13. mars 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:
Sted:

20. mars kl. 09.00 – 15.30
Radisson BLU, Gardermoen.

Kjøreplan for møtet:
20. mars 2019
Kl. 09.00
Registerpresentasjon
Kl. 09.30
Saksbehandling
Kl. 11.30
Lunsjbuffet
Kl. 12.15
Saksbehandling
Kl. 15.30
Avslutning

Vel møtt!
På vegne av sekretariatet Vennlig hilsen
Eva Stensland
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Helse Nord RHF
Tlf. 77 75 58 03 / 92836036
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SAKSLISTE
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE
Møte 20. mars 2019
Presentasjon av:
-

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten – NorKog
(Marit Nåvik)

Sak nr.

Sakstittel

Side

Vedlegg
nr.

01/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

3

02/2019

Referat fra forrige møte

4

03/2019

Status oppfølging av saker fra tidligere møter i IRS

15

04/2019

Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT

19

2, 3

05/2019

Fra ekspertgruppen: Forslag til revidert stadieinndelingssystem

28

4

06/2019

Forslag til revidert årsrapportmal for de nasjonale kvalitetsregistrene

34

5

07/2019

Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2018

35

6

08/2019

Brukerundersøkelse 2018 for Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre

36

7, 8

09/2019

Kvalitetsregistrenes utfordringer knyttet til IKT-området

42

10/2019

Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og
rusbehandling

45

11/2019

Forskningsbiobanker i nasjonale kvalitetsregistre

47

12/2019

Regionvis forvaltning av registermidler

49

13/2019

Referatsak

51

14/2019

Eventuelt

52

1

9

Vedleggene nr. 5, 6, 8 og 9 er vedlagt innkallingen som egne dokumenter, øvrige vedlegg ligger i innkallingen under
respektive saksfremlegg.

Side 2

Saksframlegg
Møtedato
20.03.2019
Saksnr
01/2019
Saksbehandler

Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe godkjenner innkalling og saksliste.
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
02/2019

Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe godkjenner referat fra forrige møte.

Vedlegg 1: Referat fra møte i Interregional styringsgruppe 05.12.2018.
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Sak 02/2019 vedlegg 1: Referat fra møte 05.12.2018

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat:
Møtedato 05.12.2018
Møtenr.

04 -18

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS)
Onsdag 5. desember 2018

Dag
Tid
Sted
Deltakere
Observatører
Fraværende
Fra sekretariat

Saksnr.
50/2018

Kl. 09.00 – 15.30
Gardermoen
Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Sverre Sandberg, Inger Økland, Ole Tjomsland,
Siv Mørkved, Bent Indredavik
Nils Gullhaug (Dir E-helse), Mario Gaarder (Helsedirektoratet)), Torunn Omland
Granlund (HOD), Vinjar Fønnebø (Ekspertgruppen), Siri Aasnes (observatør FHI)
Tore Solberg
Eva Stensland, Philip Skau og Marianne Nicolaisen (Servicemiljøet SKDE), Jørn Hanssen
(FMK-NIKT)

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

51/2018

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

Side 5

52/2018

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

53/2018

Ekspertgruppens vurdering av registrenes oppfølging av tidligere vedtak om Varsler om
manglende faglig framdrift
Ekspertgruppens leder orienterte IRS om ekspertgruppens vurdering av registrenes
oppfølging av tidligere vedtak om Varsel om manglende faglig utvikling. Dette på bakgrunn
av de seks registrenes beskrivelser av framdriften i arbeidet med forbedringer som var
mottatt innen 15.10.2018 og som var vedlagt i sakspapirene.
Ekspertgruppens vedtak:
1. Nasjonalt kvalitetsregister for melanom
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.
2. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
Ekspertgruppen anbefaler at registeret får ett års forlenget frist for å svare ut
varselet de fikk i 2017. Registeret må sannsynliggjøre at dekningsgrad over 60 % kan
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3.
4.

5.

6.

oppnås innen utgangen av 2022. Registeret må også avklare sitt forhold til et
planlagt kvalitetsregister på OUS for pasienter som behandles med Spinraza.
Norsk diabetesregister for voksne
Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.
Norsk pacemaker- og ICD-register
Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende, og
anbefaler at Interregional styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet med
anbefaling om at registeret mister nasjonal status.
Norsk kvalitetsregister for HIV
Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende, og
anbefaler at Interregional styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet med
anbefaling om at registeret mister nasjonal status.
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesjukdom – KOLS
Registerleder ønsker ikke lenger at registeret skal ha nasjonal status. Dette støttes
av ekspertgruppen. Ekspertgruppen anbefaler at Interregional styringsgruppe
sender melding til Helsedirektoratet om at registeret mister nasjonal status.
Registerets databehandlingsansvarlige (Helse Bergen HF) bes tilsvarende kontakte
Helsedirektoratet med informasjon om at man ønsker at registeret mister nasjonal
status.

Gastronet fikk varsel i 2016 og i 2017 ett års forlenget frist til å gjennomføre
forbedringstiltak. Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som
tilfredsstillende, og anbefaler at Interregional styringsgruppe sender melding til
Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister nasjonal status.
Ledere fra Norsk kvalitetsregister for Norsk pacemaker og ICD-register, Norsk
kvalitetsregister for HIV og Gastronet var invitert inn for å redegjøre for styringsgruppen
hvordan de har arbeidet med forbedringer av registeret for å beholde nasjonal status.
Leder av Norsk pacemaker og ICD-register fortalte at registerets hovedutfordring er at
elektronisk teknisk løsning (eReg) har tatt lang tid å utvikle, er lite brukervennlig, har
systemfeil, problemer med å rette feilregistreringer og har en rapportfunksjon som ikke
fungerer tilfredsstillende.
Norsk kvalitetsregister for HIV har ikke levert årsrapport. Leder av registeret fortalte at
registeret ikke har finansiering til registerdrift fordi de ikke har konsesjon til å samle data
nasjonalt. Manglende finansiering ble opplyst som årsak til at det heller ikke var levert
årsrapport. Registeret opplyste at de ikke heller ikke hadde fått tilstrekkelig bistand fra
Servicemiljøet i HSØ til å løse de utfordringene registeret har. Registeret samler imidlertid
data på OUS. Det er laget en DPIA i forbindelse med ny personvernforordning.
Leder av Gastronet har gjort en gjennomgang av innregistrering i 2018 som viser at
dekningsgraden har økt til vel 50%. Gastronet inkluderes i 2019 i incentivordningen som kan
øke dekningsgrad. De har i første omgang jobbet mot at sykehusene skal registrere, og har
ikke konsentrert seg om avtalespesialistene. Registeret er papirbasert, men teknisk
elektronisk løsning er under etablering. Registerleder mener at systemet registeret har med
å vurdere hver koloskopør er en årsak til at mange kvier seg for å registrere. Gastronet
vurderes som et viktig register, også i forbindelse med tarmkreftscreeningsprogrammet,
men det har ikke vært driftet optimalt. Det vurderes som dramatisk for registeret å miste
nasjonal status nå med tanke på at man forventer at incentivordningen vil ha effekt på
oppslutningen og dekningsgraden.
En enstemmig styringsgruppe valgte å følge ekspertgruppens vurdering og anbefalinger i
oppfølging av tidligere vedtak for alle registrene unntatt Gastronet, der styringsgruppen gir
registeret ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i varselet.
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For Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom diskuterte styringsgruppen om
registeret var opprettet av Helse Vest RHF på oppdrag fra HOD i 2007. Det ble oppklart at
registeret ble etablert etter initiativ fra det regionale helseforetaket selv.
Vedtak:
1. Nasjonalt kvalitetsregister for melanom
Styringsgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.
2. Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
Styringsgruppen gir Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære
sykdommer ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i Varselet til
registeret. Registeret må sannsynliggjøre at dekningsgrad over 60 % kan oppnås
innen utgangen av 2022. Registeret må også avklare sitt forhold til et planlagt
kvalitetsregister på OUS for pasienter som behandles med Spinraza.
3. Norsk diabetesregister for voksne
Styringsgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende.
4. Norsk pacemaker og ICD-register
Styringsgruppen sender Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at
registeret mister nasjonal status med, kommentar om at styringsgruppen
understreker at de anser at det er svært viktig med et kvalitetsregister for
pasientgruppen og at de påpeker at registeret har et sterkt og engasjert fagmiljø
som mener at den elektroniske løsingen (eReg) ikke har den kvaliteten som kreves
for nasjonal datafangst. Styringsgruppen vil stille seg positiv til en ny søknad om et
nasjonalt pacemaker og ICD-register hvis registeret blir utviklet på en teknisk
plattform som muliggjør nasjonal datafangst.
5. Norsk kvalitetsregister for HIV
Styringsgruppen sender Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at
registeret mister nasjonal status, med kommentar om at styringsgruppen
understreker at de anser at det er svært viktig med et kvalitetsregister for
pasientgruppen. Den merker seg også at registeret ikke har fått regional finansiering
til å jobbe med sluttføringen av registeret, og det kan synes som om det ikke har fått
tilstrekkelig hjelp av dataansvarlig og regionale støttefunksjoner. Styringsgruppen vil
stille seg positiv til en ny søknad om et nasjonalt register for HIV hvis det blir
etablert et rettslig grunnlag for registeret.
6. Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Styringsgruppen sender
Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister nasjonal
status, med kommentar om at de anser at der svært viktig med et kvalitetsregister
for pasientgruppen. Styringsgruppen stiller seg derfor positiv til en ny søknad om et
nasjonalt KOLS-register som vil kunne inkludere hele pasientpopulasjonen, samt ha
god oppslutning i de kliniske fagmiljøene.
7. Gastronet
Styringsgruppen gir registeret ytterligere ett år på å oppfylle de krav som var stilt i
Varselet til registeret. Registerets fagråd bør være sammensatt med representanter fra
alle regioner og viktige aktører. Helse Sør-Øst bør bygge opp rundt en styrket
organisering og finansiering.
54/2018

Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2017 fra nasjonale medisinske
kvalitetsregistre
Leder av ekspertgruppen orienterte om vurderingsprosessen ved gjennomgang av
årsrapporter fra nasjonale kvalitetsregistre for 2017.
Totalt ble 51 av 53 nasjonale kvalitetsregistre vurdert. Norsk kvalitetsregister for HIV hadde
ikke levert årsrapport for 2017. Norsk nyreregister hadde levert årsrapport uten resultater
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og årsrapporten ble derfor ikke vurdert av ekspertgruppen.
Syv registre avanserte i stadium. Norsk hjerteinfarktregister gikk fra stadium 2 til 4, mens
Norsk kvinnelig inkontinensregister gikk fra stadium 3 til 4. Totalt ble 44 registre vurdert til
samme stadium som i fjor. Det er nå 32 registre i stadium 2 og 4 i stadium 4.
Ekspertgruppens leder har i tillegg vurdert alle registrene etter det nye
stadieinndelingssystemet som ekspertgruppen presenterte for styringsgruppen i september.
Ekspertgruppen vil presentere forslag til nytt stadieinndelingssystem våren 2019.
Det ble identifisert åtte nasjonale kvalitetsregistre med manglende utvikling mot, eller
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon.
De åtte registrene er:
 Norsk hjertekirurgiregister
 Nasjonalt barnehofteregister
 Nasjonalt traumeregister
 Norsk nakke- og ryggregister
 Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg)
 Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling
 Norsk nyreregister
 Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)
Styringsgruppen utsteder Varsel om manglende faglig utvikling til disse registrene. For tre av
disse 8 registrene er datatekniske utfordringer årsak til manglende utvikling mot, eller
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Nasjonalt traumeregister mangler en
velfungerende innregistreringsløsning, mens NorArtritt og Nasjonalt kvalitetsregister for
smertebehandling har utfordringer med datafangst fra HSØ hhv. på grunn av manglende
regional teknisk løsning og manglende godkjenning av lokal løsning. Ekspertgruppen har
skrevet et notat til styringsgruppen der det redegjøres for at det under vurdering av
årsrapportene er lagt merke til at utilfredsstillende forhold rundt tekniske løsninger
fremdeles er et betydelig hinder for tilfredsstillende registerfunksjon for enkelte registre.
Ekspertgruppens mandat i forhold til vurdering av registerkvalitet kan ikke ta hensyn til at
registrene er uforskyldt i manglende faglig utvikling. Når ekspertgruppen sender notatet er
det for å påpeke disse forholdene. Styringsgruppen beslutter at notatet fra ekspertgruppen
vedrørende utfordringer med tekniske løsninger skal vedlegges varslene til de registrene
dette gjelder.
Styringsgruppen ønsker at arbeidsgruppen som skal se på styring og organisering av arbeidet
med kvalitetsregistre informeres om utfordringer rundt tekniske løsninger, og det å definere
ansvar og “eierskap” for det enkelte nasjonale kvalitetsregister.
Vedtak:
1. Styringsgruppen tar ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2017 til etterretning,
og godkjenner årets stadieinndeling av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.
2. Styringsgruppen godkjenner ekspertgruppens begrunnelser til tekst for Varsel for åtte
nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
3. Notatet fra ekspertgruppen vedrørende utfordringer med tekniske løsninger skal gå
som vedlegg til varsler til de aktuelle kvalitetsregistrene, med kopi til de aktuelle HF
og RHF
4. Varsel til traumeregisteret skal underskrives av Finn Henry Hansen, for anledningen
«setteleder»
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5. I alle varsler skal det stå at registeret, med tillegg: «i samarbeid med dataansvarlig» er
ansvarlig for å svare på varselet.
55/2018

Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler
Den øremerkede satsingen på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre
innebærer en årlige bevilgning over statsbudsjettet til felles infrastruktur. Styringsgruppen
ønsket i 2017 å avvente en evt. omfordeling av midler mellom regionene til arbeidet knyttet
til en ny modell for finansiering av faglig og administrativ drift var ferdigstilt. Denne
utredningen ble ferdigstilt våren 2018, men saken skal behandles av økonomidirektørene før
den behandles i AD-møtet. Servicemiljøet ved SKDE og lederne av de regionale
servicemiljøene har laget et forslag til fordeling av midler for 2019 som i all hovedsak
anbefaler samme fordeling som for 2018.
Vedtak:
1. Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles infrastrukturmidler 2019 til
arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordeles i henhold til forslaget i
denne sak
2. Anbefaling fra AD-møtet oversendes HOD for godkjenning
3. Etter at AD-møtet har behandlet ny modell for finansiering ønsker styringsgruppen en
gjennomgang av ny modell for bruk av de nasjonale infrastrukturmidlene.

56/2018

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

57/2018

Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.
Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT
Jørn Hanssen informerte om saker som har vært behandlet i FMK september-november
2018. FMK har satt ned en gruppe for å se på de tekniske løsningenes evne til å ta i bruk
fellestjenester. MRS og QReg har gode forutsetninger for dette. HV jobber med å utvikle en
prosess for etablering av registre som alle kan benytte. Det er behov for en sterkere styring
av organisering og finansiering av fellestjenester. Det er dataansvarlig som er ansvarlig for at
hvert enkelt register tar i bruk fellestjenester.
Prosjekter som er godkjent for finansiering høsten 2018 ble presentert:
- FMK har vedtatt at 2 MNOK skal omfordeles fra Helsedataprogrammet for å finansiere
arbeidet med å etablere løsning og prosesser for innrapportering av metadata til nasjonal
variabelkatalog. Midlene går til prosjekt «Variabelkatalog og metadatatjenester for
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nasjonale medisinske kvalitetsregistre» for 2018. Eva Stensland opplyser i møtet at det i
servicemiljøet i SKDE vil ansettes en person som prosjektleder for metadataprosjektet i to
år.
- Søknad fra ett register om oppgradering til nyeste versjon av QReg
- Merfinansiering til FALK
- Søknad fra ett register om finansiering av implementering av ePROM
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.
58/2018

Plan for prioriterte fagområder for nye kvalitetsregistre
En styringsgruppe bestående av en representant for hvert helseforetak på fagdirektørnivå
ble utnevnt av AD-møtet, og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE
fikk prosjektlederansvar for utredning av nye områder for mulig utvikling og etablering av
nye medisinske kvalitetsregistre.
Eva Stensland presenterte utredningen, som er basert på innspill fra kliniske fagmiljø og
fagmedisinske foreninger og diskusjoner i tre arbeidsgrupper, samt styringsgruppens
prioriteringer.
Styringsgruppen har i sin overordnede prioritering rangert fagområdene i følgende
rekkefølge:
1. Rusbehandling
2. Psykisk helsevern
3. Utvalgte fagområder innen somatikk
Basert på utredningen har de regionale helseforetakene følgende anbefaling:
Styringsgruppen anbefaler opprettelse av et begrenset antall kvalitetsregistre innen
rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk i perioden 2019-2022.
AD-ene i RHFene har i sitt møte i november 2018 tatt planen til orientering De ber om at det
blir gjennomgått hvilke registerinitiativer som skal prioriteres innenfor hvert budsjettår.
Interregional styringsgruppe mener de burde vært involvert i utredningen i større grad.
Styringsgruppe ønsker på et kommende møte i å ta en større diskusjon på hvordan
styringsgruppen kan bidra i arbeidet med etablering av nye registre, og hvilke registre som
skal prioriteres.
Styringsgruppen understreker at både helsepolitiske og faglige hensyn tilsier at det fortsatt
er behov for nasjonale kvalitetsregistre innen fagområdene som dekkes av KOLS-registeret,
Pacemakerregisteret og HIV-registeret. Det anbefales at det gis prioritet til søknad om
innvilgelse om nasjonal status for en re-etablering av disse registrene dersom de faglige,
tekniske og organisatoriske forutsetninger for dette kan oppfylles.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar RHFenes plan for prioriterte fagområder for nye
kvalitetsregistre til orientering med følgende kommentar:
1) Styringsgruppen ønsker å gjøre en vurdering av hvilke registre som skal prioriteres
innenfor hvert budsjettår.
2) Dersom KOLS-, Pacemaker- og HIV-registeret etterkommer de faglige, tekniske og
organisatoriske forutsetninger, anbefales at disse reetableres for igjen å få nasjonal status.
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59/2018

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

60/2018

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

61/2018

Tidligere publisering av resultater fra kvalitetsregistrene
Som et ledd i arbeidet med å tilgjengeliggjøring av oppdaterte resultater fra
kvalitetsregistrene fikk sekretariatet i oppgave å undersøke registrenes muligheter for å
levere årsrapport og resultater til publisering tidligere enn oktober.
Servicemiljøet gjennomførte en spørreundersøkelse til de nasjonale kvalitetsregistrene. På
bakgrunn av svarene har servicemiljøet laget følgende forslag til plan for endring av
leveringsfrister:
Servicemiljøet foreslår at man initialt har fokus på tidligere publisering av resultater og
deretter inkluderer årsrapport.
Forslaget er som følger for 2019:
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-Resultater til publisering: frist for innlevering i løpet av juni og presentasjonsseminar i
september
-Årsrapport: oppfordre registrene til å levere årsrapport tidligere (men med samme frist som
i dag). Dette vil spre belastning på analysebistand og redusere kø hos NPR
Styringsgruppen støtter forslaget og kommenterer at det bør være et mål at man innen
2020 kan ha seminar for publisering av resultater før sommeren, og at registrene i 2021
leverer årsrapport før sommeren.
Vedtak:
Styringsgruppen støtter forslaget om plan for endring av frister for levering av årsrapport og
resultater til publisering med kommentarer som fremkom i møtet.
62/2018

Status Norsk nyreregister
Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister fikk nasjonal status i 2012 under
forutsetning av at de på sikt skulle slås sammen til ett register, Norsk nyreregister.
Driften av NNR skjer ved OUS som er dataansvarlig, hvor også daglig leder er ansatt.
Registeret består etter sammenslåing av to seksjoner:
 NNR – seksjon for dialyse og transplantasjon (NNR-DT), OUS-Rikshospitalet
 NNR – seksjon for nyrebiopsi (NNR-NB), Haukeland universitetssjukehus
I 2018 var den regionale finansieringen av faglig og administrativ drift av NNR 2.64 MNOK,
hhv. 1.64 MNOK fra HSØ og 1 MNOK fra HV. I Sluttrapport om ny finansieringsmodell fra
mai 2018 nevnt over, ble det ikke utredet hvordan klyngeregistre skal finansieres i Norge.
Servicemiljøet i HSØ og Helse Vest anbefaler en videreføring av dagens organisering og
finansiering av Norsk nyreregister.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering med følgende kommentar:
Registeret bør utvikle en felles IKT-plattform

