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               04.09.2019 
 
 
 
 
 
 
Til medlemmene i den Interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   11. september kl. 09.00 – 15.30  
Sted:   Radisson BLU, Gardermoen.  
   
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
11. september 2019  
Kl. 09.00 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. 92836036 
 



Side 2 
 

SAKSLISTE  
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 11. september 2019 
 

 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr. 

 
26/2019 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
3 

 

27/2019 Referat fra forrige møte 4 1 

28/2019 Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling 
 

 2 

29/2019 Temadel: Hvordan kan EPJ og kvalitetsregisteret utvikles med felles 
informasjonsmodell  
 

 3, 4, 5 

30/2019 Samling av registre innen samme fagområde i klynger   

31/2019 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i IRS  6, 7 

32/2019 Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre    

33/2019 Referatsaker 
 

  

3542019 Eventuelt   

 
 
Samtlige vedlegg er limt inn under tilhørende saksfremlegg. 
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  26/2019  

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

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 - Referat fra møte i Interregional styringsgruppe 12.06.2019.  

Saksframlegg 
Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  27/2019                                                                       

Saksbehandler  
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Sak 27/2019 vedlegg 1: Referat fra møte 12.06.2019 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS) 
 
Dag Onsdag 12. juni 2019 

Tid Kl. 09.00 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Deltakere Olav Røise (leder), Finn Henry Hansen, Panchakulasingam Kandiah, Ole 
Tjomsland (frem til kl 12.00), Wenche Reed (fra kl 12.00), Bent Indredavik (fra kl 
10.00), Tor Ingebrigtsen,  

Observatører Nils Gullhaug (Dir e-helse), Beate Margrethe Huseby (Helsedirektoratet), Vinjar 
Fønnebø (Ekspertgruppen), Rune Kvåle (FHI), Torunn Omland Granlund (HOD)  

Gjester Villy Våge, SoReg-N, Siri Larønningen og Hilde Hedemann Brenn, Nasjonalt 
kvalitetsregister for melanom (deltok på presentasjon av register) 

Fraværende Sverre Sandberg, Siv Mørkved,  

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

 
Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SoReg) ble presentert av Villy Waage. 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for melanom (Melanomregisteret) ble presentert av Siri Larønningen og Hilde 
Hedemann Brenn (kvalitetsregisteransvarlig). 

Saksnr. SAKER 

15/2019 
 
 
 

Godkjenning innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe godkjenner innkalling og saksliste. 

16/2019 Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 20.03.2019 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe godkjenner referat fra møtet 20.03.2019 

17/2019 Status oppfølging av saker fra tidligere møter i IRS 
 
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.  
Jørn informerte i møtet om at det vil benyttes ekstern aktør for å vurdere de tekniske 
løsningene (sak 18-19).  
29-17 og 55/2018 Gjennomgang av fordeling av infrastrukturmidler. Sak om ny 
finansieringsmodell er utsatt til utredningen av styring og organisering er ferdig, forespeilet 
september -19. 
55-17: Orienteringssak (11/2019). 
Sak med faglig presentasjon av hvordan kvalitetsregistre kan dra nytte av biobanker 
presenteres for IRS innen utgangen av mars 2020. 

Møtereferat: 

Møtedato  12.06.2019 

Møtenr. 02-19 
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37-18: Finansiering av nordiske/internasjonale registre vil bli berørt av ny 
finansieringsmodell, og saken utsettes til ny finansieringsmodell for kvalitetsregistre 
foreligger. Rapport med forslag om ny finansieringsordning inkluderer heller ikke 
finansiering av klyngeregistre og ivaretar ikke revidert stadieinndelingssystem. Det er derfor 
behov for en oppdatering av rapporten. 
44/18: Finansiering av datafangst fra primærhelsetjenesten (oppfølging av sak 52-17): 
Brev fra Norsk diabetesregister for voksne er sendt til HOD med kopi til H-dir. 
Voksendiabetesregisteret har fått tilleggsfinansiering i 2019, og har fått informasjon om at 
HOD jobber videre med denne saken. Det var enighet om at det skal sendes et brev fra IRS 
til HOD som belyser behovet for en del pasientgrupper/registre for datafangst i 
primærhelsetjenesten. Sekretariatet lager utkast til brev som sendes på sirkulasjon i IRS 
60-18: Klyngeregistre innen revmatologi og nevrologi; Sentrale spørsmål i et slikt arbeid vil 
være databehandlingsansvar, lokalisering av støttefunksjoner og finansiering. 
Det er per i dag igangsatt en prosess for å etablere et klyngeregister innen nevrologi.  
Saken utsettes til høsten 2019. 
08-19: Brukerundersøkelse 2018; i henhold til styringsgruppens vedtak informerte Eva om 
status i møtet (sak 23-19). Analyse av betydningen av ulik organisering av servicemiljøet i 
regionene vil diskuteres i servicemiljøets ledermøte høsten 2019. Dette punktet vil det 
informeres om i løpet av høsten 2019. 
12-19: Regionvis forvaltning av registermidler; Sekretariatet lager utkast til sak til 
Fagdirektørmøtet og Økonomidirektørmøtet. Målsetningen er en samordnet praksis slik at 
finansiering skal være likeartet for registrene i alle RHFene. RHF-representantene i IRS vil 
sørge for en dialog med fagdirektør i egen region før saken behandles i Fagdirektørmøtet. 
Styringsgruppen kommenterer at arbeidsgruppen for ny styring og organisering av 
kvalitetsregisterfeltet bør se på utfordringene med å nå frem i linjen (AD-møtet) med saker 
som angår kvalitetsregisterfeltet.  
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar informasjonen om status for oppfølging av tidligere 
behandlede saker til orientering med følgende kommentarer:  

