05. desember 2018

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:

05. desember kl. 09.00 – 15.30
Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen.

Kjøreplan for møtet:
05. desember 2018
Kl. 09.00
Registerpresentasjon
Kl. 10.00
Saksbehandling
Kl. 11.30
Lunsjbuffet
Kl. 12.15
Saksbehandling
Kl. 15.30
Avslutning

Vel møtt!
På vegne av sekretariatet Vennlig hilsen
Eva Stensland
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Helse Nord RHF
Tlf. 77 75 58 03 / 92836036
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SAKSLISTE
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE
Møte 5. desember 2018

Sak nr.

Sakstittel

Side

Vedlegg
nr.

50/2018

Godkjenning innkalling og saksliste

3

51/2018

Referat fra forrige møte 12.09.18

4

52/2018

Status oppfølging av saker fra tidligere møter i IRS

12

53/2018

Ekspertgruppens vurdering av registrenes oppfølging av tidligere
vedtak om Varsler om manglende faglig framdrift

15

2

54/2018

Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2017 fra
nasjonale medisinske kvalitetsregistre

16

3, (4), 5, 6

55/2018

Forslag til fordeling av infrastrukturmidler for 2019

19

7

56/2018

28

57/2018

Direktoratet for e-helse: Status for arbeidet med standardisering
av kodeverk og terminologi
Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT

29

8

58/2018

Plan for prioriterte fagområder for nye kvalitetsregistre

36

9

59/2018

Høring ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre

38

60/2018

Samling av registre innen samme fagområde – status i arbeidet

39

61/2018

Tidligere publisering av resultater fra kvalitetsregistrene?

41

62/2018

Norsk nyreregister - organisering og finansiering

52

63/2018

Møtedatoer 2019

54

64/2018

Referatsaker

1

10, 11

55
1.
2.
3.
4.

65/2018

Incentivordning for medisinske kvalitetsregistre
Statusrapport 2018 for arbeidet med medisinske
kvalitetsregistre
Info fra presentasjon av nye resultater 13.11.18
Info fra møte med alle PVO vedr ny personvernlovgivning

Eventuelt

56

Alle vedlegg unntatt vedlegg nr. 2, 3, 5 og 9 ligger i innkallingen under saksfremlegget. Vedlegg nr. 4 vil enten bli ettersent
eller presentert under saken i møtet.
Vedlegg nr. 2, 3 og 5 er vedlagt innkallingen som egne dokumenter. Vedlegg nr. 9 vil bli ettersendt i egen e-post.
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
50/2018
Saksnr
Saksbehandler

Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste.
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
51/2018
Saksnr
Saksbehandler

Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte.

Vedlegg
Vedlegg 1: Referat fra forrige møte
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Sak 51/2018 vedlegg 1

Møtereferat:
Møtedato 12.09.2018
Møtenr.

03 -18

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS)
Onsdag 12. september 2018

Dag
Tid
Sted
Deltakere

Observatører

Gjester

Fraværende
Fra sekretariat

Kl. 09.00 – 15.30
Gardermoen
Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Sverre Sandberg, Tore Solberg, Inger
Økland (erstatter Pål Iden), Wenche Reed (for Ole Tjomsland), Siv Mørkved
(erstatter Henrik Andreas Sandbu)
Nils Gullhaug (Dir E-helse), Mario Gaarder (for Beate Huseby
(Helsedirektoratet)), Torunn Omland Granlund (HOD), Vinjar Fønnebø
(Ekspertgruppen)
Tove Skarbø (Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser), Eirik
Alnes Buanes (Norsk intensivregister), Sissel Jor (Nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre HSØ), Tonje Heggdal Bårdli (HEMIT)
Anette Jacobsen (obs FHI, erstatter Helena Niemi Eide), Bent Indredavik,
Eva Stensland, Philip Skau og Marianne Nicolaisen (Servicemiljøet SKDE), Jørn
Hanssen (FMK-NIKT)

Innledningsvis presenterte Eirik Alnes Buanes Norsk intensivregister og Tove Skarbø presenterte
Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis).
Det fremkom under presentasjonen av NorSpis at midlene som er tildelt registeret disponeres av
Nordlandssykehuset og går inn i budsjett for sykehusdrift (er ikke øremerket registeret). Sykehuset
har på grunn av økonomiske nedskjæringer varslet redusert tilskudd til registeret.
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?

Saksnr.
33/2018

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

34/2018

Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 06.06.2018
Vedtak:
Styringsgruppen godkjenner referat fra møtet 06.06.2018 uten kommentarer.
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35/2018

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: saken settes opp i desember.
39-17: Helse Vest har likevel ikke arbeidet med tilgangsstyring av lokale installasjoner. Jurist
i FHI konsulteres om problemstillingen.
55-17: Det forberedes en kort sak vedr finansiering av biobanker.
63-17: 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 ferdigstilles av leder av IRS.
23-18: Saken settes opp i desembermøtet.

36/2018

Søknad om unntak for Kreftregisteret fra krav knyttet til IKT-plattform og flytting til NHN
Servicemiljøet i Helse Sør-Øst har søkt om at Kreftregisteret kan bruke KREMT-løsningen og
formelt unntas fra føringene om bruk av en av de tre «godkjente» løsningene for
innregistrering, og unntas krav om drift hos Norsk Helsenett. Bakgrunnen er at det vil være
svært kostbart og vil gi Kreftregisteret en uhensiktsmessig funksjonalitet. Registeret
understreker at de vil jobbe for å ta i bruk fellestjenester utviklet for de nasjonale
kvalitetsregistrene.
HSØ kommenterte i møtet at de ønsket en evaluering av unntaket om tre år.
Styringsgruppen ivaretar dette ved at alle tekniske innregistreringsløsninger skal vurderes i
2019.
Vedtak:
Styringsgruppen slutter seg til forslaget om at Kreftregisteret formelt unntas fra føringene
om bruk av «godkjent løsning» for innregistrering, og drift av løsningene hos Norsk
Helsenett.

37/2018

Finansiering nordiske/ internasjonale registre
Det er behov for en generell avklaring av hvordan saksgang ved opprettelse av nordiske eller
internasjonale kvalitetsregistre skal håndteres når det gjelder faglig kvalitet, teknisk løsning
og finansiering, der dataansvaret er lagt til foretak i Norge.
Det er utarbeidet forslag om at et nordisk/internasjonalt register hvor dataansvar er lagt til
Norge bør gå gjennom samme etablerte saksgang som registre som søker nasjonal status.
Dette vil gi en faglig vurdering av registerets kvalitet, samt bidra til forankring i fagmiljøene
som skal være tilknyttet registeret.
Det fremstår som lite hensiktsmessig å utvikle en løsning på en av de tre nasjonale
plattformene i Norge, i tilfeller der det allerede er etablert en velfungerende teknisk løsning.
Det foreslås en dispensasjon for å benytte en annen teknisk løsning enn de allerede
godkjente løsningene for datafangst til kvalitetsregistre i Norge, forutsatt at løsningen
tilfredsstiller norske krav til sikkerhet.
Styringsgruppens synspunkter fra møtet vedrørende finansiering innarbeides i et eget
forslag om modell for finansiering av faglig og teknisk drift for internasjonale registre til
neste møte i IRS.
Vedtak:
-

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
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38/2018

etableres en ordning der disse gis dispensasjon til å benytte den allerede etablerte
løsningen.
Finansieringsmodell for nordiske/internasjonale kvalitetsregistre der dataansvar er
lagt til Norge vil presenteres i neste møte.

Høring – utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale
medisinske kvalitetsregistre
Arbeidsgruppen som har utredet ny finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av
nasjonale medisinske kvalitetsregistre har gjennomført en høring av sluttrapporten:
«Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre». Rapporten ble sendt på høring til samtlige 53 nasjonale medisinske
kvalitetsregistre. Arbeidsgruppen ønsket særlig tilbakemelding på:






Er de riktige kostnadsdriverne identifisert (antall innregistrerende enheter, antall
innregistrerte hendelser per år, kumulativt registerdesign, stadieinndeling)?
Er kostnadsdriverne vektet på en hensiktsmessig måte?
Er det områder som krever særskilt finansiering og som ikke dekkes av
stadieinndelingen?
Vurderes overgangsordningen fra nåværende til ny ressursfordeling som passelig?
Andre kommentarer

Innen høringsfristen 1. juli 2016 mottok sekretariatet svar fra 15 nasjonale medisinske
kvalitetsregistre. Samtlige av registrene som har uttalt seg om de enkelte
kostnadskomponentene støtter disse. De fleste registrene støtter vektingen av de ulike
kostnadskomponentene slik de er foreslått med noen unntak. Arbeidsgruppen ser på
bakgrunn av høringen ikke behov for å gjøre endringer i rapporten eller anbefalingene.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.
39/2018