63/2018

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

64/2018

Referatsaker
1. Incentivordning, iverksettes 01.01.2019 som en toårig prøveordning.
12 registre er valgt ut, og det er opprettet en særkode for hvert register som må
fylles ut ved innregistrering til hvert av de 12 registrene.
Det holdes tilbake kr. 200 pr pas. som utbetales når pasienten er registrert i det
aktuelle registeret.
Selv om det hakes av for koden, er det ikke sikkert det er registrert komplette data i
registeret. Servicemiljøet vil følge opp de aktuelle registrene med
dekningsgradsanalyser og vurdering av kompletthet.
KOLS-registeret er inkludert i incentivordningen, og sekretariatet vil undersøke om
MS-registeret kan komme inn i ordningen som erstatning.
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2. Statusrapport «Status 2018, Nasjonale medisinske kvalitetsregistre» ble ferdigstilt
og overlevert Helseministeren 13.11.18
3. Seminar for presentasjon av nye resultater i nasjonale medisinske kvalitetsregistre
ble arrangert 13.11. 2018 i Kreftforeningens lokaler. Tilsammen 100 personer deltok
på arrangementet. I tillegg ble seminaret streamet av 200 ulike studio.
4. Det har vært gjennomført møte med alle PVO vedrørende ny personvernlovgivning.
Vedtak:
Styringsgruppen tar sakene til orientering.
65/2018

Eventuelt
Ingen saker

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

Side 14

Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
03/2019
Eva Stensland, SKDE

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 20. mars 2019
Saksnr
30-16
28.09.16

Vedtak
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.

Ansvarlig
FMK-NIKT

Status
FMK-NIKT arbeider med å ferdigstille
metodikk for vurdering av tekniske
innregistreringsløsninger, og vil deretter
vurdere alle tekniske løsninger som er i
bruk.

29-17
08.06.17

Gjennomgang av fordeling av
infrastrukturmidler

Sekretariat
SKDE

Som
oppfølgin
gssak 5518

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.

Forslag til fordeling av midler for 2019 i
alle hovedsak uendret fra 2018. ADmøtet behandlet saken 25.02.19, og
saken er oversendt HOD.
Sak om ny finansieringsmodell er utsatt
til utredningen av styring og
organisering er ferdig etter sommeren.
Eva informerer muntlig i møtet.

55-17

Status for saker behandlet i
FMK-NIKT

Sekretariat
SKDE

Orienteringssak (11/2019) i møtet.

Jørn informerer i møtet, sak 04/2019.

Styringsgruppen ønsker en egen
sak med en prinsipiell diskusjon
rundt inklusjon av biobanker i
kvalitetsregistre.
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63-17

Referatsaker
2. Databehandlingsansvar for
NORBIO Sekretariatet lager en
henvendelse via AD-møte til HOD
der det etterspørres om
forutsetninger for tidligere
bestilling om opprettelse av
«Norsk kvalitetsregister for
biologiske legemidler” (NORBIO)
fortsatt står ved lag.

23/18
Som
oppfølgin
gssak 6118

Presentasjon av resultater fra
nasjonale medisinske
kvalitetsregistre 2018 – bestilling
til de nasjonale
kvalitetsregistrene
Servicemiljøet innhenter
informasjon fra registrene om
hvilke utfordringer en flytting av
dato for publisering av resultater
vil medføre.

Sekretariat
SKDE/
leder av IRS

Utfordringer rundt prioritering av tid til
innregistrering av data i kvalitetsregistre
ønskes tatt opp i fagdirektørmøtet
sammen med presentasjon av nye
resultater.
Brev til HOD vedr NORBIO er nå
ferdigstilt av leder av IRS og sendt.

Sekretariat
SKDE

Irs har vedtatt plan for 2019:
-Resultater til publisering: frist for
innlevering i løpet av juni og
presentasjonsseminar i september
-Årsrapport: oppfordre registrene til å
levere årsrapport tidligere (men med
samme frist som i dag).
Styringsgruppen kommenterer at det
bør være et mål at man innen 2020 kan
ha seminar for publisering av resultater
før sommeren, og at registrene i 2021
leverer årsrapport før sommeren.
1)
Informasjon om ny frist 20. juni er lagt
ut på nettsiden og sendt i mail til
registrene
2)
Philip og Eva får avklaring fra
ledergruppa i servicemiljøet,
statistikernettverket og
Redaksjonsrådet om hvilken konkret
informasjon som skal gis angående hva
som skal sendes inn, format etc.
Sendes ut i mars.

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
allerede har en velfungerende
teknisk løsning som tilfredsstiller
norske krav til sikkerhet, skal det

Sekretariat
SKDE

Styringsgruppens synspunkter fra møtet
vedrørende finansiering innarbeides i et
eget forslag om modell for finansiering
av faglig og teknisk drift for
internasjonale registre som presenteres
i møte i juni 2019.
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39-18
Som
oppfølgin
gssak
56/18.

44-18

45-18

60-18

etableres en ordning der disse gis
dispensasjon til å benytte den
allerede etablerte løsningen.
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.

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.
Fra ekspertgruppen: forslag til
nytt stadieinndelingssystem.
Ekspertgruppen vil våren 2019
utarbeide forslag til revidert
stadieinndelingssystem som tas
opp som sak til Interregional
styringsgruppe i junimøtet 2019.
Revideringen medfører behov for
endringer i mal for årsrapport.

Klyngeregistre

Sekretariat
SKDE

Saken utsettes til møtet i juni. Eva har
snakket med HDIR og informerer kort i
møtet 20. mars.

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 Hdir.
Spørsmål i møtet: Skal det sendes et
brev vedr denne saken fra IRS?

Ekspertgrup Revidert mal for årsrapport og
pen
stadieinndelingssystemet kan sendes
ut når aksjonspunktene er utført.

Sekretariat
SKDE

Ekspertgruppen har utarbeidet forslag
til revidert stadieinndelingssystem.
Årsrapportmalen er revidert i henhold
til dette.
Saken behandles av IRS 20. mars
(sakene 05- og 06/2019). Mal for
årsrapport publiseres i mars og det nye
stadieinndelingssystemet
implementeres.
Sentrale spørsmål i et slikt arbeid vil
være databehandlingsansvar,
lokalisering av støttefunksjoner og
finansiering.
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Det er per i dag igangsatt en prosess for
å etablere et klyngeregister innen
nevrologi.
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.

64-18

12-19
Ny sak

Referatsak nr 1:
Incentivordning: KOLS-registeret
er inkludert i incentivordningen,
og sekretariatet vil undersøke om
MS-registeret kan komme inn i
ordningen som erstatning.

Sekretariat
SKDE

(Ang presentasjon NorSpis,
sept.møtet 2018)
Forvaltning av registermidler –
ulikheter mellom regionene?
Styringsgruppen ønsker en egen
sak med orientering om praksis
for hvordan registrenes midler
forvaltes: Går de uavkortet til
registerdrift eller inngår de i
budsjett til sykehus/ avdeling?

Sekretariat,
SKDE

Saken tas opp i IRS 12. juni.
1) Eva Har snakket med HDIR: De vil ikke
ta inn MS-registeret i dagens pilot.
2) Servicemiljøet v/SKDE har sendt ut
informasjon til alle affiserte registre
med ytterligere informasjon om
ordningen
Regionene har gjort rede for hver sine
registre i slutten av 2018. Sak 12/2019 i
møtet.

Forslag til vedtak
Vedtak utformes i møtet
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
04/2019
Jørn Hanssen, FMK-NIKT

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:
Saksnr Tittel
5/19
Ulike perspektiver på innregistrering og tilhørende
løsninger
6/19
Veiledning for bruk av arktikturprinsipper i evaluering av
løsninger for innregistrering
8/19
Samlet rapportering om bruk av tildelte midler fra FMK

Saksbehandler
Bernt Olav Økland

9/19

Jørn Hanssen/Philip Skau

12/19

Hvordan møte forventningene til at FMK skal bidra til å
løse teknologiske utfordringer for registre som har
problemer med å levere resultater
Behandling av innkomne søknader (Beslutning)

Gunnar Jårvik
Jørn Hanssen

Jørn Hanssen

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.

Vedlegg:
2: Presentasjon aktuelle saker fra FMK februar 2019
3: Årsrapportering 2018 – bruk av tildelte midler fra FMK
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Sak 04/2019, vedlegg 2: aktuelle saker fra FMK februar 2019
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Sak 04/2019, vedlegg 3: Årsrapportering for 2018 – bruk av tildelte midler fra FMK
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
05/2019
Eva Stensland, SKDE

Fra ekspertgruppen: Forslag til revidert stadieinndelingssystem
Bakgrunn
Saken er en oppfølging av sak 45-2018.
Ved ekspertgruppens årlige vurdering av de nasjonale kvalitetsregistrenes årsrapporter ser man en
opphopning av registre i stadium 2 i dagens 4-trinnsskala. Det synes imidlertid å være stor variasjon
mellom disse registrene i ”modenhet”, og dagens stadieinndelingssystem synes ikke å kunne
synliggjøre dette.
Ekspertgruppen har foreslått en endring i stadieinndelingssystemet til et system som bygger på de to
komponentene ”kvalitetsforbedringsarbeid” og ”registerfunksjonalitet”.

Aktuelt
Ekspertgruppen foreslår et system der «registerfunksjonalitet» som tidligere graderes i 4 stadier,
mens registrenes rapportering på bruk av registeret i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid graderes i 3
nivåer (C-A).
Ekspertgruppen har hatt en gjennomgang av alle elementer i stadieinndelingssystemet, og forslag til
revidert stadieinndelingssystem ligger vedlagt. Ekspertgruppens leder vil presentere dette i møtet.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen godkjenner forslag til revidert stadieinndelingssystem

Vedlegg 4: Fra ekspertgruppen: Forslag til revidert stadieinndelingssystem.
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Sak 05/2019, vedlegg 4: Fra ekspertgruppen: Forslag til revidert stadieinndelingssystem

Stadieinndelingssystemet med veileder
Registeret er i det omtalte stadium når det oppfyller de gitte kravene samt alle krav til tidligere stadium
Nivå - kvalitetsforbedringsarbeid, stadium - Registerfunksjonalitet/-utvikling
Stadium/ Nivå

Nytt forslag til krav

Veiledning

Stadium 1

Registeret tilfredsstiller
Helsedirektoratets kriterier for
nasjonal status.

