møteinnkallingen som 
eget dokument. 
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Vedlegg 3 sak 20/2019: Sak 21-2017 fra saksdokumentet til møtet i ekspertgruppen 1-2 nov. 
2017 
 
 

Dekningsgrad - tjenesteregistre 
 
Bakgrunn 
Tjenesteregistre er registre som behandler pasientgrupper som ikke klart kan defineres med 
diagnose eller prosedyrekoder, men utgjør en gruppe pasienter som behandles i en spesiell enhet/ 
avdeling ved et sykehus, som spesialiserte poliklinikker, intensivavdelinger, akuttmottak, 
prehospitale tjenester og lignende. Det å beregne dekningsgrad mot en ekstern kilde er vanskelig da 
det ofte ikke finnes noen gode metoder i kodeverk eller lignende for å identifisere pasienter i en 
behandlingsenhet. 
 
Aktuelt 
Av dagens 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 10 av disse definert om tjenesteregistre. I 
tabellen nedenfor er disse listet opp med angitt dekningsgrad og metode for beregning av denne. 
Det er også en beskrivelse av det enkelte registers utfordringer knyttet til beregning av dekningsgrad. 
All informasjon er hentet fra registrenes årsrapporter for 2016. 
 

Register DG % Metode 

Norsk intensivregister 
 

Ikke kjent  

Nasjonalt kvalitetsregister for 
smertebehandling 
 

66 De aktuelle enhetene benytter lokale 
registre som utgangspunkt for å beregne 
dekningsrad. Antagelsen er at de lokale 
registrene har en dekningsgrad på 100 
%. 

Norsk hjertesviktregister 
 

53 FHI har utfør en dekningsgradsanalyse 
for 2016-data i NHSR. Analysen baserer 
seg på innsendte lister fra EPJ og/eller 
egne pasientlister fra de lokale 
sykehusene. 

Norsk nakke- og ryggregister 
 

UNN: 37 
OUS: 28 
St Olav: 80 
HUS: ? 

Dekningsgrad beregnet med 
utgangspunkt i aktuelle pasienter ved 
den enkelte poliklinikk  

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
 

99 Kobling mot Medisinsk fødselsregister 

Norsk hjertestansregister 
 

Ikke kjent  

Nasjonalt traumeregister 
 

Ikke kjent Beregning av dekningsgrad på individnivå 
er ikke gjennomført 

Norsk register for personer som utredes 
for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten 

64 Beregnet med utgangspunkt i aktuelle 
pasienter på hukommelsesklinikker 

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv 
lungesykdom 

23 For å beregne dekningsgrad, brukes 
antall pasientopphold i registeret som 
teller. Som nevner brukes sykehusenes 
epikrisekoder fra EPJ hvor alle 
pasientopphold med hoved- eller 
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bidiagnose med ICD-10 kode J44.0 og 
J44.1 ved de registrerende avdelingene 
er summert. Dekningsgradsanalyse er 
ikke gjort ved alle sykehus. 

Norsk register for døvblinde 
 

40 Registeret har ikke samlet data siden 
2014, dekningsgraden for 2013 ble 
beregnet ut i fra pasienter tilknyttet en 
regional enhet for døvblinde 

 
Norsk intensivregister 
Registeret følger intensivforløp fra innleggelse til utskrivelse. Diagnosekoder eller prosedyrekoder 
kan ikke brukes for å identifisere intensivpasienter, derfor kan ikke NPR brukes som grunnlag for 
dekningsgradsanalyser. 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
Registeret baserer seg på pasienter som henvises fra andre avdelinger for tilsyn av smerteteam ved 
tverrfaglige smerteklinikker. Registeret er basert på at hver institusjon registrerer alle henviste 
pasienter i et lokale register. Det er utarbeidet interne rutiner, med kontroll mot EPJ for å sikre at alle 
henviste pasienter blir registrert i de lokale registrene. Dekningsgraden per institusjon beregnes på 
bakgrunn av pasientene registrert i det lokale registeret opp imot det nasjonale.  
 