Revidert handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø 2018-2020
Siden handlingsplanen trådte i kraft i 2016 har servicemiljøet arbeidet målrettet med de
ulike tiltak for å nå hovedmål og delmål. Det var allerede i 2016 planlagt revisjon av
handlingsplanen i 2018, og det har vist seg at det er behov for reformuleringer og nye tiltak,
blant annet på bakgrunn av oppstart av Helsedataprogrammet, Nasjonal e-helsestrategi og
mål 2017-2020, og oppdrag fra HOD i Oppdragsdokumenter. Utkast til revidert
handlingsplan for 2018-2020 ble presentert.
Styringsgruppen har følgende innspill til utkast til revidert handlingsplan for 2018-2020:
Tiltak 1.1.2:
Kommentar til punktet: Automatisert datafangst, standardisering og harmonisering er et
stort arbeid der en må trekke inn kompetansen fra alle helseregioner. Direktoratet for Ehelse inviteres av Interregional styringsgruppe til å gi en presentasjon av status for arbeidet i
neste møte. Styringsgruppen ber om at servicemiljøet og alle helseregioner inkluderes i
arbeidet.
Tiltak 1.2.4: Her bør ordet «Helseforetak» komme før «Sykehus». Dette endres også for
andre punkt med liknende formulering.
Tiltak 2.1.4: Ordet ”offentlig” strykes slik at formuleringen blir: «Alle kvalitetsregistre skal
publisere via Resultatportalen».
Delmål 8.3 «Kvalitetsregistrene skal driftes i henhold til gjeldende lovverk» må
omformuleres.
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Tiltak 8.3.2 «Servicemiljøet skal utarbeide veiledningsmateriell knyttet til forskrift for
medisinske kvalitetsregistre». Forskriften er ikke ferdig, den skal snart på høring. Tidsfrist
settes derfor til 2019.
Delmål 10.3 Det skal foreligge robuste og langsiktige finansieringsløsninger for utvikling og
drift av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre: Ordet ”langsiktig” skal
erstattes med ”forutsigbare”.
Øvrige kommentarer:
3.1.3: Styringsgruppen etterlyste en oversikt over hvilke nasjonale kvalitetsindikatorer som
er utviklet fra de medisinske kvalitetsregistrene. Servicemiljøet har ved flere anledninger gitt
uttrykk for et ønske om samarbeid med Helsedirektoratet i dette arbeidet. Servicemiljøet vil
ta ny kontakt med Helsedirektoratet om saken.
Styringsgruppen inviterer Helsedirektoratet til å informere om arbeidet med utvikling og
publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer.
Vedtak:
1. Styringsgruppen godkjenner handlingsplanen med de kommentarer som fremkom
under møtet.
2. Direktoratet for E-helse inviteres av styringsgruppen til å gi en presentasjon av
status for arbeidet med standardisering av kodeverk og terminologi som ledd i
arbeidet med automatisert datafangst.
3. Styringsgruppen inviterer Helsedirektoratet til å informere om arbeidet med
utvikling og publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer.
40/2018

Status FALK (felles autorisasjonsløsning)
Tonje Bårdli (HEMIT) presenterte status for felles løsning for autentisering og tilgangsstyring
(FALK). Løsningen skal erstatte dagens løsning på Helseregister.no, og vil gjelde alle
medisinske kvalitetsregistre i drift hos NHN.
Løsningen er ferdig utviklet og produksjonssettes i oktober 2018, forutsatt godkjent ROSanalyse i alle helseregioner
ROS-analysen er ikke godkjent av Helse Sør-Øst fordi de har strengere krav til ROS-analyser,
og det derfor må gjøres tilpasninger i de løsninger som er godkjent av de tre andre
regionene. PVO i HSØ har til nå ikke hatt kapasitet til å vurdere nye endringer. Dette
forsinker oppstart av å få satt løsningen i drift. Styringsgruppens representant fra HSØ vil ta
dette opp med de rette instanser i Helse Sør-Øst
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering med følgende kommentarer:
1. Interregional styringsgruppe anmoder ledelsen i HSØ om å sørge for snarlig
vurdering og godkjenning av ROS-analysen.
2. Styringsgruppen ber NIKT om å utarbeide en nasjonal standard for gjennomføring av
ROS-analyser.

41/2018

Status ePRom Papirflyt
Tonje Bårdli (HEMIT) presenterte status på utviklingsprosess for en teknisk løsning for
papirflyt for PROM-spørsmål (eProm).
- Løsningen er ferdig utviklet og produksjonssettes i oktober 2018, forutsatt godkjent
ROS-analyse i alle helseregioner. Avtale om drift av løsning hos NHN er på plass.
- Finansiering for bruk av løsningen må avklares (porto og andre kostnader)
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Tilsvarende som i forrige sak (40/2018) er ikke ROS-analysen godkjent av Helse Sør-Øst, med
samme konsekvenser for produksjonssetting.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering. Interregional styringsgruppe anmoder ledelsen i
HSØ om å sørge for snarlig vurdering og godkjenning av ROS-analyser for Felles
autorisasjonsløsning (FALK) og teknisk løsning for papirflyt for PROM-spørsmål (PIPP) for å
unngå ytterligere forsinkelse av produksjonssetting av disse fellestjenestene.
42/2018

43/2018

44/2018

Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT
Jørn Hanssen (NIKT) presenterte saker som har vært behandlet i FMK juni-august 2018.
Behandling av innkomne søknader: Tre søknader er under behandling, mens begge
søknadene om merfinansiering til ROS-analyser for FALK og ePROM-papirflyt er innvilget.
Leder av FMK etterlyste status for to pågående prosjekter vedr. automatisk datafangst fra
EPJ til kvalitetsregister (Gastronet og Ryggkirurgiregisteret).
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.
Handlingsplan FMK og planlagte saker til behandling i 2018
Tiltaksplanen består av en del generelle tiltak, som skal understøtte og tilrettelegge for
arbeidet med konsolidering av tekniske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
I tillegg skal handlingsplanen inneholde konkrete planer for økt bruk av «godkjente
løsningskomponenter» for registre som ikke benytter disse.
FMK vil arbeide med å presisere føringene for «God praksis» i valg av løsninger.
Avvik fra «God praksis» for det enkelte register skal behandles og dokumenteres. Det vil her
legges vekt på arkitekturprinsipper og spesielt at løsningen ivaretar krav fra ny personvernlovgivning. Grunnlaget for avvik vil legges frem og behandles i relevante fora (eksempelvis
Nasjonal IKTs Fagforum for arkitektur, Nasjonal IKT Strategiråd, Teknologiforum for
medisinske kvalitetsregistre, og Interregional styringsgruppe).
Overordnede føringer:
1. Alle nasjonale kvalitetsregistre skal driftes hos Norsk helsenett (NHN)
2. Det er etablert 3 godkjente registerløsninger (MRS, QReg og eReg)
3. Det er etablert en nasjonal PROMs løsning (HEMIT/helsenorge.no)
4. Autentisering / autorisering gjøres gjennom godkjent løsning under etablering av Hemit
(FALK)
5. Resultatportalen skal benyttes til å publisere interaktive aggregerte resultater på
kvalitetsregistre.no
6. Modernisert Rapporteket benyttes til detaljert rapportering (sensitiv)
7. Det har vært en anbefaling til registrene om å bruke Variabelbiblioteket.
Kvalitetsregistrene skal «løftes inn» i felles nasjonal metadataoversikt, som er under
etablering i regi av Direktoratet for e-helse.
8. Prosjektmetodikken i hver region skal følges
For pkt 2 kan det komme endringer etter FMK-NIKT gjennomgang av tekniske løsninger som
er i bruk.
Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.
Finansiering av datafangst fra primærhelsetjenesten
Saken er en oppfølging av sak 52-17. Det er i dag kun ett av de nasjonale kvalitetsregistrene,
Norsk diabetesregister for voksne, som samler data fra primærhelsetjenesten. De regionale
helseforetakene finansierer i dag alle utgifter knyttet til utvikling og drift av nasjonale
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medisinske kvalitetsregistre. Datafangst fra primærhelsetjenesten medfører ekstra
kostnader. Diabetesregisteret presenterer en bekymringsmelding de har utformet til HOD og
Helsedirektoratet som de ønsker å drøfte med Interregional styringsgruppe før avlevering.
Interregional styringsgruppe kommenterte at kvalitetsregisterfeltet er underfinansiert for
allerede eksisterende registre. Da det er et ønske om å inkludere hele pasientforløpet i
kvalitetsregistrene bør problemstillingen løftes til HOD.
Ettersom brevet ivaretar en problemstilling som har en generell karakter, vil brevet sendes
på sirkulasjon mellom styringsgruppens medlemmer for innspill før det sendes.
Vedtak:
Initiativet støttes av Interregional styringsgruppe og styringsgruppen ber Norsk
diabetesregister for voksne sende bekymringsmeldingen, der brevet formuleres som en
generell problemstilling med diabetesregisteret som eksempel. Brevet sendes til HOD med
kopi til Helsedirektoratet.
45/2018

Fra ekspertgruppen: forslag til nytt stadieinndelingssystem
Dagens stadieinndelingssystem kombinerer ”registerkvalitet” med
”kvalitetsforbedringskvalitet” i en enhetlig 4-trinns skala. Ved klassifisering av de nasjonale
kvalitetsregistrene ser man en opphopning av registre i stadium 2. Det er imidlertid stor
variasjon mellom disse registrene i ”modenhet”, og stadieinndelingssystemet synes ikke å
kunne synliggjøre dette.
Ekspertgruppens leder har foreslått et stadieinndelingssystem som bygger på de to
komponentene ”kvalitetsforbedringskvalitet” og ”registerkvalitet” i to akser, som gir flere
klasser i stadieinndelingssystemet. Leder av ekspertgruppen presenterte hvordan dette
systemet vil fordele de nasjonale kvalitetsregistrene i flere kategorier.
Ekspertgruppen besluttet i sitt møte i mai 2018 at de vil bruke både eksisterende og nytt
stadieinndelingssystem ved vurdering av årsrapporter for 2017. De vil deretter gjøre
eventuelle modifiseringer av nytt system, og komme med en anbefaling til Interregional
styringsgruppe om nytt stadieinndelingssystem der innhold og krav diskuteres nærmere.
Vedtak:
Ekspertgruppen vil våren 2019 utarbeide forslag til revidert stadieinndelingssystem som tas
opp som sak til Interregional styringsgruppe i junimøtet 2018.