Stadium 1

Registeret har en beskrivelse av
metode for beregning av
dekningsgrad og har en beskrivelse
av alle variabler.

Stadium 1

Registeret har definert kliniske
kvalitetsindikatorer for
pasientgruppen.

Se Helsedirektoratets veileder:
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/is-2526oppretting-og-drift-av-nasjonale-medisinskekvalitetsregistre.docx_.pdf
Registeret må beskrive metode for beregning av
dekningsgrad, og redegjøre for hvordan registerets
beskrivelse av alle registervariabler foreligger (f.eks
kodebok). Registeret beskriver hvilke instrumenter/ skjema
som brukes for rutinemessig innsamling av PROM/PREM, og
begrunnelse for valg av instrument/ skjema. Eventuelle
utfordringer knyttet til innsamling av
pasient/brukerperspektivet (eks. metodiske, tekniske,
juridiske) beskrives.
Se Servicemiljøets veileder for utforming av
kvalitetsindikatorer.
Registeret må inkludere kvalitetsindikatorer som beskriver
de viktigste nasjonale eller internasjonale retningslinjer (der
disse finnes), nasjonale kvalitetsindikatorer (der disse finnes)
eller kvalitetsindikatorer som beskriver "best practice". Det
skal beskrives målnivåer eller andre metoder for evaluering
av måloppnåelse dersom målnivå ikke er satt.

Årsrapport

Kommentar

Kapittel 5,
punkt 5.2,
Kapittel 6,
punktene 6.2
og 6.3

Kapittel 6,
punkt 6.2
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Stadium 1

Stadium 1

Stadium 1

Stadium 1

Registeret har en beskrivelse av
analyser som er relevante for å
oppfylle registerets formål.
Registeret har en beskrivelse av
hvordan resultater gjøres
tilgjengelig for relevante
mottagere.
Registeret har rutiner for opplæring
i datafangst og bruk av registeret
hos innregistrerende enheter.
Registeret utgir årsrapport i
henhold til beskrevne krav.

Registeret må beskrive hvilke analyser som er tenkt
gjennomført for å oppfylle registeret formål, med
hovedfokus på kvalitetsindikatorer og PROM/PREM
Registeret må spesifisere mottakere og hvordan resultater
gjøres tilgjengelig (resultattjenester, rapporter, på
forespørsel etc.)

Kap 2: punkt
2.1.3

Registeret må beskrive infrastruktur og rutiner for opplæring
av registrerende enheter, og utrede rutiner for automatisert
datafangst
Se mal årsrapport .
Det er registerets ansvar å gi fyllestgjørende informasjon slik
at det er mulig å gjøre en korrekt vurdering av
registerstadium
Registeret har en plan som beskriver konkrete og realistiske
tiltak for videre utvikling til neste stadium, innen maksimalt
3 år etter å ha oppnådd nasjonal status, for hvert punkt som
ikke er oppfylt i stadium 2.

Kapittel 5
punkt 5.5

Kapittel 7,
punkt 7.1,
7.2, 7.3, 7.4

Stadium 1

Registeret har en oppdatert plan
for videre utvikling.

Del II Kapittel
9

Stadium 2

Registeret samler data fra alle
aktuelle helseregioner.

Registeret dokumenterer at det samler data fra alle
helseregioner. Dersom registerets pasientgruppe ikke
behandles i alle regioner presiseres dette.

Kapittel 5
punkt 5.3

1

Stadium 2

Registeret presenterer
kvalitetsindikatorene på nasjonalt
nivå.

Registeret presenterer aggregerte resultater på nasjonalt
nivå for kvalitetsindikatorene basert på alle
innrapporterende enheter

Kapittel 3

2
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Stadium 2

Registeret har en konkret plan for
gjennomføring av
dekningsgradsanalyser

Registeret beskriver når og hvordan dekningsgradsanalyser
skal utføres. Dekningsgradsanalyser skal gjøres mot ekstern
datakilde (eks NPR, Reseptregisteret, MFR, EPJ). Dersom det
ikke er hensiktsmessig å beregne dekningsgrad mor
uavhengig kilde, skal registeret redegjøre for dette, og
beskrive hvilken annen metode registeret vil anvende for
estimering av dekningsgrad.
Registeret skal lage en plan for å utvikle resultattjenester.
Registeret beskriver hvilke resultater, spesielt
kvalitetsindikatorer, som skal gjøres tilgjengelig for
deltakende enheter. Med begrepet jevnlig forstås oftere enn
årlig.

Kapittel 5,
punkt 5.2

3

Stadium 2

Registeret har en konkret plan for
gjennomføring av analyser og
jevnlig rapportering av resultater
på enhetsnivå tilbake til deltakende
enheter.

Kapittel 7,
punkt 7.1 og
7.2

4

Stadium 2

Registeret har en oppdatert plan
for videre utvikling

Registeret har en plan som beskriver konkrete og realistiske
tiltak for videre utvikling til neste stadium innen 3 år fra
stadium 2 ble oppnådd. Planen skal omfatte hvert punkt som
ikke er oppfylt i stadium 3.
Registeret må angi kompletthet for sentrale variabler. Dette
omfatter minimum alle kvalitetsindikatorer.

Del II Kapittel
9

5

Stadium 3

Registeret kan dokumentere
kompletthet av kvalitetsindikatorer

Kapittel 5,
punkt 5.7

6

Stadium 3

Registeret kan dokumentere
dekningsgrad på minst 60 % i løpet
av de siste to år.

Registeret dokumenter dekningsgrad >60 % (på individnivå)
på bakgrunn av dekningsgradsanalyser mot ekstern kilde
(eks NPR, Reseptregisteret, MFR, EPJ). Dersom det ikke er
hensiktsmessig å beregne dekningsgrad mot uavhengig kilde,
skal registeret redegjøre for hvordan dekningsgraden er
beregnet

Kapittel 5,
punkt 5.2 og
5.4

7

Stadium 3

Registeret skal minimum årlig
presentere
kvalitetsindikatorresultater
interaktivt på nettsiden
kvalitetsregistre.no

Registeret utvikler presentasjon av resultater i
Resultatportalen i samarbeid med servicemiljøet i sin region

Kapittel 7,
punkt 7.1 og
7.2

8
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Stadium 3

Registrerende enheter kan få
utlevert/tilgjengeliggjort egne
aggregerte og nasjonale resultater

Registeret beskriver hvordan utlevering/tilgjengeliggjøring av Kapittel 7,
resultater til registrerende enheter foregår. For at kravet skal punkt 7.1 og
være oppfylt, må resultater utleveres/tilgjengeliggjøres
7.2
oftere enn årsrapport.

9

Stadium 3

Registeret presenterer deltakende
enhetenes etterlevelse av de
viktigste faglige retningslinjer.

Kapittel 3 og
Kapittel 6,
punkt 6.6

10

Stadium 3

Registeret har en oppdatert plan
for videre utvikling

Stadium 4

Registeret har i løpet av de siste 5
år dokumentert at innsamlede data
er korrekte og reliable.

Stadium 4

Registeret kan dokumentere
dekningsgrad på minst 80 % i løpet
av de siste to år

Der nasjonale/internasjonale retningslinjer for fagområdet
finnes, beskrives disse. Faglige retningslinjer må være
grunnlag for kvalitetsindikatorer i registeret og resultater
presenteres på sykehusnivå/enhetsnivå i kapittel 3. Der
(inter)nasjonale retningslinjer ikke finnes bør andre faglige
retningslinjer eller ”best practice” beskrives og enhetenes
etterlevelse av disse
Registeret har en plan som beskriver konkrete og realistiske
tiltak for videre utvikling til neste stadium innen 3 år fra
stadium 3 ble oppnådd. Planen skal omfatte hvert punkt som
ikke er oppfylt i stadium 4.
Registeret redegjør for metode og resultater av kontroll av
korrekthet (validitet) og reliabilitet (reproduserbarhet)
(gjelder kvalitetsindikatorene og andre sentrale variabler),
utført i løpet av de siste 5 år. (LENKE TIL Datakvalitet på 1-23)
Registeret dokumenter dekningsgrad >80 %
(på individnivå) på bakgrunn av dekningsgradsanalyser mot
ekstern kilde (eks NPR, Reseptregisteret, MFR, EPJ). Dersom
det ikke er hensiktsmessig å beregne dekningsgrad mot
uavhengig kilde, skal registeret redegjøre for hvordan
dekningsgraden er beregnet.

Stadium 4

Registrerende enheter har tilgang
til oppdaterte egne personentydige
resultater og aggregerte nasjonale
resultater.

Registeret dokumenterer dette ved å beskrive registerets
resultattjeneste for registrerende enheter med elektronisk,
innlogget tilgang til oppdaterte resultater. Eksempelvis
resultattjenester som Rapporteket, KREMT og
figurer/tabeller i MRS (ikke Resultatportalen)

Del II, kapittel 11
9

Kapittel 5,
punkt 5.6 og
5.7

12

Kapittel 5,
punkt 5.2 og
5.4

13

Kapittel 7,
punkt 7.1

14
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Stadium 4

Registerets data anvendes
vitenskapelig

Angi antall utleveringer til forskningsformål i løpet av siste
år. Oppgi publikasjonsliste for siste 2 år med titler på
vitenskapelige publikasjoner som benytter data fra
registeret.

Kapittel 8,
punkt 8.2

15

Stadium 4

Registeret presenterer resultater
for PROM/PREM (der dette er
mulig)
Registeret kan dokumentere
resultater fra kvalitetsforbedrende
tiltak som har vært igangsatt i løpet
av de siste to år. Tiltakene skal
være basert på kunnskap fra
registeret.
Registeret kan dokumentere at det
i rapporteringsåret har identifisert
kliniske forbedringsområder, og har
igangsatt eller kontinuert klinisk
kvalitetsforbedringsarbeid

Registeret presenterer resultater på enhetsnivå for
rutinemessig innsamlede PROM/PREM i kapittel 3

Kapittel 3.2

16

Registeret beskriver resultater fra gjennomførte tiltak for
klinisk kvalitetsforbedring. Dette kan være tiltak initiert og
gjennomført av innregistrerende enheter/fagmiljø eller av
registeret.