- Oppf sak 37/18: Rapport med forslag til ny finansieringsordning må oppdateres med 
internasjonale registre, klyngeregistre og revidert stadieinndelingssystem. 
Servicemiljøet i SKDE vil sammen med arbeidsgruppen som var nedsatt revidere 
rapporten. Revidert rapport legges fram for IRS før saken behandles 
økonomidirektørmøtet og fagdirektørmøtet.  

- Oppf sak 44/18: Sekretariatet lager utkast til brev vedr datafangst fra 
primærhelsetjenesten som sendes på sirkulasjon i IRS. 

- Oppf sak 08/19: Analyse av betydningen av ulik organisering av servicemiljøet i 
regionene vil diskuteres i servicemiljøets ledermøte høsten 2019. IRS informeres om 
resultatet av analysen. 

- Oppf sak 12/19: Det utarbeides en sak til Fagdirektørmøtet og 
Økonomidirektørmøtet. Olav Røise tar kontakt med leder av fagdirektørmøtet og 
alle RHF-representantene i styringsgruppen kontakter fagdirektørene i sine RHF før 
behandling av saken. 

18/2019 Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT 
  
Jørn Hanssen informerte om saker som har vært behandlet i FMK siden forrige møte i 
styringsgruppen. Han informerte også om at Nasjonal IKT HF skal avvikles som foretak. 
 
Tidspunktet for når foretaket skal være avviklet er uvisst. En arbeidsgruppe, oppnevnt av 
RHF AD-ene, skal foreslå hvordan Nasjonal IKT HFs oppgaver skal videreføres i 
helseregionene. Foreløpig er flere regioner foreslått for plassering av FMK, men ingen 
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beslutninger er tatt.  En videreføring av FMK bør sees i sammenheng med pågående arbeid 
med å vurdere fremtidig styringsstruktur for kvalitetsregisterområdet. Styring av IKT for 
kvalitetsregisterfeltet bør integreres med en helhetlig styring av IKT i 
spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppen som ser på videre ivaretakelse av Nasjonal IKTs 
oppgaver, må informeres om pågående utredning av styringsstruktur. Sekretariatet tar 
saken videre til arbeidsgruppen. 
 
Styringsgruppen er bekymret for om en avvikling av Nasjonal IKT HF og FMK kan forsinke en 
koordinert innføring av strukturert journal, og dermed også arbeidet med å etablere 
automatisert datafangst til kvalitetsregistrene. 
Det finnes et oppdrag fra AD-møtet vedrørende å tilstrebe automatisk datafangst til nye 
medisinske kvalitetsregistre og utrede hvordan EPJ og kvalitetsregistre kan utvikles sammen 
med felles informasjonsmodell (sak 97/18). Det finnes noen pågående piloter som utreder 
automatisk datafangst fra DIPS eller Helseplattformen basert på standardiserte kliniske 
informasjonsmodeller (Ryggkirurgiregisteret, Hjerneslagregisteret). I tillegg finnes det noen 
sykehus som har utviklet løsninger for automatisk datafangst til enkelte kvalitetsregistre 
(eks. Sykehuset Innlandet og Haukeland universitetssjukehus). Det besluttes å ha dette som 
hovedtema i neste møte i IRS og å invitere noen av disse aktørene til dette møtet.  
Jørn Hanssen informerte videre om de sakene som har vært behandlet i FMK-NIKT siden 
forrige møte. Blant annet ble åtte innkomne søknader behandlet. Av de øremerkede 
midlene for 2018, er ca. 2 MNOK ubrukt, i tillegg til 6,5 MNOK for 2019. Man forventer å 
fortsatt ha midler igjen ved utgangen av 2019. Brukerundersøkelsens IKT-del ble behandlet 
med tanke på leverandørenes utfordringer og forslag til tiltak. HN IKT melder at de har 
ressursmangel. Styringsgruppen gir tilbakemelding til Helse Nord og HN IKT om at det 
forventes at de som nasjonal leverandør sørger for forutsigbare leveranser og tilstrekkelig 
kapasitet i forhold til behov/bestillinger. Alle leverandørene har kommentert at bestillinger 
fra Direktoratet for e-helse vedrørende fellestjenester forskyver og forsinker arbeid med 
utvikling av løsninger for enkeltregistre.  
 