46/2018

Orientering om fordeling av midler til kvalitetsforbedringsprosjekter
Fra 2015 til og med 2018 har servicemiljøet tildelt til sammen kr 8 125 834.- av nasjonale
infrastrukturmidler fordelt på 14 prosjekter. Av disse ble ett prosjekt ikke gjennomført, tre
er avsluttet, fire pågår og seks starter i 2018. De seks prosjektene som er tildelt midler i
2018 har fått til sammen kr. 2 698 110.- To av de tre avsluttede prosjektene har levert
sluttrapport (ett er nylig avsluttet), og resultatene viser at prosjektene førte til bedre kvalitet
på de variabler prosjektene omfattet.
Det ble i møtet gitt en kort presentasjon av prosjektene som er innvilget prosjektmidler i
2018.
Vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering.

47/2018

Orientering fra 1:1-møte med Helsedataprogrammet
I prosjekt Organisasjonsutvikling i Helsedataprogrammet har hatt 1:1-møter med
registerforvaltere og sentrale aktører på helseregisterfeltet. Styringsgruppen fikk en kort
presentasjon om tema fra møtet: nasjonal tilgangsforvalter, porteføljestyring for ITprosjekter og finansieringsmodeller.
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48/2018

Styringsgruppen uttrykte bekymring for avstanden mellom datafangst og tilgangsforvalter
for alle de foreslåtte modeller i forhold til kunnskap om data som skal utleveres fra
kvalitetsregistre.
Vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering
Referatsaker
5. Brev fra FHI vedr oppsigelse av databehandleravtale for Pacemakerregisteret.
6. Søknad om nasjonal status for Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig
bruk eller avhengighet av rusmidler er anbefalt for nasjonal status av
Fagdirektørmøtet og videresendt til AD-møtet for behandling i september.
7. Info: Dato for presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre er 13.
november kl. 13.00
Vedtak:
Styringsgruppen tar sakene til orientering.

49/2018

Eventuelt
Ingen saker.

Neste møte: 5. desember 2018, kl. 09:00-15:30 på Gardermoen
Referent: Marianne Nicolaisen/Eva Stensland
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
52/2018
Saksnr
Saksbehandler 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.
Saker som skal følges opp i IRS pr 05.12.18.
Saksnr
30-16
28.09.16

29-17
08.06.17

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.
Gjennomgang av fordeling av
infrastrukturmidler

Ansvarlig
FMK-NIKT

Sekretariat
SKDE

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.
39-17

55-17

Tilgangsstyring av brukere til lokale
installasjoner av kvalitetsregistre
(sykehusnivå)
Styringsgruppen ber om at Helse
Vests arbeid i denne saken brukes
som mal for anbefalinger om
tilgangsstyring. Saken tas opp påny
når dette arbeidet er ferdigstilt for
avklaring om dette kan brukes
nasjonalt.
Status for saker behandlet i FMKNIKT
Styringsgruppen ønsker en egen sak
med en prinsipiell diskusjon rundt
inklusjon av biobanker i
kvalitetsregistre.

Status
FMK-NIKT arbeider med å
ferdigstille metodikk for
vurdering av tekniske
innregistreringsløsninger,
og vil deretter vurdere alle
tekniske løsninger som er i
bruk.
Sak i 2019.
AD-møtets behandling av
finansierings-rapporten er
utsatt.
Forslag presenteres i
møtet, sak 55/2018

Helse Vest

Helse Vest har likevel ikke
arbeidet med
tilgangsstyring av lokale
installasjoner. Jurist i FHI
konsulteres om
problemstillingen.
Sak i 2019.

Sekretariat
SKDE

Det forberedes en kort sak
vedr finansiering av
biobanker.
Sak i 2019.
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63-17

Referatsaker
1. Brev fra Intensivregisteret
Styringsgruppen svarer ut brevet fra
Norsk intensivregister til
registerleder med kopi til
fagdirektørene. Intensivregisteret og
sekretariatet til styringsgruppen
inviteres til et møte i det
interregional fagdirektørmøtet.

Sekretariat
SKDE

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.

Sekretariat
SKDE/
leder av IRS

23/18

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, og dette tas
opp som en egen sak i et senere IRSmøte.

Sekretariat
SKDE

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
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:

39-18

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
ferdigstilles av leder av IRS.

Resultater fra
spørreundersøkelse
presenteres i møtet, sak
61/2018

Styrings-gruppens
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 2019.
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A. Direktoratet for E-helse inviteres
av styringsgruppen til å gi en
presentasjon av status for arbeidet
med standardisering av kodeverk og
terminologi som ledd i arbeidet med
automatisert datafangst.
B. Styringsgruppen inviterer
Helsedirektoratet til å informere om
arbeidet med utvikling og publisering
av nasjonale kvalitetsindikatorer.
45-18

Ny sak
etter
styringsgruppemøtet 12.
sept.

Ny sak
etter
styringsgr
uppemøt
et 12.
sept.

A. Presenteres i møtet, sak
56/2018

B: Sak i 2019.

Fra ekspertgruppen: forslag til nytt
stadieinndelingssystem.
Ekspertgruppen vil februar 2019
utarbeide forslag til revidert
stadieinndelingssystem som tas opp
som sak til Interregional
styringsgruppe i marsmøtet 2019.
Elektronisk samtykke på
Helsenorge.
Ny modul på Helsenorge for
elektronisk samtykke på nett.

Ekspertgru
ppen

(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

Sak mars 2019

Sak i 2019

Sak i 2019

Forslag til vedtak
Vedtak utformes i møtet.
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
53/2018
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Ekspertgruppens vurdering av registrenes oppfølging av vedtak om varsel om
manglende faglig utvikling
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/IS2526-oppretting-og-drift-av-nasjonale-medisinske-kvalitetsregistre.docx.pdf).
Ved ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for
2016 identifiserte ekspertgruppen seks registre de anbefalte skulle motta Varsel om manglende
faglig utvikling. Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, Varsel til
disse seks registrene.
De seks kvalitetsregistrene som mottok varsel i 2017 var:
 Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft
 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
 Norsk diabetesregister for voksne
 Norsk pacemaker- og ICD-register
 Norsk kvalitetsregister for HIV
 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Gastronet fikk varsel i 2016, og i 2017 ett års forlenget frist til å gjennomføre forbedringstiltak.
Varsel for registrene og registrenes tilsvar ligger i vedlegg 2 (eget vedlegg).
Alle registrene hadde innen fristen 15.10.18 sendt sine beskrivelser av forbedringer som
ekspertgruppen vurderte under sitt møte 31.10 -01.11.18.
Ekspertgruppens vurdering av disse registrenes oppfølging av Varsel presenteres i møtet.
Dersom registrenes forbedringer ikke vurderes som tilfredsstillende, vil ekspertgruppen anbefale at
Interregional styringsgruppe sender Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret
mister nasjonal status.
Registerleder for registre der ekspertgruppen anbefaler Melding til Helsedirektoratet, er invitert til
møtet av styringsgruppens leder.
Vedtak
Utformes i møtet.
Vedlegg
Vedlegg 2: Varsler og registrenes tilsvar (eget vedlegg)
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
54/2018
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Vurdering av kvalitet og funksjon i etablerte nasjonale kvalitetsregistre Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2017 fra nasjonale
medisinske kvalitetsregistre
Bakgrunn
En av ekspertgruppens hovedoppgaver er å vurdere kvalitet og funksjon i de nasjonale medisinske
kvalitetsregistrene basert på opplysningene i registrenes årsrapporter. Registrene vurderes med
tanke på oppnådd stadium og registerkvalitet.
Gjennomgang av årsrapporter for 2017 ble gjennomført i ekspertgruppens møte 31.10 og 01.11
2018. I denne saken legges ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger fram for Interregional
styringsgruppe.
Generelt om årets resultater
Registrenes stadium vurderes på grunnlag av innlevert årsrapport i henhold til det etablerte
stadieinndelingssystemet. Her vurderes registrene etter fastsatte kriterier fra stadium 1 til 4. I tillegg
gir ekspertgruppen hvert register en oppsummert vurdering av registerkvalitet og eventuelle
anbefalinger for videre framdrift.
Årsrapporter fra 51 av de 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. Ett av de nasjonale
registrene (Norsk kvalitetsregister for HIV) leverte ikke årsrapport for 2017, og Norsk nyreregister
hadde ikke inkludert resultater i årsrapporten og ble derfor ikke vurdert.
Ekspertgruppens omforente vurdering og anbefalinger for alle registrene finnes i vedlegg 3.
Vurderingen av årsrapportene for 2017 ga følgende resultat for stadieinndeling (vurdering 2016 til
sammenlikning):
Stadium
1
2
3
4