Kapittel 6,
punkt 6.9

17

Registeret beskriver hvilke kliniske forbedringsområder som
er identifisert på bakgrunn av analyser fra registeret, og
eksempler på bruk av registerets resultater i klinisk
kvalitetsforbedringsarbeid i rapporteringsåret. Dette kan
være klinisk forbedringsarbeid gjennomført av
innregistrerende enheter/fagmiljø eller av registeret.

Kapittel 6,
punkt 6.7 og
6.8

18

Nivå A

Nivå B

Nivå C

Oppfyller ikke krav til nivå B

19
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
06/2019
Eva Stensland, SKDE

Forslag til revidert årsrapportmal for de nasjonale kvalitetsregistrene
Bakgrunn
Det gjøres årlig mindre endringer i årsrapportmal for de nasjonale kvalitetsregistrene. Endringene er
som regel små, det er oftest presiseringer i veiledningstekst for å tydeliggjøre hvilken informasjon
som skal rapporteres.
Med foreslåtte endringer i stadieinndelingssystemet er det behov for endringer i årsrapportmal som
ivaretar dette.

Aktuelt
De viktigste foreslåtte endringer er som følger:
- Kapittel 2: Informasjon rundt hjemmelsgrunnlag er endret som følge av GDPR, det bes også
om mer detaljert informasjon om fagrådets sammensetning. Det er også satt inn et pkt 2.3.1
om analyser som belyser registerets formål.
- Kapittel 3: For å ivareta behov om at de viktigste analyser som brukes i vurdering av
ekspertgruppen kommer først i kapittelet, er det forslått et underkapittel 3.1 som ivaretar
dette.
- Kapittel 5: Tydeliggjøring av hvilke dimensjoner av datakvalitet det skal rapporteres på i
introduksjon av kapittelet og i punkt 5.7.
- Kapittel 6: Presisering av tekst under punkt 6.2 og delkapitler som omhandler klinisk
kvalitetsforbedring (6.7-6.9).
- Kapittel 7: Presiseringer i veiledningstekst under punkt 7.1 og 7.4.
- Kapittel 8: Presisering under punkt 8.2 med antall utleveringer og rapportering av
publikasjoner de siste 2 år.
- Kapittel 9: oppdatering av punkter for forbedring og presisering av at plan gjelder for videre
utvikling til neste stadium innen 3 år fra nåværende stadium ble oppnådd
- Kapittel 10: revisjon av tekst i punktene i stadieinndelingssystemet og hvor i årsrapport
aktuell informasjon skal beskrives

Forslag til vedtak
Styringsgruppen godkjenner forslag til revidert årsrapportmal

Vedlegg 5: Forslag til revidert årsrapportmal for de nasjonale kvalitetsregistrene, dokument vedlagt
innkalling og saksfremlegg
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
07/2019
Marianne Nicolaisen, SKDE

Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2018
Bakgrunn
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre presenterer sin årsrapport for 2018.
Rapporten oppsummerer foregående års virksomhet, og er delt i to deler. Del en er felles nasjonal
rapportering på aktiviteter i hele servicemiljøet, samt for Nasjonalt servicemiljø i SKDE. Del to er
rapportering på aktiviteter i servicemiljøet i hver region og status for registrene i regionen. Det er
også inkludert rapportering fra Fagsenter for pasientrapporterte data, og det rapporteres på
registrenes status på inklusjon av PROM/PREM.

Aktuelt
Årsrapporten viser at det har vært stor aktivitet i servicemiljøet og i Fagsenter for pasientrapporterte
data i 2018. Blant annet har kvalitetsforbedring og datakvalitet hatt stort fokus, informasjon og
kompetansespredning har foregått via nettsiden, kurs og seminarer og publikasjoner. Det ble
arbeidet med utvikling innen kvalitetsregisterfeltet i prosjekter og utvalg, og gitt veiledning i bruk av
PROM-verktøy.

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering
Vedlegg 6: Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2018, dokument vedlagt innkalling og saksliste.
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
08/2019
Eva Stensland, SKDE

Brukerundersøkelse 2018 for Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre – oppsummering av hovedfunn og tiltak
Bakgrunn
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre gjennomførte i januar/februar 2019 en
brukerundersøkelse. Hensikten var å kartlegge hvor fornøyde de nasjonale kvalitetsregistrene var
med bistanden de hadde fått fra servicemiljøet og IKT-leverandørene og hva registrene trenger
bistand til. Svarene er nyttige for at vi skal vite hvordan vi kan dekke registrenes behov for
veiledning/bistand på en best mulig måte. Undersøkelsen var rettet mot ledere eller andre ansatte i
de medisinske kvalitetsregistrene som hadde nasjonal status i 2018.
Undersøkelsen gjaldt all aktivitet i Nasjonalt servicemiljø; servicemiljøet i SKDE som har nasjonale
oppgaver og servicemiljøet i regionene som i hovedsak har ansvar for å følge opp og bistå registrene i
egen region, samt Fagsenter for pasientrapporterte data. I undersøkelsen ba vi også om
tilbakemelding på tjenester levert av IKT-leverandører i regionene.
Undersøkelsen bestod av fire deler:
- Del 1: Servicemiljøet i regionene
- Del 2: Tekniske innregistreringsløsninger og resultattjenester
- Del 3: Fagsenter for pasientrapporterte data (PROM-senteret)
- Del 4: Servicemiljøet SKDE, nettside, og servicemiljøet i sin helhet
Ved svarfristen hadde vi mottatt 34 svar (62 % responsrate), 3 fra registre i Helse-Nord, 3 fra Helse
Midt-Norge, 13 fra Helse Vest og 15 fra Helse Sør-Øst.
Nasjonale resultater og forslag til tiltak ble diskutert i en nasjonal samling i hele servicemiljøet 11.
februar, og i et påfølgende ledermøte i servicemiljøet. Resultater for hver regionale enhet er
formidlet til servicemiljøet i alle regioner og Fagsenter for pasientrapporterte data, slik at hver enhet
kan analysere sine resultater og beslutte regionale tiltak for evt. forbedringer. Resultater som gjelder
IKT-tjenester er oversendt til FMK-NIKT, som vil behandle brukerundersøkelsen som egen sak i ett av
sine møter.

Aktuelt
De viktigste utfordringer/funn og tiltak er som følger:

-

-

1. IKT:
IKT-kapasitet oppgis som registrenes største utfordring. Flere registre oppgir at de står lenge
i kø hos IKT-leverandør. Registrene er i all hovedsak fornøyde med kvalitet i tjenestene, men
ikke utviklingstakten og det å få leveranser til riktig tid.
Tiltak:
Viktig at IKT-leverandør avklarer forventninger tidlig med registrene, viktig med god
kommunikasjon og forutsigbarhet i leveranser
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-

Tydeliggjøre servicemiljøets rolle
Kan man få et avtaleverk på plass der det får konsekvenser dersom leveranser ikke leveres til
fastsatt tid?

-

2. Bistand til analyse/resultattjenester:
Registrene er fornøyde med kvalitet på bistand, kapasitet på statistiker/analytikerbistand er
en utfordring
For liten kapasitet hos statistikere/analytikere fører til ventetid på bistand

-

Tiltak:
Revidere oversikt over hva statistikere skal bistå registrene med i Serviceerklæringen
Forventningsavklaring; tydeliggjøre hva servicemiljøet kan/skal bidra med
Sørge for kompetanse på Power BI og R-Shiny i alle regioner

-

-

-

-

-

3. Jus
Områder registre oppga behov for ytterligere bistand var GDPR, DPIA og
databehandleravtaler og behov for veiledningsmateriell
Uklarhet om hva servicemiljøene i regionene skal ha ansvar for, og hva som er ansvaret for
personvernombudet ved det enkelte HF. Varierende kapasitet til juridisk veiledning mellom
regionene
Tiltak:
Etablering av ressursgruppe for jus på tvers av regionene
Gi tydelig informasjon om hvilken juridisk bistand/veiledning registrene kan få fra
servicemiljøet i regionene og hvilke oppgaver/ansvar som ligger hos personvernombud.
Revidere og utvikle generelt veiledningsmateriell på nettsidene, legge ut eksempler.
4. Andre oppgaver
Registre kan be om bistand til oppgaver som er utenfor områder servicemiljøet skal bistå
med
Tiltak:
Tydeliggjøre roller. Ha informasjon på nettsiden: Hva kan servicemiljøet bidra med? Hvem
kontakte når?
Revidere Serviceerklæringen og ha forventningsavklaring når man møter registerinitiativ og
registre

Forslag til vedtak
Vedtak utformes i møtet.
Vedlegg 7: Oppsummering fra brukerundersøkelse og foreslåtte tiltak.
Vedlegg 8: Resultater fra brukerundersøkelsen 2018, dokument vedlagt innkalling og saksfremlegg.
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Sak 08/2019 vedlegg 7: Oppsummering fra brukerundersøkelse og foreslåtte tiltak

Oppsummering av resultater fra brukerundersøkelse og foreslåtte tiltak
Resultater og tiltak er samlet i følgende områder:
1. IKT
2. Analyse/resultatformidling
3. Generell veiledning
4. Jus
5. PROM
6. Pasientmedvirkning
7. Kommunikasjon
1. Utfordringer og forbedringsområder – IKT
-

-

IKT-kapasitet:
IKT-kapasitet oppgis som registrenes største utfordring. Registrene er i all hovedsak fornøyde
med kvalitet i tjenestene, men ikke utviklingstakten og det å få leveranser til riktig tid: flere
registre oppgir at de står lenge i kø hos IKT-leverandør. Også feilrettinger kan ta lang tid.
Årsakene til dette er flere:
o IKT-leverandørene har en god del oppgaver knyttet til nasjonale fellestjenester og
nasjonale prosjekter som forskyver IKT-arbeid med enkeltregistre.
o Økt antall registre, har IKT-ressursene vokst i samsvar med økt antall registre?
o Et ressursproblem og begrensede muligheter til å kjøpe eksterne tjenester. For
mange ledd mellom registrene og leverandør?
Kodebøker kan være mangelfulle, og det kan være vanskelig å få oversikt i datadump

Foreslåtte tiltak:
- Løfte utfordringer med IKT-kapasitet opp til Interregional styringsgruppe da dette utpeker
seg som hovedfunn i brukerundersøkelsen. Kvalitetsregistrene er en liten del av porteføljen
hos IKT-leverandørene.
- Viktig at IKT-leverandør avklarer forventninger tidlig med registrene, viktig med god
kommunikasjon og forutsigbarhet i leveranser
- Behov for begrepsforklaringer og prosessbeskrivelse av IKT-utviklingstrinnene
- Tydeligere kommunikasjon og forventningsavklaring mellom register, servicemiljøet og IKTleverandør. Dette innebærer også at servicemiljøet og IKT-leverandør / FMK-NIKT hjelper
registre med avklaringer dersom utfordringer er sammensatte og avgjørende for
sluttproduktet
- Revidere punktene om IKT i Serviceerklæringen
- Tydeliggjøre oppgave- og forventningsbeskrivelse for IKT-koordinatorene i servicemiljøet i
regionene;
o Veilede registrene i teknologiske utfordringer
o Hjelpe registrene med å øke bestillerkompetanse (kravspesifikasjon og teste løsning)
o Ha oversikt over registrenes IKT-prosjektforløp- og status
- Regionale styringsgrupper med deltagelse fra leverandør, ledes av RHF
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-

Avtaleverk bør på plass der det får konsekvenser dersom leveranser ikke leveres til fastsatt
tid

2.