Det finnes føringer for flytting av Rapporteket til NHN, og det har hittil vært antatt at NHN i 
denne forbindelse skulle påta seg rollen som driftsleverandør av den moderniserte 
versjonen av Rapporteket. Tilbakemelding fra NHN er imidlertid at de vil få rollen som 
nasjonal tjenesteleverandør, og at omorganisering av virksomheten medfører at man ikke 
forventer operasjonell kapasitet før i 2021. Dette vil medføre en forsinket driftsetting av 
Rapporteket hos NHN. Det utredes mulighet for midlertidig driftsløsning hos HN-IKT.  
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering, med følgende kommentarer: 

 
• Styringsgruppen gir tilbakemelding til Helse Nord og HN IKT om at det forventes at 

de som nasjonal leverandør sørger forutsigbare leveranser og tilstrekkelig kapasitet i 
forhold til behov/bestillinger. 

• En videreføring av FMK bør sees i sammenheng med pågående arbeid med å 
vurdere fremtidig styringsstruktur for kvalitetsregisterområdet. Styring av IKT for 
kvalitetsregisterfeltet bør integreres med en helhetlig styring av IKT i 
spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppen som ser på videre ivaretakelse av Nasjonal 
IKTs oppgaver, må informeres om pågående utredning av styringsstruktur. 
Sekretariatet tar saken videre til arbeidsgruppen. 

• Automatisk datafangst blir et hovedtema i neste møte i IRS, og relevante aktører 
inviteres til presentasjon av pågående arbeid.  
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19/2019 Ekspertgruppens vurdering av «Plan for forbedringer» fra de åtte kvalitetsregistrene som 
mottok «Varsel om manglende faglig utvikling» i 2018 
 
Følgende åtte nasjonale kvalitetsregistre fikk Varsel om manglende faglig framdrift etter 
vurdering av årsrapporter for 2017: 

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

 
Registrene hadde frist til 15.04.19 med å sende inn sine planer for forbedringer. 
Ekspertgruppen vurderte i sitt møte 05.06.19 innsendte planer for forbedringer fra de åtte 
registrene. 
 
Ekspertgruppens vedtak:  

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

 
2. Ekspertgruppen tar Nasjonalt barnehofteregisters plan for forbedringer til 

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

 
3. Ekspertgruppen tar Nasjonalt traumeregisters plan for forbedringer til etterretning. 

Vi vil ha et spesielt søkelys på realismen i finansieringen av de planlagte tiltak når 
tiltak skal vurderes 15. oktober 2019. 

 

4. Ekspertgruppen tar Norsk nakke- og ryggregisters plan for forbedringer til 
etterretning. Registeret har beskrevet tiltak for å inkludere flere registrerende 
enheter, men i svært liten grad beskrevet aktivitet for å øke dekningsgraden. 
Ekspertgruppen vil se nøye på om dette er med når gjennomførte tiltak beskrives 
innen fristen 15. oktober 2019.  
 

5. Ekspertgruppen tar Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) sin plan for 
forbedringer til etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift av 
forbedringer innen 15.10.2019. 

 
6. Ekspertgruppen tar Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling sin ambisiøse 

plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til registerets rapport på fremdrift 
av forbedringer innen 15.10.2019. 
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7. Ekspertgruppen anerkjenner at Norsk nyreregister nå har levert årsrapport for 2017, 

og tar dette til etterretning. 
 

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

 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurderinger, og ber om at det i tilbakemeldingene 
til hvert register og dataansvarlig spesifiseres hvilke tiltak som etterspørres fra 
ekspertgruppen. 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe gir sin tilslutning til ekspertgruppens vurderinger og vedtak. 

20/2019 Ekspertgruppens vurdering av tjenesteregistrenes redegjørelse for system for 
dekningsgradsanalyse, og hvordan registrene kan tjene til kvalitetsforbedring  
 
De åtte tjenesteregistrene med nåværende nasjonal status skulle til ekspertgruppens 
vårmøte gi sin vurdering av hvordan registeret kan tjene til kvalitetsforbedring for den totale 
pasientpopulasjonen med de aktuelle tilstandene. Tjenesteregistrene skulle innen 
01.05.2019 ha på plass et valid og reliabelt system for dekningsgradsanalyse for at 
ekspertgruppen fortsatt skal anbefale nasjonal status.  
 