Norsk hjertesviktsregister 
Det har ikke vært mulig å oppgi en korrekt dekningsgrad for NHSR på grunn av manglende RESH-ID 
for de fleste spesialiserte poliklinikker. Data i NPR er i utgangspunktet ikke godt tilrettelagt for å gjøre 
slike analyser. Registeret jobber med helsemyndighetene for å få på etablert egnede RESH koder. FHI 
har fått utlevert krypterte EPJ-lister fra sykehusene over alle pasientene som møtte på 
hjertesviktpoliklinikken i 2016. Disse listene ble sammenlignet med tilsvarende liste fra NHSR. 
Dekningsgradanalysen er utført av FHI på innsendte lister fra 26 sykehus (manglende innsendte lister 
fra 10 sykehus) og viser en gjennomsnittlig nasjonal dekning på 53 %. 
 
NHSR har startet et nytt prosjekt for å kunne beregne dekningsgrad og verifisering av registrerte data 
på individnivå for 2016.  
Prosjektet er planlagt høsten 2017. To representanter fra registersekretariatet skal foreta en manuell 
gjennomgang av journaler i det pasientadministrative systemet ved seks sykehus; St. Olavs Hospital, 
Haukeland sykehus, UNN Tromsø, OUS Ullevål, Sykehuset Innlandet Kongsvinger og Sykehuset 
Telemark Skien. Det registreres korrekthet og kompletthet ved registreringen. Det er anslått at det er 
totalt 800 pasienter som innbefattes av journalgjennomgangen.  
 
Norsk nakke- og ryggregister 
Registeret er et tjenesteregister som inkluderer spesifikke poliklinikker ved 4 sykehus. 
Dekningsgraden beregnes ved å ta ut data lokalt ved hver enkelt poliklinikk for antall pasienter med 
aktuelle diagnoser innen nakke-rygg-problematikk, og relatere til andel registrerte i registeret. 
Referansen er uttak på diagnosenivå av alle pasienter som har vært til første konsultasjon ved 
poliklinikken i det aktuelle året hvor dekningsgrad beregnes. Fagrådet har laget en diagnose-oversikt 
som kan benyttes til dette.  
 
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
Registeret har gjennomført en dekningsradsanalyse mot Medisinsk fødselsregistre på en 
pasientgruppe som inkluderte nyfødte barn med en fødselsvekt under 1500 gram og/ eller GA under 
32 uker, født i årene 2009-2014, totalt 3782 pasienter. En pasient i hvert register fant ikke match mot 
det andre registeret. Registeret er også et behandlingsregister som brukes ved nyfødtavdelingene, 
noe som sannsynliggjør en dekningsgrad på opp imot 100 %. 
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Norsk hjertestansregister 
Beregning av dekningsgrad på individnivå er svært vanskelig for prehospital hjertestans da det ikke 
finnes kilder for validering. NPR omfatter kun pasienter som legges inn på sykehus og egner seg 
derfor ikke for å beregne dekningsgrad på individnivå for prehospital hjertestans siden behandlingen 
avsluttes utenfor sykehus for 2/3 av pasientene. Disse pasientene vil derfor ikke komme med i NPR. 
Det er i 2016 gjennomført et trianguleringsprosjekt for å finne en løsning for å kunne beregne 
dekningsgrad, prosjektet sluttføres i 2017. 
 
Nasjonalt traumeregister 
Beregning av dekningsgrad på individnivå er ikke gjennomført. Det er spesielt utfordrende å utvikle 
metoder for dekningsgradsanalyser på individnivå. Traumepopulasjonen er heterogen, og pasientene 
har ofte mange kombinasjoner av ulike diagnosekoder, prosedyrekoder og hendelsestyper fra ulike 
journal- og pasientadministrative systemer fra ulike deler av behandlingskjeden. Det er mange 
pasienter som legges inn i sykehus etter en skade/hendelse som ikke skal inkluderes i registeret. 
 