Resultat årsrapport 2016
9
31
9
2

Resultat årsrapport 2017
6
32
9
4

Norsk hjerneslagregister, Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte, Norsk
hjerteinfarktregister og Norsk kvinnelig inkontinensregister ble vurdert til å oppfylle alle kriterier i
stadium 4.
Førtifire registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Syv registre gikk opp ett eller flere nivå.
En stadig lavere andel av de nasjonale kvalitetsregistrene befinner seg i stadium 1, og som tidligere,
befinner hovedtyngden av registrene seg i stadium 2. For noen registre er manglende nasjonal
oppslutning og dekningsgrad/kompletthet fortsatt et hovedproblem.
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Stadium 2 rommer registre med ganske ulik funksjonalitet, fra de som nylig har fått nasjonal status,
til registre som over flere år har oppfylt alle krav i stadium 2 og kun mangler PROMs for å oppfylle
alle krav til stadium 3 eller 4. Også krav om å bruke registeret i forbedringsarbeid begrenser noen
registre i å nå stadium 3. For stadium 4 er det å kunne dokumentere registerets datakvalitet gjennom
valideringsstudier, å kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk
praksis og at registrerende enheter skal ha tilgang til oppdaterte (on-line) resultater som er de
største utfordringene for registrene å nå. Det er gledelig å se at andelen registre som når stadium 4
er økende.
Ekspertgruppens leder har laget et forslag til et nytt stadieinndelingssystem som har en teknisk akse
og en akse knyttet til egnethet/nytte i kvalitetsforbedringssammenheng. Dette gir flere kategorier,
og differensierer bedre mellom registrene enn dagens system. Ekspertgruppens leder har ved årets
vurdering scoret registrene etter eksisterende og ”ny modell” (vedlegg 4). Ekspertgruppen vil i sitt
neste møte februar 2019 ha en gjennomgang av kriterier og krav til de ulike elementene i
stadieinndelingssystemet, og da vurdere om de vil anbefale den reviderte stadieinndelingsmodellen
for bruk.
Ekspertgruppen identifiserte åtte nasjonale kvalitetsregistre med manglende utvikling mot, eller
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon, og anbefaler at det utstedes Varsel om manglende faglig
utvikling for disse åtte registre.
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)
Ekspertgruppen ser med bekymring at flere av disse registrene har manglende utvikling på grunn av
utfordringer med utvikling av IKT-tjenester. Ekspertgruppen har utarbeidet et notat til Interregional
styringsgruppe rundt dette (vedlegg 6).
Forslag til ordlyd i Varsler vedlegges (vedlegg 5).

Forslag til vedtak
1. Interregional styringsgruppe tar ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2017 til etterretning,
og godkjenner årets stadieinndeling av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.
2. Styringsgruppen godkjenner ekspertgruppens foreslåtte tekst for Varsel for åtte nasjonale
medisinske kvalitetsregistre.
Vedlegg
Vedlegg 3: Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2017 (se eget dokument)
Vedlegg 4: Ekspertgruppens leder sin vurdering av stadier etter ny modell (vedlegg ettersendes eller
presenteres i møtet
Vedlegg 5: Ekspertgruppens forslag til tekst til Varsel til åtte nasjonale kvalitetsregistre (se eget
dokument)
Vedlegg 6: Notat fra Ekspertgruppen til Interregional styringsgruppe angående tekniske løsninger
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Sak 54/2018, vedlegg 6: Notat fra Ekspertgruppen til Interregional styringsgruppe angående
tekniske løsninger

Til Interregional styringsgruppe
Ved gjennomgang av årsrapportene fra de kliniske kvalitetsregistrene har ekspertgruppen ikke
kunnet unngå å legge merke til at utilfredsstillende forhold rundt tekniske løsninger fremdeles er et
alvorlig hinder. Problemene sitter på ulike nivå for ulike registre, alt fra bruk av «private» tekniske
løsninger, venting i kø på assistanse fra fagmiljø og til delproblemer som
a. søkefunksjon som kan lette bruken av data i registeret, både lokalt og nasjonalt
b. mangel av systemer som muliggjør å kunne ta ut, bearbeide og analysere data.
Problemene som er beskrevet medfører selvsagt at registre dermed kan måtte rapportere
manglende utvikling mot, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Blir et slikt problem uløst
over en viss tid kan dette bli eneste årsak til at Ekspertgruppen anbefaler at styringsgruppa utsteder
varsel. I 2017 skjedde det for et register.
Ekspertgruppen forstår selvsagt at «skylda» for dette i utgangspunktet ikke ligger i registeret selv,
men vårt mandat i forhold til kvalitetsregistrene begrenser seg til å vurdere kvaliteten på registeret
som sådan, ikke vurdere i hvilken grad en tredjepart er den egentlige ansvarlige for manglende
utvikling mot, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon.
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
55/2018
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Forslag til fordeling av infrastrukturmidler for 2019
Bakgrunn
Den øremerkede satsningen på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre innebærer en
årlig bevilgning over statsbudsjettet til felles infrastruktur. I denne saken presenteres forslag til
fordeling av midler for 2019. Bevilgningen for 2018 er 19,669 millioner kroner.
Ved behandling av forslag om fordeling av infrastrukturmidler for 2017 (sak 31-16) ønsket
styringsgruppen før fordeling av infrastrukturmidler for 2018 ”en gjennomgang av fordelingsmodell
og en tydelig bestilling for de midlene som fordeles til regionene”. Dette var utgangspunkt for sak 2917 i styringsgruppens møte i juni 2017 (saksframlegg i vedlegg 8). Sekretariatet presenterte da
fordelingen av infrastrukturmidler mellom regionene, som bygger på en fordelingsnøkkel knyttet til
antall registre med nasjonal status i hver region da midlene ble fordelt for første gang. Antallet
nasjonale kvalitetsregistre har økt betydelig siden da, og fordelingen mellom regionene i andelen av
registre med nasjonal status er også endret. Mulig modell for omfordeling av midler mellom
regionene basert på antall nasjonale kvalitetsregistre i 2017 ble presentert.
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.
Om forslaget
Saken er diskutert mellom ledelsen av servicemiljøet i SKDE og i lederne i servicemiljøet i regionene.
Fordeling av midler mellom de regionale enheter i servicemiljøet foreslås opprettholdt. Dette av
hensyn til en annonsert utredning av organisering og styring av arbeidet med kvalitetsregistre i de
fire helseregionene i 2019, og at en avklaring av ny finansieringsmodell sannsynligvis også vil komme
i 2019 . Av hensyn til behovet for forutsigbarhet for RHFene i arbeidet med å bygge opp regionale
kompetansemiljø for lokalt å støtte arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre, er det også
problematisk å gjøre større omfordelinger mellom regionene uten at dette planlegges og varsles i
god tid. En gjennomgang av fordelingskriterier vil være hensiktsmessig når de nevnte prosesser er
avklart. En fordelingsnøkkel knyttet til bl.a. antall registre med nasjonal status i hver region bør
legges til grunn for fordelingen, jf. at antall registre ble lagt til grunn da infrastruktur midlene ble
fordelt første gang. Her vil også utredningen med plan for nye fagområder det bør opprettes
kvalitetsregistre kunne ha betydning.
Midlene knyttet til resultattjenester er foreslått opprettholdt på 4 mill i 2019, som fordeles slik at
hver region får 1 mill hver. Det er ansatt dedikerte personer med
rapportutvikling/analysekompetanse i alle regioner, og det er opprettet et analysefaglig nettverk
blant disse («Statistikernettverket»). Utvikling av resultattjenester skjer i nært samarbeid med de
faglige ledere for registrene.
Hver region har i tillegg til de midlene som tildeles gjennom felles infrastrukturmidler i denne saken
en tildeling fra Helse Nord RHF for lønnsmidler til en registerfaglig stilling (1 mill) fra Helse Nords
øremerkete midler til drift av Nasjonalt servicemiljø ved SKDE.
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Tildeling til NPR med 1 mill kroner for arbeid med validerings- og dekningsgradsanalyser foreslås
videreført. Dette er et viktig arbeid, og styringsgruppen vedtok i 2015 at alle nasjonale
kvalitetsregistre skal gjennomføre dekningsgradsanalyser hvert andre år. Det er jevnlige
samarbeidsmøter mellom Servicemiljøet i SKDE og NPR for evaluering av arbeidsprosesser og
planlegging av videre arbeid.
En mill. kr foreslås avsatt til arbeidet med å implementere pasientrapporterte data i de nasjonale
kvalitetsregistrene. Midlene føres inn i drift av den etablerte veiledningstjenesten ved Fagsenter for
pasientrapporterte data i Bergen.
Det foreslås også for 2019 å sette av 1,5 mill. kr. til søkbare midler knyttet til prosjekter som bruker
kvalitetsregisterdata i klinisk forbedringsarbeid. Hovedansvaret for arbeid med klinisk
kvalitetsforbedring ligger hos ledere og kliniske miljøer i sykehusene, mens kvalitetsregistrenes
hovedansvar er å påvise kvalitetsutfordringer. Målet for disse midlene er økt bruk av resultater fra
nasjonale kvalitetsregistre i klinisk forbedringsarbeid. Dette kan skje ved at nasjonale kvalitetsregistre
påviser kvalitetsutfordringer og initierer kvalitetsforbedringsprosjekter i nært samarbeid med
relevante fagmiljø, ledere, og personer som har ansvar for kvalitetsforbedringsarbeid på aktuelle
sykehus/avdelinger eller ved at kliniske fagmiljø initierer forbedringsprosjekter på bakgrunn av egne
resultater i kvalitetsregistre. Totalt 14 prosjekter har blitt tildelt midler siden 2015, og en faggruppe i
servicemiljøet med representanter fra SKDE og alle regioner bistår søkere med planlegging og
gjennomføring av forbedringsprosjektene.
Det foreslås også avsatt 0,669 mill knyttet til arbeid med å øke datakvalitet i nasjonale
kvalitetsregistre. Midlene vil brukes i videreføring av et prosjekt opprettet i 2016 der servicemiljøet
har bistått nasjonale kvalitetsregistre i arbeidet med å øke dekningsgrad. Registerspesifikke
utfordringer i forhold til dekningsgrad er identifisert og registrene har iverksatt målrettede tiltak.
Erfaringer og metodikk som utvikles i prosjektet knyttet til effektfulle tiltak for økt dekningsgrad vil
overføres til andre kvalitetsregistre med liknende utfordringer. Arbeidet videreutvikles ved at
servicemiljøet har nedsatt en ressursgruppe sammensatt av fagpersoner fra alle regioner og SKDE
som bistår registre i arbeid med datakvalitet, og registre kan søke midler for dedikert arbeid med alle
aspekter av datakvalitet (ikke bare dekningsgrad).
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Nedenfor er det samlete forslaget for 2019 satt opp i tabellform:
Oppgave