Ekspertgruppen vurderte i sitt møte 05.06.2019 de følgende åtte tjenesteregistrenes 
redegjørelser. 

• Norsk intensivregister 

• Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 

• Norsk hjertesviktregister 

• Norsk nakke- og ryggregister 

• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 

• Norsk hjertestansregister 

• Nasjonalt traumeregister 

• Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten 
 

Ekspertgruppens vedtak:  

• Norsk intensivregister 
Ekspertgruppen finner Norsk intensivregisters beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 

• Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
Ekspertgruppen finner Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandlings beskrivelse av 
metode for dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan 
tjene til kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 

• Norsk hjertesviktregister 
Ekspertgruppen finner ikke Norsk hjertesviktregisters beskrevne metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en 
valid og reliabel metode i årsrapport som vurderes høsten 2019. Registerets vurdering av 
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hvordan det kan tjene til kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes 
tilfredsstillende.  
 

• Norsk nakke- og ryggregister 
Ekspertgruppen finner Norsk nakke- og ryggregisters beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende.  
 

• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 
Ekspertgruppen finner Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregisters beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende. Registerets vurdering av hvordan det kan tjene til 
kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen finnes tilfredsstillende. 
   

• Norsk hjertestansregister 
Ekspertgruppen finner ikke Norsk hjertestansregisters beskrevne metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en 
valid og reliabel metode i årsrapport som vurderes høsten 2019. Ekspertgruppen ser frem til 
resultatene fra Inklusjonsprosjektet, og vil gjøre en vurdering av registeret når årsrapport 
vurderes høsten 2019. 
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. 
Ekspertgruppen ber om at dette beskrives i årsrapport.  
 

• Nasjonalt traumeregister 
Ekspertgruppen finner ikke Nasjonalt traumeregisters beskrevne metode for 
dekningsgradsanalyse tilfredsstillende, og ber om at registeret gir en ny beskrivelse av en 
valid og reliabel metode i årsrapport som vurderes høsten 2019. 
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. 
Ekspertgruppen ber om at dette beskrives i årsrapport. 
  

• Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten 

Ekspertgruppen finner det vanskelig å vurdere Norsk register for personer som utredes for 
kognitive symptomer i spesialisthelsetjenestens beskrivelse av metode for 
dekningsgradsanalyse som tilfredsstillende eller ikke da registeret er i en prosess angående 
metodikk.  
  
Når det gjelder registerets vurdering av hvordan det kan føre til kvalitetsforbedring for hele 
pasientpopulasjonen, finner ikke ekspertgruppen at dette er vurdert av registeret. 
Ekspertgruppen ber om at dette beskrives i årsrapport. 
Når registrene i årsrapport for 2018 beskriver metoder for dekningsgradsanalyser og 
kvalitetsforbedring vil ekspertgruppen gjøre sine endelige vurderinger. 
 
Styringsgruppen kommenterte at registre som ikke kan bruke ekstern kilde for 
dekningsgradsanalyse, kanskje bør vurdere å fjerne diagnosegruppene fra registerets 
inklusjonskriterier der dekningsgraden ikke kan beregnes. 
Styringsgruppen støtter ekspertgruppens vurderinger, og ber om at det i tilbakemeldingene 
til hvert register og dataansvarlig spesifiseres hvilke tiltak som etterspørres fra 
ekspertgruppen. 
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Vedtak: 
Interregional styringsgruppe gir sin tilslutning til ekspertgruppens vurderinger og vedtak. 

21/2019 Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling  
 
Alternative modeller for samordning av registrene ble presentert, som prosjektgruppen 
hadde diskutert i møtet 03.05.2019. Prosjektgruppen var enige om at modell 2, som 
omfatter et felles fagråd for kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling er 
mest egnet. Det ble vurdert at den vil gi det enkelte register større muligheter for å kunne 
utvikle seg over tid, skape større engasjement i fagmiljøet og være enklere å etablere både 
med hensyn til rettslig grunnlag og til IKT-utvikling. Prosjektgruppen fremholdt at de 
foreslåtte registrene totalt sett vil dekke mesteparten av pasienter behandlet i psykisk 
helsevern og rusbehandling. I den opprinnelig modellen, slik den var presentert i rapporten 
«Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre», ble 
fagområdene nevrostimulerende behandling og tvang foreslått som del-registre til det store 
tverrgående registeret for psykisk helsevern. Prosjektgruppen mente at variabler knyttet til 
tvang og tvangsmiddelbruk burde være en del av det felles variabelsettet, de var også av 
den oppfatning at nevrostimulerende behandling burde etableres som eget kvalitetsregister 
da variabelinnholdet i dette er så pass omfattende at det ikke er naturlig at det inngår som 
et obligatorisk variabelsett i andre registre. 
En modell for nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling vil etter dette bestå av: 