Registeret har igangsatt en prosess for å utarbeide spesifikke, alternative metoder for beregning av 
dekningsgrad. De prosedyrene som vurderes baserer seg på utlevering av data fra NPR, innrapportert 
fra AMK og helseforetakene, som kan benyttes både for identifisering av traumepasienter som skal 
inkluderes i registeret og for dekningsgradsanalyser. For identifisering av traumepasienter som dør 
på skadested planlegges det å utarbeide en prosedyre som baserer seg på predefinerte 
hendelsetyper og indekskriterier fra AMIS som kan inneholde traumepasienter, sammenholde dette 
med dato for død fra folkeregisteret, og supplere med data fra pasientjournal for endelig å vurdere 
hvorvidt den aktuelle pasienten skal inkluderes i NTR. For identifisering av levende traumepasienter 
som ikke er møtt med traumealarm planlegges det å utarbeide en prosedyre som baserer seg på 
spesifikke predefinerte ICD-10 koder eller kombinasjoner av ICD-10 koder som alene eller samlet kan 
gi en New Injury Severity Score (NISS) >12, er forenlig med penetrerende sentrale skader eller større 
hodeskader, som videre suppleres med data fra pasientjournal for endelig å vurdere hvorvidt 
aktuelle pasienter skal inkluderes i NTR. For identifisering av pasienter som ble tatt imot med 
traumeteam bør det vurderes å opprette en egen prosedyrekode for aktivering av traumeteam. 
 
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten 
I 2016 startet NorKog med registrering av pasienter ved det enkelte senter som ikke ble inkludert til 
tross for at de fyller inklusjonskriteriene til deltagelse i NorKog: at de har samtykkekompetanse og er 
henvist spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitiv svikt. Dette for å få et bilde av dekningsgrad 
på individnivå ved det enkelte senter og totalt i NorKog. Sentrene ble bedt om å registrere kjønn, 
alder, årsak til at pasienten ikke ble inkludert (manglende samtykkekompetanse, pasientens tilstand, 
manglende kapasitet ved poliklinikken, andre årsaker). Resultat av registreringen viser en 
dekningsgrad på individnivå på 63,7 %. 
 
NorKog skal i samarbeid med Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst delta i 
dekningsgradsprosjekt fra 2017. Et viktig utgangspunkt for dette arbeidet vil bli å skaffe oversikt over 
hvilke poliklinikker ved det enkelte HF som kan være aktuelle for deltagelse i NorKog. De ulike 
regionene har ulik arbeidsfordeling knyttet til utredning av kognitiv svikt. Direkte kontakt med hvert 
HF er derfor nødvendig for å kunne si noe om eksakt antall senter som er aktuelle. 
 
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 
For å beregne dekningsgrad, brukes antall pasientopphold i registeret som teller. Som nevner brukes 
sykehusenes epikrisekoder fra EPJ. Her er alle pasientopphold med hoved- eller bidiagnose med ICD-
10 kode J44.0 og J44.1 ved de registrerende avdelingene summert. Dekningsgradsanalyse er ikke 
gjort ved alle sykehus. Dekningsgrads analyser fra 2015 indikerer dekningsgrad på ca. 15 % nasjonalt, 
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for 2016 er denne estimert til å være ca. 23 % basert på tall fra NPR. Det ble høsten 2015 bedt om 
beregning av nøyaktig dekningsgrad via NPR, men per september 2017 har NPR ikke kunnet levere 
tall på dette. 
 
Høsten 2015 ble Nasjonalt KOLS-register invitert til å delta i et prosjekt gjennom SKDE med mål om å 
forbedre dekningsgraden i registeret. Prosjektet vil gå over to år, fram til høsten 2017. Dette 
prosjektet er forlenget med ett år. 
 
Norsk register for døvblinde 
Siste oppdaterte beregning av dekningsgrad er fra 2013. Årsrapporten fra 2013 fra Nasjonal 
kompetansetjeneste for døvblinde viser at det er 362 personer som er registrert ved minst ett av de 
fire regionsentrene for døvblinde. Av disse deltar 146 personer, dette utgjør en dekningsgrad på 40 
%. 
 