Beløp

Regionale enheter i
nasjonalt servicemiljø

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

Resultattjenester /
tilbakerapportering av
analyser og resultater

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

Ansvarlig

Validering og
dekningsgradsanalyser
NPR

1,0 mill

Kvalitetsforbedring

1,5 mill

Pasientrapporterte data

1,0 mill

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

Utbetales til

De enkelte RHF

De enkelte RHF

De enkelte RHF

Helse Nord RHF

Helsedirektoratet, NPR

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF

Helse Bergen HF

Datakvalitet

0,669 mill

Helse Nord RHF

Til sammen

19,669 mill

Helse Nord RHF

Forslag til 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.

Vedlegg
Vedlegg 7: saksframlegg sak 29/2017
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Vedlegg 7

Saksframlegg
08.06.2017
Møtedato
29/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

1

Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler 2018

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

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


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



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

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

Beløp

Regionale enheter i
nasjonalt servicemiljø

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

Resultattjenester /
tilbakerapportering av
analyser og resultater

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

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

Utbetales til

De enkelte RHF

De enkelte RHF

De enkelte RHF

1 mill

Helse Nord RHF

Helsedirektoratet, NPR

Kvalitetsforbedring

1,5 mill

De enkelte RHF

Helse Nord RHF

Dekningsgrad

0,5 mill

Helse Nord RHF

Til sammen

18,5 mill

Helse Nord RHF

Validering og
dekningsgradsanalyser
NPR

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

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

Vedlegg 8 beskriver dagens organisering og finansiering av Nasjonalt servicemiljø.
Midler til en analyse/resultattjenestefunksjon er som tabell 1 viser fordelt med 1 mill NOK til hver
region. Ved førstegangs fordeling av disse midlene (2014) var midlene ulikt fordelt mellom
regionene, der Sør-Øst og Vest fikk over 1 mill NOK hver, og Midt-Norge og Nord 0,5 mill NOK hver.
Det kom tilbakemeldinger om at det var vanskelig å få tilsatt statistiker/analytiker i delte stillinger, så
fra 2015 ble samme beløp, 1 mill NOK, tildelt hver region.

Side 23

Hvis man ser på fordelingen av infrastrukturmidlene ved første gangs fordeling for 2010 forelå
følgende formulering i St.prp.nr 1 (vedlegg 8): ”De resterende 15 mill kronene fordeles mellom de
regionale helseforetakene for implementering av tekniske fellesløsninger, basert på antall medisinske
kvalitetsregistre de vil få ansvar for. Oppdrag knyttet til hvilke registre som skal ansvarsplasseres i det
enkelte regional helseforetak vil bli utdypet i eget brev.”
Tabellen under viser dagens fordeling av infrastrukturmidler mellom regionene (foruten midler til
analyse/resultattjenester) og en alternativ fordeling dersom man skal fordele midlene etter antall
nasjonale kvalitetsregistre hver region har ansvar for.

Fordeling av infrastrukturmidler mellom regionene (kr)
Nord

Midt-Norge

Vest

Sør-Øst

Totalt

Fordeling i 2017

1 800 000
(8 registre)

2 200 000
(6 registre)

3 200 000
(18 registre)

4 300 000
(22 registre)

11 500 000

Fordeling etter
antall registre
Endring

1 703 703

1 277 778

3 833 333

4 685 185

11 500 000

- 96 297

-922 222

+ 633 333

+ 385 185

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

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


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



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

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

Vedtak
Vedtak utformes i møtet.

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

100%
200%
100%
150%

Nasjonalt servicemiljø i region Sør-Øst:
Helse Sør-Øst har i dag ansvar for 22 nasjonale kvalitetsregistre, hvorav 19 forvaltes av Oslo
universitetssykehus), 8 av disse er tilknyttet Kreftregisteret, 2 forvaltes av Sykehuset i Vestfold (SiV),
og 1 av Sykehuset Telemark (ST).
Servicemiljøet finansieres gjennom felles infrastrukturmidler kr 5 300 000 NOK samt kr 1000 000 NOK
fra SKDE for finansiering av registerfaglig stilling.
De tildelte øremerkede midlene lønner 6,15 årsverk, hvorav 2 heltidsansatte registerrådgivere (med
epidemiologisk og statistisk kompetanse), 2,55 IT-rådgivere og 1 koordinator mot HSØ.
1.2 Stillinger i Nasjonalt servicemiljø i Helse Sør-Øst.
Stillingens funksjon
Stillingsprosent
Leder
30 %*
Koordinator mot HSØ
100 %
Registerrådgiver
200 %
IT støtte
255 %
Webansvarlig
10 %
Økonomiansvarlig
5%
Personvernstøtte
15 %
* 20 % av leders lønn dekkes av OUS.
Nasjonalt servicemiljø i region Vest:
Helse Vest har ansvar for 18 nasjonale kvalitetsregistre, 17 forvaltes av Helse Bergen og ett (Norsk
Parkinson register og biobank) av Helse Stavanger.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest består av Fagsenter for medisinske
registre og medarbeidere i Helse Vest IKT AS.
Servicemiljøet finansieres gjennom felles infrastrukturmidler med kr 4 200 000 NOK samt kr 1 000 000
NOK fra SKDE for finansiering av registerfaglig stilling. I tillegg ble det tildelt kr. 2 450 000 fra Helse Vest
RHF. Midlene går til å lønne 6,6 årsverk og utvikling av IKT-løsninger.

1.3 Tabell Stillinger i Nasjonalt servicemiljø i Helse Vest.
Stillingens funksjon
Stillingsprosent
Leder
100 %*
Registerrådgiver
200 %
Registerrådgiver/IKT
150 %
Statistisk rådgivning
120 %
Personvernstøtte
50 %
Merkantil støtte/ Webansvarlig
40 %
*Ca. 50 % til fagledelse og 50 % til rådgivning
Nasjonalt servicemiljø i region Midt-Norge:
Helse Midt-Norge har i dag ansvar for 6 nasjonale kvalitetsregistre. Alle forvaltes av St. Olavs Hospital
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og er lagt til Seksjon for medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet består av en leder, statistikere og
midler til IKT-støtte. Servicemiljøet finansieres gjennom felles infrastrukturmidler med kr 3 200 000
NOK samt kr 1 000 000 NOK fra SKDE for finansiering av registerfaglig stilling.
1.4 Tabell Stillinger i Nasjonalt servicemiljø i Helse Midt-Norge.
Stillingens funksjon
Stillingsprosent
Leder/kvalitetsrådgiver
100 %
Statistiker
100%
Øvrige midler (kr)
2 200 000
(brukes til kjøp av IKT tjenester)
Nasjonalt servicemiljø i region Nord:
Helse Nord er ansvarlig for drift av 8 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. UNN HF har
databehandlingsansvar for 7 registre, og Nordlandssykehuset HF har databehandleransvar for ett
register. Servicemiljøet finansieres fra felles infrastrukturmidler med kr 2 800 000 NOK samt kr 1
000 000 NOK fra SKDE for finansiering av registerfaglig stilling.
1.5 Tabell Stillinger i Nasjonalt servicemiljø i Helse Nord.
Stillingens funksjon
Stillingsprosent
Rådgiver
100 %
Statistiker
100%
Øvrige midler (kr)
1 800 000
(brukes til kjøp av IKT tjenester)
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
56/2018
Saksnr
Saksbehandler Jørn Andre Jørgensen, Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse: Status for arbeidet med standardisering av kodeverk
og terminologi
Det vil bli en presentasjon av status for arbeidet med standardisering av kodeverk og terminologi
som ledd i arbeidet med automatisert datafangst.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
57/2018
Saksnr
Saksbehandler 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
55/18
56/18
58/18
59-62/18
57/18

Tittel
FMKs bidrag til plan for å ta i bruk fellestjenester
(Beslutning)
Tildeling av midler til Helsedataprogrammet
(Beslutning)
Datafangst via arketypebaserte skjema i DIPS Arena
til Smerteregisteret (Orientering)
God praksis (Beslutning)
Behandling av innkomne søknader (Beslutning)

Saksbehandler
Jørn Hanssen
Are Edvardsen/Jørn Hanssen
Bernt Olav Økland
Jørn Hanssen/Gunnar Jårvik
Jørn Hanssen

Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.