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

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

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

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

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

 
Prosjektdirektivet, som var oppe på IRS møtet 20.03.19, går frem til 01.08.19. Det vil bli lagt 
frem en utvidet prosjektbeskrivelse på neste møte i IRS.  
Det ble i møtet stilt spørsmål om kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling bør 
være en del av et annet register istedenfor å stå som et eget register. Styringsgruppen 
mente at da dette er en intervensjon så vil det være mest naturlig at dette inngår som 
variabler i andre kvalitetsregistre for aktuelle pasientgrupper. Skau informerte om at 
kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling opprinnelig ble foreslått som et 
delregister knyttet til det store kvalitetsregisteret som er tenkt å dekke områdene som ikke 
er dekket av registrene nevnt ovenfor, men at prosjektgruppen mente at et register for 
nevrostimulerende behandling vil omfatte såpass detaljert og teknisk informasjon om den 
enkelte behandling at det kun vil være aktuelt for spesielt dedikerte klinikere å gi denne 
informasjonen.  
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Styringsgruppen ønsket en mer detaljert redegjørelse for hvor mange pasienter det enkelte 
register vil inkludere. For noen registre er dette allerede kjent (BUP ca. 60 000 per år), mens 
for andre av de foreslåtte registrene er dette per i dag ikke kjent. 
 
Det ble fra styringsgruppen kommentert at mange av pasientene i psykisk helsevern og rus 
har flere og sammensatte problemer. De mente videre at den modellen som var foreslått 
ikke i tilstrekkelig grad synligjorde dette og ønsket en nærmere redegjørelse for hvordan 
dette skal håndteres.  
 
Styringsgruppen støtter prosjektgruppens arbeid, men ønsker en nærmere redegjørelse for 
de nevnte forholdene. Styringsgruppen ønsker en nærmere presisering av følgende forhold 
til møtet i september: 

- Hva er relativ størrelse på felles variabelsett? 
- Hvor store volum/antall pasienter vil registrene omfatte? 
- Utrede nærmere om kvalitetsregistre for nevrostimulerende behandling kan 

etableres som delregister/ inngå som variabelsett andre registre 
- Hvordan håndteres pasienter med flere/ sammensatte helseutfordringer 
- En redegjørelse for hvordan pasienter som behandles for ruslidelse og som ikke skal 

inngå i KVARUS (TSB). 
 
Styringsgruppen ga ikke sin tilslutning til prosjektgruppens innstilling om modell 2, men 
avventer til de nevnte forholdene er avklart.  
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering, med følgende kommentarer: 
Styringsgruppen støtter prosjektgruppens arbeid, men ønsker ikke å gi sin tilslutning til en 
endelig modell for samordning av nye kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling før spørsmålene nevnt ovenfor er tilstrekkelig utredet. 

22/2019 Informasjon fra Helsedirektoratet om arbeidet med utvikling og publisering av nasjonale 
kvalitetsindikatorer 
 
Beate Huseby (Helsedirektoratet) presenterte status for nasjonalt kvalitetsindikator-system: 
 
Viktigste tiltak i handlingsplanen: 

- Ny digital løsning på Helsediraktoratet.no  
- Bruke rammeverket til å beskrive status, utvikling og variasjon  
- Beholde dagens seks dimensjonen i rammeverket. Det mangler variabler innen noen 

av dimensjonene. 
- Fornyet styringssystem for prioritering av nye indikatorer (bruke ressursene riktig). 

Få til overordnede prioriteringer. Samarbeider med fagdirektørene. 
 
Utvikle indikatorer: 

- Pakkeforløp psykisk helse og rus (32 variabler) 
- Allmennlegetjenester – diabetes (2 variabler) 
- Allmennlegetjenester – demens og utviklingshemming, indikatorer innen flere 

områder som kartlegger aktivitet/tilbud til pasientene 
- Legevakt: NKLM-data 

 
Avslutningsvis presenterte Huseby resultater fra publiseringer 9. mai og 20. juni. 
Inntil videre vil de fortsette å publisere på helsedirektoratet.no, ikke Helsenorge.no. 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
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23/2019 Status for oppfølgingsarbeid etter servicemiljøets brukerundersøkelse 
 
Styringsgruppen ble informert om status for oppfølging av brukerundersøkelsen. Det har 
vært arbeidet både lokalt og nasjonalt med de ulike tema som utpekte seg for forbedringer i 
brukerundersøkelsen. Ledergruppen for servicemiljøet hadde telefonmøte møte 21. mai for 
å gå gjennom regionvis hva man har vektlagt og hvilke tiltak som er iverksatt. 
Brukerundersøkelsen og tiltak til forbedring ble presentert på Rundebordskonferansen 3. 
juni. Saken om analyse av betydningen av ulik organisering av servicemiljøet i regionene vil 
diskuteres i servicemiljøets ledermøte høsten 2019. 
 