Samlet vurdering – tjenesteregistre 
Beskrivelse av de enkelte registrene ovenfor viser at tjenesteregistre har store utfordringer med å 
beregne dekningsgrad. Sentrale helseregistre som NPR vil ofte ikke kunne være kilde i en 
dekningsradsanalyse og registrene må derfor finne andre metoder. Samtidig viser oversikten at flere 
registre har etablert eller er i ferd med å etablere alternative metoder. 
 
Ekspertgruppen bes om å vurdere egnetheten av de alternative metodene som er beskrevet ovenfor 
og komme med en anbefaling til tjenesteregistre generelt og registre som ikke har etablert 
alternative metoder spesielt.  
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utformes i møtet. 
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Vedlegg 4 sak 20/2019: Sak 21-2017. Saksreferat fra møte i ekspertgruppen 1-2. nov. 2017 
 
 
Sak 21-2017 (1-2. nov. 2017): Saken i referatet: 

Beregning av dekningsgrad i kvalitetsregistre som inkluderer pasienter som ikke defineres av 
diagnoser eller prosedyrer («tjenesteregistre») 
 
Tjenesteregistre er registre som behandler pasientgrupper som ikke klart kan defineres med 
diagnose eller prosedyrekoder, men utgjør en gruppe pasienter som behandles i en spesiell enhet/ 
avdeling ved et sykehus, som spesialiserte poliklinikker, intensivavdelinger, akuttmottak, 
prehospitale tjenester og lignende. Det å beregne dekningsgrad mot en ekstern kilde er vanskelig da 
det ofte ikke finnes noen gode metoder i kodeverk eller lignende for å identifisere pasienter i en 
behandlingsenhet. 
Av dagens 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 10 av disse definert som tjenesteregistre. I 
saken ble angitt dekningsgrad og metode for beregning av denne oppgitt for hvert av de 10 
registrene presentert, samt en beskrivelse av det enkelte registers utfordringer knyttet til beregning 
av dekningsgrad.  
 
Ekspertgruppen diskuterte egnetheten av de i saksfremlegget foreslåtte alternative metodene. Det 
finnes ingen generisk fellesløsning for beregning av dekningsgrad for registrene. Det påhviler hvert 
register å utrede mulige eksterne kilder for beregning av dekningsgrad, evt kombinasjoner av ulike 
kilder, diagnoser eller prosedyrekoder.   
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen konstaterer at enkelte tjenesteregistre har en sterkt selektert pasientgruppe, og at 
inklusjon kan være basert på varierende kriterier. Ekspertgruppen ber registrene om å gi sin 
vurdering av hvordan registeret kan tjene til kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen 
med de aktuelle tilstandene. Nåværende tjenesteregistre må ha på plass et valid og reliabelt system 
for dekningsgradsanalyse til vårmøtet 2019 for at Ekspertgruppen fortsatt skal anbefale nasjonal 
status. 
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Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling 
 
Bakgrunn 
Det interregionale AD-møtet besluttet i møte 19.11.18, ut fra anbefalingen til styringsgruppen som 
har utarbeidet «Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre», at i 
2019 skulle forslag knyttet til nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling prioriteres. For å følge opp vedtaket fra AD-møtet er det etablert et nasjonalt prosjekt 
i servicemiljøet. De overordnede målene i prosjektet er å etablere en modell for samordning av 
kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling, sørge for at det etableres en faglig 
organisasjon, samt å bistå det enkelte register frem til det har nådd stadium 1. i det nasjonale 
stadieinndelingssystemet. Prosjektet ledes av Philip A. Skau og Kari Guldbrandsøy og 
prosjektgruppen består av representanter for de ulike registerinitiativene, Helsedirektoratet, 
Legeforeningen. Prosjektet har også egen IKT-koordinator. 
Prosjektdirektivet ble godkjent av interregional styringsgruppe 20. mars 2019 (sak 10/2019). 