Utfordringer og forbedringsområder - Analyse/ resultater

-

Registrene er fornøyde med kvalitet på bistand til statistikk/analyse, men kapasitet er en
utfordring som kan føre til ventetid på bistand
Registre ber i noen tilfeller om analyse/statistikkbistand fra servicemiljøet til oppgaver som
ligger utenfor hva servicemiljøet i regionene skal bistå med, for eksempel forskning
Statistiker/analytiker bistår også til annet enn rent statistikkarbeid (F.eks testing av register,
delta i utvalg og arbeidsgrupper)
Noen regioner har også i sin oppgaveportefølje tar arbeid med lokale kvalitetsregistre, og det
tar også tid
Utfordring framover: Det vil være behov for større statistiker/analyseressurser med nye
registre

-

Foreslåtte tiltak:
- Tydeliggjøre at det ikke er forskningsarbeid servicemiljøet skal bidra til
- Revidere oversikt over hva statistikere kan/skal bistå registrene med i Serviceerklæringen
- Forventningsavklaring; tydeliggjøre hva konkret servicemiljøet skal bidra med / ikke bidra
med
- Sørge for kompetanse på Power BI og R-Shiny i alle regioner
- Samarbeid på tvers i servicemiljøet: deling av koder; lage en løsning der alle kan se på
hverandres koder (GITHUB)
- Vurdere tidsbruk på lokale registre
- Spørsmål: Kan det forventes at registrene skal ha egen statistikkompetanse?
3. Utfordringer og forbedringsområder – Generell veiledning
- Krevende for servicemiljøene i regionene når eksterne prosesser tar tid (f.eks
finansieringsordning, mulighet for å søke om nasjonal status). Dette kan føre til at
registerinitiativ går andre veier for å få nasjonale/landsdekkende registre på siden av de som
er godkjente i dagens formelle prosesser
- Registre kan be om bistand til oppgaver som er utenfor områder servicemiljøene i regionene
skal bistå med
- Registre som ønsker å begynne tidlig med årsrapport har opplevd å vente lenge på mal for
årsrapport
Foreslåtte tiltak:
- Tydeliggjøre roller. Ha informasjon på nettsiden: hva kan servicemiljøet i regionene bidra
med? Hvem kontakte når?
- Revidere Serviceerklæringen og ha forventningsavklaring i møter med registerinitiativ og
registre
- Ha tydelige avtaler om kapasitet/når det kan forventes bistand og hva det kan bistås med.
- Statusmøter/oppfølgingsmøter med registrene; legge til en kolonne for forventninger til
bistand (og avklare begge veier)
- I etableringsprosess/søknad om nasjonal status: behov for å bli tydelige på hva servicemiljøet
skal bidra med slik at registrene vet hva de kan få hjelp til
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-

Tilgjengeliggjøre årets mal for årsrapport i løpet av mars/april
Kvalitetsindikatorer, målnivå for kvalitetsindikatorer og kvalitetsforbedringsarbeid – områder
servicemiljøet kan bistå spesielt med
Dele kunnskap/ kompetanse på tvers av regionene

4. Utfordringer og forbedringsområder – Jus
- Områder registre oppga behov for ytterligere bistand var innenfor juridisk kompetanse,
statistisk kompetanse, GDPR, DPIA og databehandleravtaler
- Personvernutfordring: Uklarhet om hva servicemiljøene i regionene skal ha ansvar for, og hva
som er ansvaret for personvernombudet ved det enkelte HF. Avklaring pågår
- Mye uklarhet rundt databehandleravtaler og annet avtaleverk
- Behov for bedre veiledningsmateriell (f. eks DPIA)
- Varierende kapasitet til juridisk veiledning mellom regionene
- Behov for veiledning til registre ved innføring av nytt lovverk, gjelder for eksempel nye krav
fra NPR
Foreslåtte tiltak:
- Etablering av ressursgruppe for jus på tvers av regionene
- Gi tydelig informasjon om hvilken juridisk bistand/veiledning registrene kan få fra
servicemiljøet i regionene og hvilke oppgaver/ansvar som ligger hos personvernombud
- Revidere og utvikle generelt veiledningsmateriell på nettsidene, legge ut eksempler, lage en
«juridisk håndbok»

5. Utfordringer og forbedringsområder – PROM
- Det var 14 registre som oppga å ha fått bistand fra Fagsenter for pasientrapporterte data
(PROM-senteret), der ulike tjenester var relevante. I all hovedsak var registrene svært- eller
ganske fornøyde med tilgjengelighet og kvalitet på bistanden de hadde fått. Flere oppga at
de hadde deltatt på kurs arrangert av PROM-senteret. PROM-senteret har sett på tiltak for at
tjenestene skal bli mer synlig for registrene:
Foreslåtte tiltak:
- Tjenestene for PROM-senteret bør synliggjøres i Serviceerklæringen
- Bygge om nettsidene slik at de også omfatter PROM, slik at PROM blir et fagområde i likhet
med andre områder, som kvalitetsforbedring og forskning
- Presentere at PROM-senteret også har kompetanse som kan benyttes i kvalitetsforbedring
og forskning
- Kvalitetskrav til PROM-instrumenter / målinger
6. Utfordringer og forbedringsområder – Pasientmedvirkning
- Ingen registre oppga at de hadde bedt om bistand fra servicemiljøet i sin region i forbindelse
med pasient- og brukermedvirkning. De aller fleste registre har i dag
pasient/brukerrepresentant i sitt fagråd.
Foreslåtte tiltak:
- Serviceerklæringen er for overordnet og bør presiseres
- Ha med brukerrepresentant i videre utvikling av Resultatportalen
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-

Til neste brukerseminar: oppdatere kontaktinformasjon over brukerrepresentanter i
registrene

7. Utfordringer og forbedringsområder – Kommunikasjon
- Registrene oppga i all hovedsak at nettsiden har relevant og nyttig informasjon, at
søkefunksjonen fungerte godt og at informasjonen var strukturert på en oversiktlig måte. For
ytterligere forbedring og relevans av nettsiden har servicemiljøet foreslått tiltak:

Foreslåtte tiltak:
- Bruke nettsidene til å presentere en tilpasset versjon av Serviceerklæringen
- Oppdatere sidene, struktur for jevnlig gjennomgang
- Tydeliggjøre på nett hvilke ressurser som sitter i regionene, og hvem som kan hjelpe med hva
- Formidle nyhetssaker fra regioner/ fagsenter
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
09/2019
Jørn Hanssen, nasjonal IKT HF

Kvalitetsregistrenes utfordringer knyttet til IKT-området
Bakgrunn
Interregional styringsgruppe og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har ved flere
anledninger gitt uttrykk for en forventning om at Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre
(FMK) skal bidra til å løse kvalitetsregistrenes IKT-utfordringer.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre gjennomførte i januar/februar 2019 en
brukerundersøkelse. Denne saken handler om kvalitetsregistrenes utfordringer knyttet til IKTområdet, og refererer derfor til del 2 i brukerundersøkelsen: «Tekniske innregistreringsløsninger og
resultattjenester».
I denne saken fokuserer vi på følgende områder:
- Valg av plattform (MRS, Qreg, eReg)
- Kapasitet hos IKT-leverandørene
- Utviklingsprosess (samhandling: servicemiljø, kvalitetsregister, leverandør)
Hovedfunn fra brukerundersøkelsen samt forhold drøftet i servicemiljøets seminar om
brukerundersøkelsen
- IKT-kapasitet oppgis som registrenes største utfordring: flere registre oppgir at de står lenge i
kø hos IKT-leverandør. Også feilrettinger kan ta lang tid.
- Kodebøker kan være mangelfulle, og det kan være vanskelig å få oversikt i datadump
- Registrene er i all hovedsak fornøyde med kvalitet i tjenestene, men ikke utviklingstakten og
det å få leveranser til riktig tid
- IKT-leverandørene har en god del oppgaver knyttet til nasjonale fellestjenester og nasjonale
prosjekter som forskyver IKT-arbeid med enkeltregistre.
- Økt antall registre, har IKT-ressursene vokst i samsvar med økt antall registre?
- IKT-misnøye handler primært om kapasitet. Et ressursproblem og begrensede muligheter til å
kjøpe eksterne tjenester. For mange ledd mellom registrene og leverandør?
Behandling av temaet i FMK
I sak 9/19 7.2.2019, diskuterte FMK hva som er realistiske forventinger til hva FMK kan bidra med, i
arbeidet med å løse disse utfordringene. Her er utdrag fra møtereferatet:
«FMK kan ikke gå inn som en kommisjon og fordele ansvar e.l., men FMK bør kunne bidra til å belyse
faktum om de tekniske løsningene som registrene bruker. Det pekes ofte på tekniske mangler, uten
at det er spesifisert hva som er mangelfullt ved den tekniske løsningen. Det må skilles mellom
manglende kapasitet for teknisk utvikling, og mangler ved de etablerte tekniske løsninger. Det kan
like gjerne være problemer med det organisatoriske og finansielle, som til selve den tekniske
løsningen».
«Det er ofte konflikt i årsaksforklaringen mellom leverandør og bruker av de tekniske løsninger, og
det vil være vanskelig for FMK å gå inn å bedømme hva som er korrekt årsaksforklaring. Det er også
vanskelig å plassere eierskap til å gjøre gjennomganger av årsakssammenhenger som egentlig er så
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komplekse at det krever prosjektgjennomføring og finansiering med involvering av ulike faglige
perspektiver».