Kapasitet for IKT-utvikling er ifølge brukerundersøkelsen den største utfordringen rapportert 
fra registre i alle regioner.  
IKT-leverandørene i regionene har jobbet med å se på utfordringer og tiltak. 
Som ett av tiltakene har FMK-NIKT presentert en prosess for etablering av teknisk løsning 
som viser de ulike aktørene som skal inn i de ulike utviklingsprosessene. Denne 
prosessmodellen skal implementeres i alle regioner. 
Det har kommet tilbakemelding om at informasjon om Fagsenter for pasientrapporterte 
data (PROM-senteret) kan være vanskelig å finne på servicemiljøets nettside. Dette vil 
forbedres når nettsidene revideres. 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering 

24/2019 Referatsak: 
Kort muntlig informasjon fra seminar for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
 
Eva Stensland informerte fra seminaret 3 juni. 
Del 1 omhandlet nasjonale e-helseprosesser av betydning for kvalitetsregistre, mens del 2 
omhandlet brukerundersøkelsen der alle IKT-leverandørene informerte om utfordringer og 
hvilke tiltak de har planlagt for å svare på utfordringene. 
 
Felles søknads- og saksbehandlingsportal for Helseanalyseplattformen (HAP) vil ivaretas av 
Helsedataservice, som etter hvert vil få tilgangsforvalterfunksjon. Det er ikke avklart 
hvordan Helsedataservices funksjoner skal finansieres. Det kommenteres at en ordning må 
på plass for å kompensere registrenes tap av inntekter. 
Søknad om tilgang til data via Helsedataservice skal i utgangspunktet dekke all 
sekundærbruk av helsedata. Det er imidlertid viktig for kvalitetsregistrene å ha tilgang til 
egne data i forskningsprosjekter uten kobling til andre registre uten å måtte søke via HAP. 
Også for kvalitetsforbedringsformål og styringsformål i RHFene vil søknad om data fra 
kvalitetsregistre via Helsedataservice være unødig kompliserende.   
 
Direktoratet for e-helse var fornøyd med seminaret 3. juni, og vil gjerne følge opp med nytt 
seminar senere.  
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 

25/2019 Eventuelt   Ingen saker til eventuelt. 

Neste møte: 11. september 2019, kl. 09:00-15:30 på Gardermoen  
Referent: Marianne Nicolaisen/Eva Stensland 
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Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling – 
oppfølging av sak 21/2019 behandlet i møte 12/6-19 
 

Bakgrunn 
I 2017 gav Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) de regionale helseforetakene i oppdrag å lage en 
plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Nasjonalt servicemiljø 
for medisinske kvalitetsregistre i SKDE ved Eva Stensland og Philip Skau fikk ansvaret for utredningen. En 
styringsgruppe ledet av Baard-Christian Schem, Fagdirektør Helse Vest RHF, ble etablert. Foruten Schem 
besto gruppen av: Geir Bøhler, Direktør for medisin- og helsefag Helse Sør-Øst RHF (til 1/1-18) Jan Frich, 
Direktør for medisin- og helsefag Helse Sør-Øst RHF (fra 1/1-18), Henrik Sandbu, Fagdirektør Helse Midt-
Norge RHF og Finn Henry Hansen, Direktør i stab Helse Nord RHF. Faglig ble utredningen delt i tre 
delprosjekt/arbeidsgrupper bestående av nøkkelpersoner på feltet 1) Psykisk helsevern og 
rusbehandling 2) Områder innenfor somatikk der kvalitetsregistre bør opprettes og 3) Sjeldne diagnoser. 
 
Styringsgruppen presenterte forslag til en plan i oktober 2018 
(https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/plan_nye_kvalitetsregistre_-_final_.pdf) for hvilke 
områder som burde prioriteres for utvikling av nye nasjonale kvalitetsregistre de nærmeste 
årene. Styringsgruppen gav en overordnet rangert prioritering:1. Rusbehandling 2. Psykisk helsevern 3. 
Utvalgte fagområder innen somatikk. På bakgrunn av utredningen besluttet det interregionale AD-møtet 
i møte 19.11.18: at anbefalingen knyttet til nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk 
helsevern og rusbehandling skulle prioriteres i 2019. 
 