Vedlegg
Vedlegg 8: Presentasjon aktuelle saker fra FMK november 2018
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Sak 57, Vedlegg 8: Presentasjon aktuelle saker fra FMK november 2018
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
58/2018
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Plan for prioriterte fagområder for nye kvalitetsregistre
Bakgrunn
Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)
datert 28.06.2017 ga følgende oppdrag:
Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport” Områder i helsetjenesten med mangelfullt
kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre” (2016) og de regionale helseforetakenes
sørge for-ansvar (og ansvar for etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre), skal de regionale
helseforetakene sammen utarbeide en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske
kvalitetsregistre. Planen skal inkludere fremtidig håndtering av områder med lavt pasientvolum og
mulighet for internasjonalt samarbeid i nordisk og europeisk regi. Helse Nord RHF skal koordinere
arbeidet.
De regionale helseforetakene opprettet en styringsgruppe for arbeidet bestående av en representant
for hvert RHF:
 Baard-Christian Schem, Fagdirektør Helse Vest RHF (leder)
 Geir Bøhler, Fagdirektør Helse Sør-Øst RHF fram til 01.01.18
 Jan Frich, Fagdirektør Helse Sør-Øst RHF fra 01.01.18
 Henrik Sandbu, Fagdirektør Helse Midt-Norge RHF
 Finn Henry Hansen, Direktør i stab Helse Nord RHF
Ansvar for utredningen ble gitt til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE
(Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) i Helse Nord. Arbeidet ble ledet av leder av
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Eva Stensland.
Utredningen er begrenset til pasientgrupper der datainnsamling i kvalitetsregistre hovedsakelig vil
foregå i spesialisthelsetjenesten.
Styringsgruppen delte arbeidet faglig inn i tre delprosjekter:
 Psykisk helsevern og rusbehandling
 Områder innenfor somatikk der kvalitetsregistre bør opprettes
 Sjeldne diagnoser
Det ble opprettet en arbeidsgruppe for hvert delprosjekt.
I tillegg til ulike medisinske fagmiljø har pasientforeninger og brukerutvalg, FHI, Helsedirektoratet og
profesjonsforeninger også vært inkludert i arbeidsgruppene.
Status
Utredningen er basert på innspill fra kliniske fagmiljø og fagmedisinske foreninger med forslag om
opprettelse av nye medisinske kvalitetsregistre, samt diskusjoner i arbeidsgruppene. Det har vært
gjennomført totalt 8 møter i de tre arbeidsgruppene i perioden mars – september 2018.
Arbeidsgruppene har utarbeidet anbefalinger for hvert delprosjekt. Innhenting av informasjon om
foreslåtte kvalitetsregistre er standardisert ved besvarelse av 13 spørsmål.
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Rapporten «Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre» består
av to deler: del 1 som er styringsgruppens plan med konkrete anbefalinger av prioriterte fagområder
der det bør utvikles nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre i løpet av perioden 2019-2022, og del
2 som er en bred utredning gjennomført i 2018 av hvilke fagområder som mangler kvalitetsregistre.
Denne utredningen danner grunnlaget for styringsgruppens plan.
Styringsgruppen har i sin overordnede prioritering rangert fagområdene i følgende rekkefølge:
1. Rusbehandling
2. Psykisk helsevern
3. Utvalgte fagområder innen somatikk
Styringsgruppen anbefaler opprettelse av et begrenset antall kvalitetsregistre innen rusbehandling,
psykisk helsevern og somatikk i perioden 2019-2022.
Innenfor somatikk har styringsgruppen delt de prioriterte fagområdene i to grupper: Fagområder
som har registerinitiativer som vurderes relativt raske å implementere, og fagområder som krever
mer utredning før konkrete registerinitiativer er klare.
For området sjeldne diagnoser anbefaler ikke styringsgruppen opprettelse av diagnosespesifikke
kvalitetsregistre, men ivaretakelse av pasientgruppen i et nasjonalt epidemiologisk register og
gjennom internasjonale samarbeid.
Saken ble behandlet i AD-møtet 19.11.18. AD-møtets vedtak presenteres i møtet.
Forslag til vedtak
Interregional styringsgruppe tar RHfenes plan for prioriterte fagområder for nye kvalitetsregistre til
orientering.

Vedlegg
Vedlegg 9: Rapport Plan for prioriterte fagområder for nye kvalitetsregistre (eget dokument,
ettersendes)
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
59/2018
Saksnr
Saksbehandler Philip A. Skau, SKDE

Høring ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre
Bakgrunn
Helse - og omsorgsdepartementet mener at det er behov for en egen forskrift om medisinske
kvalitetsregistre. Behovet har imidlertid endret seg etter vedtakelsen av EUs personvernforordning
og ny personopplysningslov.

Aktuelt
Foreslåtte forskrift krever som hovedregel at behandling av opplysninger er basert på den
registrertes samtykke. Forskriften gir unntak fra samtykkekravet av hensyn til kvalitetsregistrenes
kvalitet og dekningsgrad. Når det er gjort unntak fra samtykkekravet, har den registrerte en
etterfølgende rett til å motsette seg behandlingen av helseopplysninger (reservasjonsrett).
Forskriften er utarbeidet innenfor rammene av EUs personvernforordning og
personopplysningsloven. Forskriften vil presisere og utfylle forordningen, og inneholde mer
oversiktlig, tilpasset og brukervennlig informasjon over hvilke krav som gjelder for kvalitetsregistre.
Forskriften kan dermed bidra til bedre personvern for de registrerte, da den dataansvarlige får bedre
oversikt over kravene til behandling av helseopplysninger.
Forskriften vil i all hovedsak omfatte de kvalitetsregistrene som tidligere har blitt etablert etter
konsesjon fra Datatilsynet. Forskriften vil ikke omfatte kvalitetsregistre som er etablert med hjemmel
i annen lov eller forskrift, for eksempel de kvalitetsregistrene som er tilknyttet de lovbestemte
helseregistrene etter helseregisterloven § 11.
Forskriften gir grunnlag for å videreføre eksisterende kvalitetsregistre, og legger til rette for at
virksomheter kan etablere nye kvalitetsregistre. Kvalitetsregistre kan etableres i kommunal helse- og
omsorgstjeneste og i spesialisthelsetjenesten.
Departementet foreslår en plikt for helsepersonell og virksomheter til å melde helseopplysninger til
kvalitetsregistre med nasjonal status. Videre er det foreslått plikt til å bruke nasjonale fellesløsninger
for utsendelse av informasjon, reservasjon og innsyn og bruk av standardiserte variabler, for
eksempel til å bruke Folkeregisterets standarder ved registrering av relevante opplysninger. Forslaget
til forskrift regulerer også samtykke, informasjon, hvilke opplysninger som kan registreres,
sammenstilling og tilgjengeliggjøring av opplysninger, tilbakerapportering, mv.
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 felles møter
med personvernombudene ved de helseforetakene som i dag har databehandlingsansvar for
nasjonale medisinske kvalitetsregistre og i servicemiljøet i regionene.
Høringsfrist er 20.02.2019.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering.
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
60/2018
Saksnr
Saksbehandler Philip A. Skau, SKDE

Samling av registre innen samme fagområde – status i arbeidet
Bakgrunn
Et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for perioden
2016-2020 er at Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og
finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde.
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre ba i møte 30.11.16 nasjonalt
servicemiljø starte arbeidet for å se på mulighetene av å lage klynge-registre innen fagområdene
revmatologi og nevrologi.