Status og vurdering
Valg av plattform (MRS, Qreg, eReg)
I 2015 ble det gjennomført et arbeid i regi av FMK, for å vurdere egenskapene til innregistreringsløsningene. Vurderingene ble gjennomført ved at leverandørene gjorde en «egenvurdering» av om
deres løsninger samsvarte med de vedtatte arkitekturprinsippene for spesialisthelse-tjenesten. Dette
arbeidet resulterte i en rangering som viste at MRS hadde høyest grad av samsvar med
arkitekturprinsippene, mens eReg hadde lavest grad av samsvar.
I 2018 ga FMK innspill til arbeidet med helseregionenes plan for å ta i bruk fellestjenester for de
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene (inklusive Kreftregisteret). I den forbindelse ble det gjort en
overordnet vurdering av hvor omfattende det vil være å tilpasse innregistreringsløsningene til å ta i
bruk fellestjenestene. De nødvendige tilpasningene i eReg ble vurdert til å være noe mer omfattende
enn for MRS og Qreg.
I sak 6/19 7.2.2019 i FMK, ble det presentert status på arbeidet med å lage en «veiledning» for
hvordan de vedtatte arkitekturprinsippene kan anvendes til å evaluere innregistreringsløsninger for
kvalitets-registrene. Nasjonal IKT HF foreslår at denne veiledningen brukes til å utarbeide kriterier for
en ny evaluering, i forlengelsen av det som ble gjort i 2015. Det vil i tillegg bli utformet spesifikke
kriterier for krav til ROS-analyse av løsningene, og tilhørende dokumentasjon.
For noen av kvalitetsregistrene er det etablert IKT-løsninger som ikke bare er
innregistreringsløsninger, men som også fungerer som «spesialistsystemer» til bruk i
pasientbehandling. Slike løsninger vil som regel inneholde mer kompleks funksjonalitet,
sammenlignet med en enklere løsning som bare skal rapportere inn data til et kvalitetsregister. Et
eksempel på et register som har denne typen løsning, er Norsk pacemaker- og ICD- register. I
behandlingen av sak 5/19 7.2.2019 i FMK, var det enighet om at det fra et teknisk perspektiv,
generelt ikke er ønskelig at det «ubevisst» etableres innregistreringsløsninger for nasjonale
kvalitetsregistre, som også er spesialistsystemer for pasientbehandling. Forslag om å utvikle nye
spesialistsystemer, må tas inn i regionale eller nasjonale IKT-prioriteringer.
Kapasitet hos IKT-leverandørene
FMK har i sak 36/18 22.6.2018 behandlet en «bekymringsmelding» fra servicemiljøet i Helse Vest om
manglende kapasitet hos Helse Nord IKT. FMK har derfor bedt Helse Nord IKT, HEMIT og Oslo
universitetssykehus, om å legge frem status på leveransekapasitet vs behov, og eventuelle planer for
å tilpasse kapasiteten i henhold til behovet. HEMIT og Oslo universitetssykehus vil legge frem sine
planer og status i FMK-møte 28.3.2019, og Helse Nord IKT vil gjøre det samme i FMK-møte 14.5.2019.
Det bør gjennomføres en ROS-analyse av leverandørene som sådan (kapasitet, tilpasningsevne, og
sårbarhet for å miste kritisk kompetanse), i tillegg til å vurdere strategisk forankring for fremtidig
satsning på området.
Utviklingsprosess (samhandling: servicemiljø, kvalitetsregister, leverandør)
Når det oppleves lange leveringstider på bestillinger, så er det nødvendig å forstå samhandlingen
mellom leverandøren, helseregionens servicemiljø, og kvalitetsregisteret som bestiller. Nasjonalt
servicemiljø erfarer at HEMIT og Helse Nord har definerte arbeidsprosesser for etablering av IKTløsninger, som beskriver hvordan denne samhandlingen skal foregå. Det ser ikke ut vil å være
tilsvarende definert arbeidsprosess for etablering av IKT-løsninger med eReg som plattform. Dette er
en faktor som sannsynligvis påvirker totale kostnader og leveringstid.
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Servicemiljøet i Helse Vest har, i samarbeid med Helse Vest IKT, arbeidet med å lage en felles arbeidsprosess for etablering av et kvalitetsregister, inklusive etablering av IKT-løsning. Denne
arbeidsprosessen ble presentert i FMK i sak 50/18 23.8.2018. Basert på innspill i møtet, og andre
generelle betraktninger, vil det bli fremlagt en ferdig versjon i FMK-møte 14.5.2019, og i Interregional
styringsgruppe 12.6.2019.
Helse Vest sine erfaringer med sine leverandører på området er som følger: «HEMIT har etablert et
team med ulike roller og er blitt mer profesjonell i sine leveranser. Høyt prioriterte oppgaver blir
håndtert raskt og de leverer i de aller fleste tilfellene iflg. plan. De er forutsigbare og rapporterer på
tid, kost og kvalitet underveis i utviklingsløpet. Helse Nord IKT har hatt utfordringer med
utviklingskapasitet, og har ikke etablert roller som håndterer prosjektledelse og testing i samme grad
som HEMIT. Vi opplever en større uforutsigbarhet ift. leveransene fra Helse Nord IKT, men vi vet at
de jobber med å forbedre seg».
Helse Vest har en føring/preferanse på at nye nasjonale kvalitetsregistre skal etableres på MRSplattformen. Alternativt kan Qreg vurderes, dersom det foreligger gode grunner (eksempelvis at et
nytt register som skal etableres, har overlappende variabelsett med allerede etablerte registre på
Qreg-plattformen).
Helse Vest har videre gjort følgende betraktninger: «Det er generelt ikke ønskelig eller realistisk at
leverandørene skal levere alle behov samtidig, det vil naturlig nok være en kø. Høyt prioriterte
oppgaver bør leveres raskt, mindre viktige oppgaver må vi forvente noe ventetid på. Men det er
vesentlig at leverandørene er forutsigbare i sine planer. Dette krever dog at bestillingene er tydelige
og forutsigbare i sine bestillinger, og at registrene involverer seg i spesifikasjon, oppfølging og testing
underveis i utviklingsperioden. Poenget er at det er mange faktorer som spiller inn, og at tiltak kun
rettet mot leverandørene blir for ensporet.»

Oppsummering og anbefaling
1. Det bør gjennomføres en ROS-analyse av leverandørene som sådan (kapasitet,
2.

3.

4.

5.

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

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe gir sin tilslutning til anbefalingene i saken, og ber FMK om å foreslå en
plan for å evaluere innregistreringsløsningene MRS, Qreg og eReg.
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
10/2019
Philip Skau, SKDE

Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og
rusbehandling
Bakgrunn
De regionale helseforetakene fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage en
plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. I den endelige
rapporten som ble oversendt departementet ble det for området psykisk helse og rusbehandling
foreslått å opprette følgende nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre registre:
• Kvalitetsregister for alderspsykiatri
• Kvalitetsregister for psykisk helsevern for barn og unge
• Kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern som skal dekke hele tjenesten utenom de andre
anbefalte registrene
• Kvalitetsregister for bruk av tvangsmidler og nevrostimulerende behandling blir etablert som delregistre i det større tverrgående registeret for behandling i psykisk helsevern
• Etablering av et minimumsdatasett som er felles for alle registre innen psykisk helsevern og
rusbehandling
Det er allerede etablert et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser.
Det interregionale AD-møtet besluttet i møte: 19.11.18 at anbefalingen knyttet til nye nasjonale
medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling skulle prioriteres i 2019.

Aktuelt
Prosjektets formål:
Følge opp det interregionale AD-møtets beslutning om å etablere nasjonale medisinske
kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling
Når prosjektet er avsluttet skal:
- Det være etablert en modell for samordning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen
psykisk helsevern og rusbehandling
- Det være etablert en helhetlig faglig organisasjon for nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen
psykisk helsevern og rusbehandling
- Alle registre som inngår i modellen ha nådd stadium 1. i det nasjonale stadieinndelingssystemet
for nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Delmål
- Bidra til at alle registrene får utviklet en hensiktsmessig IKT-løsning for datafangst
- Bidra til at alle registrene har utviklet kvalitetsindikatorer
- Bidra til at alle registrene har utviklet en resultattjeneste for offentlig publisering
- Bidra til at det etableres et felles nasjonalt fagråd med lederne for de enkelte registrene samt
tvang og nevrostimulerende behandling
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-

Beskrive kostnadsbilde for modellen, både etter nåværende finansiering av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre og den nye modellen som er foreslått, men ikke trådt i kraft.

Forslag til vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.

Vedlegg 9: Prosjektdirektiv: Etablering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk
helsevern og rusbehandling, dokument vedlagt innkalling og saksfremlegg.
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
11/2019
Wenche Reed Servicemiljøet region Sør-Øst
og Philip Skau, SKDE

Forskningsbiobanker og nasjonale kvalitetsregistre
Bakgrunn
Dette er en oppfølging av sak 55/17 der styringsgruppen har bedt om en kort redegjørelse vedr.
forskningsbiobanker tilknyttet nasjonale kvalitetsregistre.