Nærmere om forslagene til fagområdene rusbehandling og psykisk helse  
Fra planen om rusbehandling og psykisk helsevern: 
-Rusbehandling: Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av 
rusmidler – KVARUS- fikk nasjonal status 3. desember 2018 
-Psykisk helsevern: nye registre anbefalt: 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 del-registre 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  28/2019 

Saksbehandler Kari Guldbrandsøy og Ingrun T. Miljeteig - NSM 
HV, Philip Skau - NSM SKDE  

 

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/plan_nye_kvalitetsregistre_-_final_.pdf
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Figur 1. Anbefalte nye registre innen psykisk helsevern og rusbehandling  

 
 

 

Prosjekt Nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling 
For å følge opp vedtaket gjort av AD-møtet 19/11-18 ble det etablert et nasjonalt prosjekt. 
Prosjektdirektivet ble godkjent av interregional styringsgruppe 20. mars 2019 (Referat: 
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/referat_irs_20.03.2019.pdf 
 
Prosjektdeltakere 

Navn 

 

Virksomhet/Tittel 

Philip A. Skau og Kari 
Guldbrandsøy 

Nestleder Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE og 
leder for servicemiljøet i region Vest 

Ingrun Terjesdotter Miljeteig IKT-koordinator servicemiljøet Helse Vest 

Ragnar Nesvåg Spesialrådgiver innen psykiatri og rus, Den norske legeforening 

Geir Selbæk Forskningssjef, Aldring og helse, Kvalitetsregister i alderspsykiatrien (KVALAP 

Børge Mathiassen Faglig leder, Regionalt register innen barne- og ungdomspsykiatri UNN 

Tove Skarbø Faglig leder, Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Amund Aakerholt Prosjektleder, Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller 
avhengighet av rusmidler 

Henriette Riley Prosjektleder: Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern. 
Forskningsleder Psykisk helse- og rusklinikken UNN 

Jin Marte Øvreeide Seniorrådgiver, pakkeforløp psykisk helse og rus – Helsedirektoratet 

Inge Joa Leder TIPS PsykNettVest. Kvalitetsregister for behandling i psykisk helsevern i 
et longitudinelt perspektiv.  

Ute Kessler Faglig leder, Regionalt Register for Nevrostimulerende behandling i Helse 
Vest. 

Leif Strømdal Leder politisk verksted, Mental Helse 

 

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/referat_irs_20.03.2019.pdf
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Modell for samordning: prosjektgruppens forslag 
Prosjektgruppen har drøftet ulike modeller for samordning av registrene. Gruppen en enstemmig på at 
de ikke ønsker å etablere alle registrene som ett sort klyngeregister med en dataansvarlig. Bakgrunnen 
for dette er at gruppen mener dette vil kunne medføre mindre entusiasmen for det enkelte register, 
samt at det sender negative signaler om at hele fagfeltet kan samles i ett register.  
Prosjektgruppen kom fram til at det å ha en dataansvarlig for alle registre ikke er hensiktsmessig da 
dette vil sannsynligvis kreve egen forskrift. Tidligere erfaringer tilsier at en stor mengde opplysninger om 
ulike diagnoser/pasientgrupper og varierende grad av sensitivitet. I modellen med separate registre vil 
det rettslige grunnlaget for det enkelte register måtte avklares i prosjektet.   
 
På bakgrunn av registrene er svært ulike med tanke på aktuell pasientpopulasjon og at de er kommet 
svært ulikt i utvikling vil det sannsynligvis ikke være ressurser å spare på en felles IKT-utvikling.  
 
Prosjektgruppen foreslår videre at det bør etableres et nasjonalt fagråd bestående av lederne for det 
enkelte register. Det var også enighet om at det ville være hensiktsmessig å ha en felles 
statistikktjeneste for registrene (finansiert av registrene). 
 
Prosjektgruppens forslag til organisering nasjonale kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rusbehandling: 
 

1. Kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelse (er etablert) 

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

anbefalte registrene 
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Gruppen problematiserte forslaget om at nevrostimulerende behandling kunne være en del av det felles 
variabelsettet, og mente at dette heller burde etableres som eget kvalitetsregister pga. variabelsettets 
egenart. Dette knytter seg bl.a. til et omfattende variabelinnhold som vil være utfordrende om det 
inngår som et obligatorisk variabelsett i andre registre. 

 

Interregional styringsgruppe ønsket ytterligere informasjon om følgende punkter 
På møtet 12/6-19 vedtok Interregional styringsgruppe å ta saken til orientering med kommentar om at 
den støtter prosjektgruppens arbeid, men ønsket ikke å gi tilslutning til en endelig modell for 
samordning av nye kvalitetsregistre før punktene under var tilstrekkelig utredet: 

• Hvor store volum/antall pasienter vil registrene omfatte? 

• Utrede nærmere om kvalitetsregistre for nevrostimulerende behandling kan etableres som 
delregister/ inngå som variabelsett andre registre 

• Hvordan håndteres pasienter med flere/ sammensatte helseutfordringer 

• En redegjørelse for hvordan pasienter som behandles for ruslidelse og som ikke skal inngå i 
KVARUS (TSB) ivaretas. 