 
Aktuelt 

Prosjektgruppen diskuterte i møtet 03.05.19 alternative modeller for samordning av registrene. 
Prosjektgruppen var samstemte i at modell en (se vedlegg: modell 1) hvor alle registrene ble samlet 
under ett dataansvar ikke var formålstjenlig og ikke ville skape engasjement i fagmiljøet. Modellen 
har også store utfordringer knyttet til felles rettslig grunnlag da dette registeret ville blitt svært 
omfattende. Prosjektgruppen var samlet om at modell to (se vedlegg: modell 2) var den mest 
egnede, da den vil gi det enkelte register større muligheter for å kunne utvikle seg over tid, skape 
større engasjement i fagmiljøet og være enklere å etablere både med hensyn til rettslig grunnlag og 
til IKT-utvikling. Prosjektgruppen fremholdt at de foreslåtte registrene totalt sett vil dekke 
mesteparten av pasienter behandlet i psykisk helsevern og rusbehandling. I den opprinnelig 
modellen, slik den var presentert i rapporten «Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye 
medisinske kvalitetsregistre», ble fagområdene nevrostimulerende behandling og tvang foreslått 
som del-registre til det store tverrgående registeret for psykisk helsevern. Prosjektgruppen mente at 
variabler knyttet til tvang og tvangsmiddelbruk burde være en del av det felles variabelsettet, de var 
også av den oppfatning at nevrostimulerende behandling burde etableres som eget kvalitetsregister 
da variabelinnholdet i dette er så pass omfattende at det ikke er naturlig at det inngår som et 
obligatorisk variabelsett i andre registre. Prosjektgruppen var enig at det var hensiktsmessig å 
etablere et «overordnet» felles fagråd for hele fagområdet, i tillegg til fagråd for det enkelte register, 
dette for å sørge for harmonisering mellom registrene. Det var også enighet om at det var 
hensiktsmessig å trekke ut noe driftsmidler fra det enkelte register for å kunne etablere felles 
statistikerressurser for alle registrene. Det var enighet om at det ville være hensiktsmessig å satse på 
en felles IKT-leverandør da det vil være mulig å gjenbruke elementer fra de enkelte registrene. 
Ledermøtet i servicemiljøet som består av lederne i servicemiljøet i regionen og SKDE har også 
kommet frem til at det vil være hensiktsmessig å satse på en leverandør og at det er MRS som ansees 
være mest hensiktsmessig, både ut fra at rusregisteret nå får utviklet en MRS-løsning for datafangst 
samt ut fra en betraktning rundt leverandørenes totale kapasitet. (Norsk kvalitetsregister for 
behandling av spiseforstyrrelser har OQR). 
 

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  21/2019 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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En modell for nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling vil 
etter dette bestå av: 
 

1. Kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelse (er etablert) 
2. Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk av eller avhengighet av rusmidler (har fått 

nasjonal status) 
3. Kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
4. Kvalitetsregister for alderspsykiatri (KVALAP) 
5. Kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling 
6. Kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern som skal dekke tjenesten utenom de 

andre anbefalte registrene 
7. Minste felles variabelsett med felles variabler for tvang og tvangsmidler, demografi, 

prosessmål og utfall. 
8. Et overordnet felles fagråd for alle registrene, med representanter fra det enkelte 

kvalitetsregistre samt servicemiljøet 
9. Felles statistikkressurser 
10. Registrene som utvikles blir på samme tekniske løsning/plattform 

 
 
Det jobbes videre med utredning, drøfting og detaljering av modellen. Blant annet er forankring i 
fagmiljøet sentralt.  
 
Prosjektdirektivet, som var oppe på IRS møtet 20.03.19, går frem til 01.08.19. Det vil bli lagt frem en 
utvidet prosjektbeskrivelse på neste møte i IRS.  
 