Aktuelt
Det har vært relativt lite fokus i Norge på opprettelse av forskningsbiobanker koblet til nasjonale
kvalitetsregistre. I Sverige ble det publisert en artikkel i Läkertidningen i 2013 som omhandlet
etablering av en forskningsbiobank koblet opp til Swedeheart: Läkartidningen 2013;110. Biobank
kopplad till Swedeheart. Konklusjonen gjengis her: Hogkvalitativ biobanksverksamhet inom ramen
for rutinsjukvården, genom anvandning av befintliga vårdrutiner och infrastrukturer, och med
vederborligt beaktande av patienternas säkerhet och integritet enligt biobankslagen, möjliggör
storskalig insamling av biologiskt material till rimliga kostnader; detta kopplat till informationen om
hjärtinfarktpatienterna som finns i det nationella kvalitetsregistret ger möjligheter till forskning for
att bättre forstå hjärt–karlsjukdomens uppkomst och prognos, utveckla nya diagnostiska metoder
och möjliggora individanpassade behandlingar med högre effektivitet och mindre biverkningar.
Prosjektet ble finansiert av Stiftelsen för strategisk forskning och Hjärt–lungfonden.
I senere tid er biobankinnsamling etablert for flere av de svenske nasjonale kvalitetsregistre.
I Norge har servicemiljøet kun oversikt over 5 nasjonale kvalitetsregistre med en tilhørende
forskningsbiobank. Det er lite eller ingen informasjon om denne del av virksomheten i registrenes
årsrapporter eller på kvalitetsregistre.no:
Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)
 I årsrapport 2017 er det oppgitt at opprettelsen av forskningsbiobank ble godkjent 22.01.16,
men innsamling må avvente til finansiering er på plass
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)
 Ingen informasjon om biobank på nettsidene eller i årsrapporten 2017
Norsk MS-register og biobank
 På nettsiden kvalitetsregistre.no beskriver registeret «Nasjonalt Multippel Sklerose Register»
ble etablert i 2001, og i 2005 utvidet til å inkludere biobankmateriale (DNA og serum fra
blod; ryggmargsvæske). Registeret endret da navnet til «Norsk Multippel Sklerose Register og
Biobank». Biobanken danner grunnlag for en rekke studier av genetiske risikofaktorer,
nasjonalt og internasjonalt, og har gjennom dette bidratt til flere vitenskapelig artikler i blant
annet Nature.
Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (BDR)
 På OUS’ nettside (Biobankportalen) står at forskningsbiobanken er tilknyttet Nasjonalt
medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Formålet er å bedre diagnostikk
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og klassifisering av diabetes, samt å fremme forskning på feltet. Materialet er samlet inn i
forbindelse med spørsmål om deltakelse i ”Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barneog ungdomsdiabetes”. Forespørselen er rettet både til foresatte og til barn med diabetes.
Norsk parkinsonregister og biobank
 Biobank står nevnt på nettsiden som et av registerets formål: forskning på årsaksforhold og
sykdomsmekanismer ved å kombinere registerdata og biobankmateriale
I høringsnotatet til HOD Forskrift om medisinske kvalitetsregistre har departementet vurdert om
behandling av humant biologisk materiale skal omfattes av forskriftens virkeområde. Noen få
kvalitetsregistre har tilknyttede biobanker, som er etablert med godkjenning fra REK, jf.
helseforskningsloven § 25 første ledd. Departementet har kommet til at behandling av humant
biologisk materiale ikke skal omfattes av foreslåtte forskrift. Etablering av biobanker og annen
behandling av humant biologisk materiale følger da de alminnelige vilkårene i helseforskningsloven.
Forskriften er ikke til hinder for at kvalitetsregistre kan etablere tilhørende forskningsbiobanker i tråd
med helseforskningsloven. Departementet ser ikke at kvalitetsregistrene per i dag har behov for en
annen regulering av etablering av biobanker enn det som fremgår av helseforskningsloven.
Biobanker tilknyttet kvalitetsregistre er ikke særlig utbredt.
Det er Helseforskningsloven som regulerer forskningsbiobankene. Helseforskningsloven gjelder for
medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller
helseopplysninger, jf. § 2 første ledd. Med medisinsk og helsefaglig forskning menes virksomhet som
utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom, jf. § 4.
Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning. Loven stiller
krav om samtykke ved deltakelse i forskning, jf. § 13. Kravet om samtykke gjelder ikke dersom noe
annet følger av lov eller i medhold av lov. Det følger av § 2 at loven ikke gjelder etablering av
helseregistre. Lovens regler om behandling av personopplysninger gjelder derfor ikke etableringen av
medisinske kvalitetsregistre. Loven har regler om opprettelse av forskningsbiobanker og krav til
oppbevaring og behandling av humant biologisk materiale i forskningsbiobanker (§§ 25 flg.). Med
humant biologisk materiale menes organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt
materiale fra levende og døde mennesker, jf. § 4 bokstav b. Med forskningsbiobank menes en
samling av humant biologisk materiale som anvendes i et forskningsprosjekt eller som skal anvendes
til forskning, jf. § 4 bokstav c. Forskningsbiobanker må godkjennes av den regionale komiteen for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Oppsummering
Å knytte en forskningsbiobank til et nasjonalt kvalitetsregister vil være av stor forskningsmessig verdi,
men må reguleres av eksisterende lovverk og finansieres gjennom særskilte forskningsmidler.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering.
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr
Saksbehandler

20.03.2019
12/2019
Marianne Nicolaisen, SKDE

Regionvis forvaltning av registermidler
Bakgrunn
Styringsgruppen ba i sitt møte i september 2018 om en orientering om praksis for hvordan
registrenes midler forvaltes i alle helseregionene; går de uavkortet til registerdrift eller inngår de i
budsjett til sykehus/ avdeling?

Aktuelt
Servicemiljøet i alle regioner har rapportert dagens praksis for forvaltning av registermidler i sin
region.
Helse Sør-Øst (HSØ):
Oslo universitetssykehus (OUS): Midlene tildelt fra HSØ til OUS fordeles til klinikken/avdelingen hvor
registrene er forankret. Tildelingene er øremerket til faglig drift av registeret. Midlene er knyttet til
det enkelte register med et eget prosjektnummer (opprettet av OUS) som registerets leder
administrerer med bistand fra egen controller i klinikken/avdelingen hvor registeret er forankret.
Registrene rapporterer hvert år til Nasjonalt servicemiljø Region HSØ på bruk av midlene i
forbindelse med budsjettsøknad for neste år. OUS viderefordeler også Kreftregisterets andel, basert
på antall kvalitetsregistre, uavkortet til Kreftregisteret.
Når det gjelder de to kvalitetsregistrene som Sykehuset i Vestfold drifter, er de plassert
organisatorisk som andre seksjoner i foretaket og er del av avdelingsstrukturen. De har rammer for
sin drift etter modellen for foretaket for øvrig. Lederne for registrene følges opp på økonomi så vel
som løsning av oppdraget. Det stilles ikke årlige krav om merverdi/effektivisering, slik det gjøres for
øvrige seksjoner. Det er en årlig dialog om budsjettene som følger prosessen i foretaket for øvrig.
Utvidelser og forbedringer som lederne av kvalitetsregistrene kjenner til og har signaler om at vil
finansieres, tas inn i budsjettene. Selve tildelingsbrevet fra HSØ kommer et godt stykke ut i
budsjettåret, og inntektsføres som øremerkede midler på foretaksnivå. Sykehuset i Vestfold bruker
ikke intern fakturering for administrative og service-oppgaver, heller ikke mot kvalitetsregistrene. De
interne regnskapene viser derfor ikke de fulle kostnadene, og de er derfor ikke nødvendigvis direkte
avstembare med tildelingen på 1,64 mill kroner som det vises til for 2018.
I Helse Vest blir midlene tildelt fra Helse Vest RHF til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF der de
fordeles til klinikken/avdelingen hvor registrene er forankret. Tildelingene er øremerket til faglig drift
av registeret. Midlene er knyttet til det enkelte register med et eget prosjektnummer (opprettet av
Helse-Vest RHF) som registerets leder administrerer med bistand fra egen controller i
klinikken/avdelingen hvor registeret er forankret. Registrene rapporterer hvert år til Nasjonalt
servicemiljø Region Vest (Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre) på bruk av midlene.
For de medisinske kvalitetsregistrene i Helse Midt-Norge går alle midlene uavkortet til fagsenteret
for kvalitetsregistre og ikke til klinikk. Registerlederne er ansatt i %-stillinger ved registerenheten.
De åtte registrene i Helse Nord er fordelt med syv registre ved UNN-Tromsø og ett ved
Nordlandssykehuset i Bodø. For de syv registrene ved UNN får avdelingene overført lønnsmidler til
registerlederne/ frikjøp. Utover dette er det UNN-register (enhet for registersekretariat) som
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forvalter midler til registerdrift. Midlene til registeret ved Nordlandssykehuset overføres til
avdelingen det er tilknyttet. Registeret har en fast ramme og et eget kostnadssted i aktuell avdeling.
Budsjettet omfatter lønnsmidler til en hel stilling registerkoordinator og frikjøp til 50% registerleder.
Registerdrift er ikke skjermet fra innsparingskrav i den kliniske avdelingen, og registeret må søke om
all type aktivitet som inngår som en naturlig del av registerdriften. Registeret har i 2018 opplevd at
en del av registeraktiviteten ikke har blitt gjennomført som planlagt på grunn av krav om innsparing.
Kartleggingen viser stor variasjon mellom regionene i hvordan driftsmidler til de nasjonale
kvalitetsregistrene forvaltes. Dette kan ha stor betydning for hvorvidt registerdrift skjermes
ressursmessig og tidsmessig fra klinisk arbeid.

Forslag til vedtak
Vedtak utformes i møtet.
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Saksframlegg
Møtedato
20.03.2019
Saksnr
13/2019
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Referatsak
Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet - Helsedataprogrammet
Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i oppdragsdokument for 2019 gitt helseforetakene i
oppdrag å bidra til realisering av fellestjenester og utvikling av helseanalyseplattformen. I
foretaksprotokoll fra felles foretaksmøte i de regionale helseforetakene, 15.01.2019, er oppdraget
formulert som følger;
«3.4.2 Helsedataprogrammet
De regionale helseforetakene skal gjennom deltakelse i Helsedataprogrammet bidra til realisering av
fellestjenester og utvikling av en helseanalyseplattform. De regionale helseforetakene skal prioritere
arbeid med å ta i bruk fellesløsninger for personverntjenester og innbyggertjenester for
kvalitetsregistrene.
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
- innen 31. desember 2019 utarbeide en plan for innføring og gevinstrealisering av
filoverføringstjenesten, metadatatjenesten, felles saksbehandlingsløsning, søknadstjenesten på
helsedata.no og innbyggertjenester på helsenorge.no.
- bidra i arbeidet med å tilrettelegge for en felles søknads- og veiledningstjeneste
- lage en plan for overføring av data fra utvalgte kvalitetsregistre til en felles dataplattform på
helseanalyseplattformen, herunder starte arbeidet med å harmonisere variablene i de medisinske
kvalitetsregistrene. Arbeidet skal koordineres med Direktoratet for e-helse.
- bidra til Direktoratet for e-helse sitt arbeid med måling av tidsbruk for utlevering av helsedata og
tjenestenivå for innbyggerne»

Akuelt
Eva Stensland vil i møtet informere om oppdraget.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering
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Eventuelt

Forslag til vedtak
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