Aktuelt
Det har i perioden etter vedtaket i IRS startet et arbeidet med å samle informasjon fra relevante
registre i Sverige. Det er også startet en prosess for å se på muligheten for å etablere et
klyngeregister for nevrologi hvor det har blitt avholdt sonderende møter mellom servicemiljøet SKDE,
servicemiljøet Vest, Norsk MS-register og biobank og Norsk parkinssonregister og biobank.
For å følge opp vedtaket fra interregional styringsgruppe om å utrede samling av aktuelle nasjonale
medisinske kvalitetsregistre innen nevrologi og revmatologi ble det høsten 2018 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 et krevende arbeid å samordne allerede etablerte nasjonale
medisinske kvalitetsregistre. Sentrale spørsmål i et slikt arbeid vil være aktuelt helseforetak for
nasjonalt databehandlingsansvar, lokalisering av støttefunksjoner og finansiering. Arbeidsgruppen
har hatt ett møte og i det følgende gis en kort status under de enkelte områdene.
Organisering av klyngeregistre
I den opprinnelige utredningen ble det foreslått at et klyngeregister vil ha èn
databehandlingsansvarlig instans og ha en daglig/ faglig leder og eventuelt en koordinator som vil
være ansatt ved databehandlingsansvarlig institusjon. De tilhørende del-registrene vil ha en faglig
ansvarlig fra de aktuelle fagmiljøene i en mindre stilling. Det ble også foreslått at funksjoner som
statistikk/ analyse vil legges til den enheten hvor daglig/ faglig leder og koordinator for registeret er
tilsatt. Om det enkelte del-register også skal ha tilknyttede analyseressurser er ikke avklart og vil også
avhengig av type register og geografisk lokasjon (antall pasienter som skal inkluderes og antall
innregistrerende enheter). Denne måten å organisere klyngeregistre på er i hovedsak i samsvar med
hvordan klyngeregistrene i Sverige er organisert.
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Hvordan et medisinsk fagområde skal avgrenses er heller ikke avklart og er et viktig spørsmål for
arbeidsgruppen å avklare. Foreløpig så ser gruppen det som mest hensiktsmessig å avgrense
fagområde til aktuelle medisinske spesialitet.
En enhetlig modell for organisering må utredes ytterligere.
Finansieringsmodell for klyngeregistre
En ny finansieringsmodell for klyngeregistre må utredes. I dette arbeidet blir det viktig å ta hensyn til
en eventuelt ny finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre som er oversendt AD-møtet.
IKT-infrastruktur for klyngeregistre
I den opprinnelige utredingen av klyngeregistre som er bakgrunnen for vedtaket i interregional
styringsgruppe så man for seg at det kunne tas inn en del økonomiske besparelser ved å utvikle felles
tekniske løsninger for klyngeregistre. I dag driftes nesten alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre
på Norsk helsenett og kostnadsstrukturen der er slik at det er en totalsum som, deles på antall
registre, noe som medfører at hvis et klyngeregister går fra fem databaseinstanser til en vil bare
summen for den ene øke tilsvarende. Slik arbeidsgruppen ser det nå så vil det ikke være store
økonomiske besparelse på IKT-området.
Juridiske konsekvenser
I den opprinnelige utredningen ble det foreslått at et klyngeregister skulle ha èn
databehandlingsansvarlig instans. Utfordringen med en databehandlingsansvarlig er at det vil være
krevende å slå sammen registre som er i drift og som har samlet data i mange år. I prosessen med å
slå sammen nyreregisteret med nyrebiopsiregisteret ble de opprinnelige opplysningene i
nyrebiopsiregisteret ikke inkludert i den nye sammenslåtte Norsk nyreregister da dette ville kreve at
det ble innhentet nytt samtykke for alle pasienter som var registrert i nyrebiopsiregisteret. Et
alternativ som også er foreslått er delt databehandlingsansvar. Spørsmålet rundt delt eller felles
databehandlingsansvar vil utredes nærmere.
Status for arbeidet med å etablere klyngeregistre
Det er startet en dialog mellom Norsk MS-register og biobank og Norsk Parkinsonregister og biobank
med formål å etablere et klyngeregister for nevrologi. Begge registrene er i dag etablert som
nasjonale medisinske kvalitetsregistre og har planlagt driften som separate kvalitetsregistre, både
med hensyn til status og til finansiering. Begge registrene er orientert om beslutningen tatt av IRS i
møte 30.11.16 om at det skulle startes et arbeid for å se på mulighetene av å lage klynge-registre
innen fagområdene revmatologi og nevrologi. Ut fra dette er de innforstått med at det vil sees på
alternative og mer kostnadseffektive måter å organisere nasjonale medisinske kvalitetsregistre på, og
vil bidra i den videre prosessen. I den videre prosessen vil alle berørte registre involveres.
Det vil også igangsettes en prosess for registre innen revmatologi.
Arbeidsgruppen skal også samle erfaringer ved at det avholdes et felles møte mellom relevante
fagmiljøer i Sverige og arbeidsgruppen. For å sikre involvering fra aktuelle registre i Norge vil det
etter dette møtet avholdes et rundebordsmøte i Norge. Arbeidsgruppen vil legge frem en plan for
etablering av klyngeregistre for nevrologi og revmatologi samt etablere en felles mal for samling av
registre innen samme medisinske fagområde innen 1. april 2019.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering.
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
61/2018
Saksnr
Saksbehandler Marianne Nicolaisen, SKDE

Tidligere publisering av resultater fra kvalitetsregistrene?
Bakgrunn
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har til nå hatt årlig frist for å levere årsrapport og
resultater til publisering innen 1. oktober. Styringsgruppen har gitt Servicemiljøet i oppdrag å
innhente informasjon fra registrene om de har mulighet til å levere tidligere, og hvilke utfordringer
en flytting av dato vil medføre.
Servicemiljøet har gjennomført spørreundersøkelse der 44 av de 53 registrene har svart.
Oppsummering av faktorer som avgjør tidspunkt for når registeret kan levere resultater til
publisering viser at registrene er avhengig av at sykehusene prioriterer ressurser til å ferdigstille
registreringene, at registersekretariatet har tilstrekkelige ressurser, at tjenester fra eksterne kilder
(f.eks NPR og Dødsårsaksregisteret) og støttefunksjoner som PROM-senteret og analyseressurser kan
levere i tide, og at tekniske løsninger er på plass. I tillegg vil tidligere levering føre til at ikke alle
registrene som har oppfølgingsresultater få dette med i neste års publisering.
Det ser ut for at vel 80 % av registrene er positive til å levere resultater til publisering innen/ i løpet
av juni, men at dette for noen er utfordrende å få til allerede i 2019. Når det gjelder mulighet til å
levere årsrapport tidligere er 54 % positive til å levere innen utgangen av juni.
På bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsen 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:
- 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). Dette vil spre belastning på analysebistand og redusere kø hos NPR
Når dette er innarbeidet, og evt. fortløpende, jobber vi mot gradvis tidligere presentasjon av
resultater og levering av årsrapport slik at vi på sikt kan offentliggjøre resultater og legge ut
årsrapporter i juni/ før sommerferien.
Forslag til vedtak
Vedtak utformes i møtet

Vedlegg
Vedlegg 10: Oppsummering av svar fra spørreundersøkelsen
Vedlegg 11: Power-point-presentasjon av fullstendige svar
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Sak 61/2018 vedlegg 10: oppsummering av svar fra spørreundersøkelsen

QUEST-resultater:
34 registre har besvart questen, derav en besvarelse for alle kreftregistrene. I tillegg har tre registre
besvart per e-post. Totalt: besvarelser fra 44 av 53 registre.
Svarprosent 83%.
Publisering innen 1. mai:
24 registre har svart ja.
Månedsfordeling for tidligste levering til publisering:
- Mars – 3 %
- April – 12 %
- Mai – 45,5 %
- Juni – 18 %
- Juli – 3 %
- September - 18 %
I tillegg har to registre svart at de kan levere i juni og ett i mai.
Følgende punkter gikk igjen i svartekst knyttet til utfordringer med tidligere leveranse av resultater:
-

-

Ferdigstilling av registreringer for rapporteringsåret
Databearbeidelse kan ikke starte før analysefil er klar
Lange pasientforløp gjør at tidligere publisering fører til at definisjon på året som presenteres
må endres
«Frysetid» for eksportløsninger gjør at data ikke kommer inn fra sykehusene før september
Innregistreringsløsning i MRS er ikke på plass, og det er ressursmangel i IKT-stab
Elektronisk løsning er ikke på plass
Elektronisk PROM-løsning ikke på plass
Ajourføring og kvalitetssikring av data tar tid
Data fra primærhelsetjenesten er ikke klar før 1. juli
Papirbasert register, på grunn av etternølere er ikke registrering fullstendig opptelt før mars
6 mndr oppfølgingstid, purring og så scanning i registeret: tidkrevende
Kapasitet i NPR for dekningsgradsanalyse, ikke-kvalitetssikrede resultater undergraver
troverdighet
Valideringsstudie må gjøres etter dekningsgradsanalyse
Tidskrevende med validering og analyse, samt utarbeidelse av tabeller og figurer
Kapasitet i rådgivende instanser som (statistikkhjelp) Rapporteket og PROM-senteret
Overføring til e-reg gjør det utfordrende å samle data fra alle HF i tide
Permisjon hos leder og opplæringstid hos vikar
Ressursbegrensing (få ansatte) i register
Helseforetak har ikke satt av ressurser til å legge inn data lokalt
Samarbeid mellom statistiker og registerleder går i flere runder og er tidkrevende
Levering er mulig, men dette forutsette at verken sekretariat eller deres barn blir alvorlig
syke
Viktige konferanser i mai/ juni og ferieavvikling i juli/ august; reduserte ressurser til å arbeide
med årsrapport før sommeren
Forsinkelse i pasientinkludering (innhente samtykke) fordi det ikke er naturlig å snakke om
registeret med en gang pasienten har fått en alvorlig diagnose. Dette kan løses ved
reservasjonsrett
30-dagers mortalitetsdata klart først i mars
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-

-

Det må gjøres en rutineendring for når sykehusene må ha ferdigstilt registreringene, mulig
fra 2020
Kreftregisteret purrer klinisk informasjon på bakgrunn av kilder som Dødsårsaksregisteret
(DÅR) og NPR, disse har lang leveringstid. Dermed vil antall pasienter med spesifikk
kreftdiagnose bli lavere ved publisering i juni, slik at nevneren i de fleste analysene blir
lavere. Hyppigere overføring av data fra NPR og DÅR er faktorer som påvirker
publiseringstidspunkt
Digital patologi på kreftområde vil gi raskere patologidata, og dermed raskere purringer og
bedre kompletthet på data

Årsrapport innen 1. mai:
16 registre har svart ja.
Månedsfordeling for tidligste levering av årsrapport:
Mars - 6 %
April - 9 %
Mai - 30 %
Juni - 9 %
Juli- 9 %
September - 35 %
54 % av registrene er positive til å levere årsrapport innen utgangen av juni.
Oppsummering av faktorer som avgjør tidspunkt for når registeret kan levere årsrapport:
Hovedsakelig tilsvarende som ovenfor.