Forslag til vedtak:  
Vedtak utformes i møtet 
 

 
Vedlegg  
Vedlegg 6 – Samordning av kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling – Modell 1 
Vedlegg 7 – Samordning av kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling – Modell 2 
Vedlegg 8 – Modell for samordning av kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling, 

        anbefalt skisse 
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Vedlegg 6 sak 22/2019: Samordning av kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling – Modell 1 
 

Samordning av kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling – modell 1. 

 
 
Fordeler: 

• Felles datansvar for alle registrene 

• Mulig å koble på tvers av alle registre 

• Koordinert IKT-utvikling 

• Felles koordinator/ statistikk funksjoner 

• Mindre kostnadskrevende i drift 

Ulemper: 
• Ett register for hele psykisk helse og rus vil oppfattes som for omfattende 

• Enkelte registre er allerede i drift/ i utvikling 

• Del-registrene er svært ulike 

• Skaper mindre engasjement i del-registrene 

• Rettslig krevende mtp reservasjon-samtykke 

• Ikke realistisk med en samlet IKT-løsning 
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Vedlegg 7 sak 21/2019: Samordning av kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling – Modell 2 

Samordning av kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling – modell 2. 
 

 
 
 
Fordeler: 

• Mindre omfattende 

• Tar hensyn til at de ulike del-registrene/ initiativene er på svært ulike 

utviklingsnivåer 

• Gir det enkelte del-register/ initiativ mer spillerom 

• Samlet sett mer gjennomførbart 

• Enklere rettslig mtp. reservasjon - samtykke 

Ulemper: 
• Mer krevende praktisk og rettslig å koble mellom registre  

• Totalkostnadene for kvalitetsregistre innen fagområdet vil bli høyere 
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Vedlegg 8 sak 21/2019: Modell for samordning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen 
psykisk helsevern og rusbehandling, anbefalt skisse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 32 
 

 
  

 
 

 
 
 

Informasjon fra Helsedirektoratet om arbeidet med utvikling og publisering 
av nasjonale kvalitetsindikatorer 
 
Bakgrunn 
Styringsgruppen har invitert Helsedirektoratet til å informere om arbeidet med utvikling og 
publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer. Beate Huseby presenterer status for arbeidet i møtet. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  22/2019 

Saksbehandler  

 



Side 33 
 

  
 
 

 
 
 

 
Status for oppfølgingsarbeid etter servicemiljøets brukerundersøkelse  
 
Bakgrunn 
Nasjonalt servicemiljø gjennomførte en brukerundersøkelse for aktivitet i 2018. I styringsgruppens 
møte 20. mars 2019 (sak 08/2019) ble de viktigste utfordringer og funn presentert, sammen med 
aktuelle tiltak som servicemiljøet hadde foreslått.  
 
Styringsgruppen vedtok følgende i saken: 
 

1. Styringsgruppen ber om at resultatene fra brukerundersøkelsen blir tema i regionvise møter 

med registrene, og at det jobbes videre med forbedringer i hver region 

2. Styringsgruppen er positiv til at resultater fra brukerundersøkelsen og tiltak til forbedring 

presenteres under vårens rundebordskonferanse. 

3. Styringsgruppen ønsker en analyse av betydningen av ulik organisering av servicemiljøet i 

regionene. 

Servicemiljøet har jobbet med saken. Eva informerer om status i møtet: 
1. For å dele erfaringer og tips med hverandre i regionene hadde ledergruppen for 

servicemiljøene et telefonmøte møte 21. mai der de gikk gjennom hvilke tiltak som er gjort i 

hver region, forventninger og hva man har fokusert på/vektlagt.  

2. Brukerundersøkelsen og tiltak til forbedring ble presentert på Rundebordskonferansen 3. 

juni.  

3. Saken vil diskuteres i ledermøte i servicemiljøet høsten 2019.  

 
  
 

Forslag til vedtak 
Utformes i møtet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  23/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 

 



Side 34 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
Referatsak 
 
Kort muntlig informasjon fra seminar for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 3. 
juni 2019 
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  24/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 

 



Side 35 
 

 
 
 
 

 
    

 
 
Eventuelt  
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  12.06.2019 

Saksnr  25/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 

 