Svar per e-post fra registre som ikke har besvart Quest:
Barndiabetesregisteret kan ikke levere data innen 1. mai. (Juni)
Vi kan klare å levere i juni.
Faktorer som avgjør tidspunkt for når registeret kan levere resultater til publisering?
Ca. halvparten av Barneavdelingene (BDR) leverer fortsatt data på papir. Fristen for å levere inn data
på Årskontroller er 31.01.2019.
Etter dette skal dataene legges inn i datafiler, datasett fra ca. 1700 pasienter (resten får vi tilsendt
elektronisk).
Når datafilen er satt sammen vaskes den, avvik og harde endepunkter sjekkes med de respektive
avdelinger.
Etter dette lager BDR lokale rapporter som sendes tilbake til avdelingene for kontroll og
kommentarer. Avdelingene får en rapport på nyoppdaget diabetes og en på årskontroller. De får 3
ukers svarfrist (dette krever ofte en del purring fra vår side).
Ved kommentarer på feil, mangler etc. ryddes hoved datafilen på ny, før endelig analyse av dataene
gjøres og vi er klar for å publisere resultatene.
Denne dialogen med avdelingene og kontrollen av dataene fra BDR er viktig for den troverdigheten
BDR har i fagmiljøet og er en viktig grunn til at vi har 98% kompletthet på pasientnivå.
Jeg vil advare mot at vi endrer på dette. BDR ser at vi kan klare å presse tidsprosessen til å levere
data i juni (fra tidligere 1.oktober), men før det klarer vi ikke.
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NRA:
På vegne av Norsk register for Analinkontinens ønsker jeg imidlertid å meddele at vi er positive til en
fremskyndet publiseringsfrist. For vår del vil vi da kunne presentere aktiviteten for året før med antall
innrapportere forløp og demografisk data, mens resultatdelen (1-årsoppfølgning) blir da helt
nødvendigvis for kohorten som gjennomgikk behandling året før dette, og som fikk sin ettårsoppfølgning i året rapporten gjelder for.

Norsk hjerteinfarktregister
Norsk hjerteinfarktregister ønsker å levere hele årsrapporten tidligere. Avgjørende faktorer er
innregistreringsgrad per sykehus, hvor raskt FHI kan levere dekningsgradsanalyser og om fagrådet
kan møtes i mai. Frist for sykehusene til å ferdigregistrere er 1. mars – deretter kvalitetssikring – data
fryses 1.5 – ferdig rapport 1.6(?). Vi er redd for at dekningsgraden vil gå ned, men håper at tidlig
publisering vil føre til raskere innregistrering og bedre dekningsgrad året etter.
Ferdig rapport har vi ikke mulighet til å levere 1. mai. Men indikatorene er tilgjengelig på
ResultatPortalen. Hvis resultatportalen skal brukes til en evt. Offentliggjøring 1.5 må denne endres
slik at resultatene også kan vises på bostedsområde sykehus.

MS-register og biobank ( de har også besvart questen).
En liten kommentar angående offentliggjøring av resultater og muligheten til å flytte den tidligere på
året. Siden vi har en forsinkelse på innrapportering (som er naturlig siden det ikke er det første man
gjør når en pasient har fått en slik alvorlig diagnose å spør om samtykke til MS-registeret) så er det
vanskelig å flytte offentliggjøringen til mai. Men alternativet for oss ville da vært på rapportere ett år
senere enn de andre registrene. Altså at vi i mai 2019 rapporterer for 2017…. , men vet ikke om dere
tenker at dette er aktuelt?
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Sak 62/2018 vedlegg 11: power-point-presentasjon av fullstendige svar
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
62/2018
Saksnr
Saksbehandler Saksbehandlere: Kari Guldbrandsøy og Marie
Waatevik (Nasjonalt servicemiljø Region Vest), og
Wenche Reed (Nasjonalt servicemiljø Region SørØst)

Norsk nyreregister - organisering og finansiering
Bakgrunn
Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister fikk nasjonal status i 2012 under forutsetning av
at de på sikt skulle slås sammen til ett register. Norsk nefrologiregister registrerte pasienter med
endestadie nyresvikt behandlet med nyreerstattende behandling (RRT); enten i form av dialyse eller
nyre- eller nyre/pancreas transplantasjon. Norsk nyrebiopsiregister registrerte kliniske- og
patologidata til pasienter som fikk tatt en vevsprøve fra nyren på grunn av nyresykdom.
I 2015 ble Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister slått sammen til Norsk nyreregister
(NNR). Databehandlingsansvarlig og ledelse av NNR ble lagt til Helse Sør-Øst, Oslo
Universitetssykehus, daglig drift ligger ved Nyreseksjonen, Avdeling for transplantatmedisin. Fra og
med 2016 har NNR blitt driftet med to seksjoner; 1) seksjon for dialyse og transplantasjon, med faglig
og administrativ drift lokalisert til Oslo universitetssykehus (OUS), og 2) seksjon for nyrebiopsi,
lokalisert til Haukeland universitetssykehus (HUS). I tillegg ble pasientgruppen utvidet til å dekke
”alvorlig nyresykdom”, og er foreløpig utvidet til å også inkludere pasienter med stadium 5 nyresvikt
som enda ikke får nyreerstattende behandling (CKD5). I tillegg ble pancreas- og øycelletransplanterte
uten nyresvikt (altså betacelleerstattende behandling) inkludert i NNR. Registeret skal utvides med
oppfølgingsdata på utvalgte grupper biopsipasienter. Det tas sikte på å inkludere også CKD4
etterhvert.
For å sikre stabil drift av seksjonen i Bergen, vurderte Helse Vest at det var behov for langsiktighet, og
bidro med finansiering til seksjonen ved HUS. Samtidig ble det lagt til grunn at finansieringen og
organisering skulle evalueres etter 3 år (2018).
Formål med NNR
Registeret er et nasjonalt kvalitetsregister opprettet for å gi nasjonal oversikt over behandling av
pasienter med alvorlig nyresykdom (og øycelleerstattende behandling) og å være et hjelpemiddel i:
• utredning, diagnose og behandling av disse pasientene.
• kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
• planlegging og oppfølging av helsetjenester
• forskning
Organiseringav NNR
NNR ledes av et Fagråd, oppnevnt av databehandlingsansvarlig. Fagrådet har syv medlemmer, en
representant fra hver helseregion i tillegg til en representant fra de to respektive seksjonene i NNR
og en representant fra Landsforeningen for nyresyke og transplanterte. Driften av NNR skjer ved
OUS. Den daglige forvaltningen gjøres av daglig leder, som må være ansatt hos
databehandlingsansvarlig. De to seksjonene i NNR har konstituert seg selv:
 NNR – seksjon for dialyse og transplantasjon (NNR-DT)
NNR-DT ledes av en faglig leder, som er representanten fra seksjon for dialyse og transplantasjon i
Fagrådet, og en daglig leder som også er daglig leder for NNR.
 NNR – seksjon for nyrebiopsi (NNR-NB)
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NNR-NB ledes av daglig leder. Det er tett samarbeid mellom daglig leder og registerpatolog, som er
representanten fra seksjon for nyrebiopsi i Fagrådet. Registerpatolog er ansvarlig for patologi data og
digitalisering av snitt, daglig leder er ansvarlig for kliniske data og generell drift av seksjonen. Den
seksjonsvise organiseringen av NNR er nødvendig for å kunne oppfylle registerets formål. Det er bl.a.
kun 10 % overlapp mellom pasientgruppene i de to seksjonene, og tilsvarende ulike sett med
variabler, noe som krever involvering av forskjellige fagmiljøer.

Figur 1. Organisering av

Norsk Nyreregister

I praksis er NNR organisert som et klyngeregister. Et klyngeregister kan betegnes som et register som
består av flere del-registre innenfor et fagfelt. Disse vil samles i en såkalt «klynge» i stedet for å
etableres og driftes som separate kvalitetsregistre, jfr Sluttrapport – Utredning av
finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Mai
2018. Utgangspunktet for etablering av klyngeregistrene kan være ulike fagområder innen samme
medisinske spesialitet. Daglig leder er ansatt ved Databehandlingsansvarlig institusjon, og det er
faglige/administrative ledere for delregistre (”seksjoner”). Hensikten med klyngeorganisering er
blant annet å få en organisering som i større grad samordner registre. Det legges til rette for
enhetlige variabeldefinisjoner. Forløp og elementer av utredning og behandling sees i sammenheng.
Det er et mål at innregistrering av data og tilgang til oppdaterte resultat skal bli mer enhetlig for det
enkelte fagområdet. Da de to registrene ble slått sammen i 2015 var ikke klyngeregister innført som
en aktuell organisasjonsmodell.
Sammenfattet ser vi at organiseringen av NNR innebærer:
 Flere sykdomsgrupper innen samme fagfelt
 Forskjellige fagmiljøer (nefrologi, patologi)
 Samme rapporterende leger
 En målgruppe, dvs, alvorlige syke nyrepasienter, men med forskjellige sykdomsforløp
 Ett samtykke
 Ett felles fagråd
 En databehandlingsansvarlig
 En daglig leder og en egen seksjonsleder for seksjon for nyrebiopsi
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.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar saken til orientering.
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
63/2018
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Møtedatoer for Interregional styringsgruppe 2019
Forslag til møtedatoer for møter i Interregional styringsgruppe:





Onsdag 20. mars
Onsdag 12. juni
Onsdag 11. september
Onsdag 4. desember

Forslag til vedtak
Styringsgruppen godkjenner møtedatoer for 2019.
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
64/2018
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Referatsaker
Fire referatsaker fremlegges til orientering.
1.
2.
3.
4.

Incentivordning for medisinske kvalitetsregistre
Statusrapport 2018 for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre
Info fra presentasjon av nye resultater 13.11.18
Info fra møte med alle PVO vedr ny personvernlovgivning

Forslag til vedtak
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering
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Saksframlegg
05.12.2018
Møtedato
65/2018
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE

Eventuelt

Forslag til vedtak
Vedtak utformes i møtet ved behov
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