Under har presjektlederne svart ut noen av spørsmålene. Samtidig gjøres det oppmerksom på at flere av 
punktene vil være en del av prosjektgruppens utredning. 

 

Hvor store volum/antall pasienter vil registrene omfatte? 
Disse tallene er innhentet for å belyse saken for IRS. For noen av tallene må det gjøres en grundigere 
gjennomgang/kvalitetssikring, og tallene må derfor leses med forsiktighet. 
 

Register Antall pasienter 
inkludert pr år 

Status 

Kvalitetsregister for behandling 
av spiseforstyrrelse (er etablert) 

1500 Registeret fikk nasjonal status i 2015 og 
registeret startet datainnsamling i 2017.  

KVARUS (fått nasjonal status) 33000 Registeret fikk nasjonal status i 2018. 
Planlagt innsamling av data fra 2020. Det 
er kun TSB (tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling) som inngår i registeret i 
dag. 

Kvalitetsregister for psykisk 
helsevern for barn og unge 
(BUP) 

55000 Det er etablert en arbeidsgruppe med 
representanter fra de store avdelingene, 
og det er enighet om en videre plan for 
arbeidet med å etablere et nasjonalt 
register. 

Kvalitetsregister for 
alderspsykiatri (KVALAP 

8000 Det er etablert som et landsdekkende 
kvalitetsregister, men har ikke nasjonal 
status. Registeret har bred nasjonal 
konsensus og et nasjonalt fagråd. ca. 
3500-4000 i døgnopphold og ca. 4000 
ambulant.  Det er ca. 22 000 polikliniske 
konsultasjoner innen alderspsykiatri. 
Disse vil inkluderes senere i registeret. 

Kvalitetsregister for 
nevrostimulerende behandling 

1800 Registeret er etablert som regionalt 
register (Helse Bergen og Helse 
Stavanger) Det finnes ikke en nasjonal 
oversikt over antall pasienter hvor det er 
gitt ECT, og tallet oppgitt her er basert på 
tall fra det svenske kvalitetsregisteret 
med utgangspunkt i pasientpopulasjonen.  
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Kvalitetsregister for behandling 
i psykisk helsevern som skal 
dekke tjenesten utenom de 
andre anbefalte registrene 

100 000 Tallet fra NPR inkluderer personer over 18 
år behandlet i psykisk helsevern i 
spesialisthelsetjenesten. Pasienter som vil 
inngå i KVALAP er ikke inkludert.  

 

 

Minste felles variabelsett 
Foreløpig er prosjektgruppen enige om følgende innhold: 

- Opplysninger om utdanning, sosiale forhold mm 
- Opplysninger om tvang og bruk av tvangsmidler 
- Opplysninger fra relevante pakkeforløp innen psykisk helsevern og rusbehandling 
- Generisk PROM 

 

Utrede nærmere om kvalitetsregistre for nevrostimulerende behandling kan etableres som 
delregister/ inngå som variabelsett andre registre 
I den opprinnelige utredningen om nye områder ble det forslått at opplysninger knyttet til ECT/TMS 
skulle inngå som variabler i de andre registrene. Prosjektgruppen for nye kvalitetsregistre innen psykisk 
helsevern og rusbehandling mente derimot at et register for nevrostimulerende behandling burde 
etableres som et eget kvalitetsregister. Prosjektgruppen argumenterte bl.a. med at behandlingen er 
teknisk spesifikk og at det vil være utfordrende for behandlerne/registratorene i de andre registrene 
innen psykisk helsevern og rus å legge inn den detaljkunnskapen som er nødvendig for å oppnå 
formålet. Prosjektgruppen var opptatt av at en ikke måtte "miste» sentrale data. Data om ECT 
behandling kan være vanskelig å finne/hente i journal. Det ble trukket frem at det mest hensiktsmessige 
er at det etableres et eget ECT-register. Dette ble også begrunnet med at område er spesialisert og at 
det også henger sammen med motivasjon til å registrere dette inn.  
 
Prosjektgruppen trakk også fram at aktuelle variabler som for eksempel dosering, ECT-apparat, 
elektrodeplassering, ladning, pulsbredde, metode for bestemmelse av ladning ved første sesjon, lokal 
kompetanse, opplæring, organisering av tjenesten osv. er variabler som ikke er lett tilgjengelig i EPJ. 
Registrering vil kreve spesielt dedikerte og spesialiserte fagpersoner.  
 
Registeret er allerede etablert i Helse Bergen og Helse Stavanger, og har et nasjonalt fagråd og det er 
nasjonal konsensus i fagmiljøet om et nasjonalt kvalitetsregister for behandlingen. I tillegg til at variabler 
er svært tekniske og komplekse, utføres prosedyren ofte på et annet sted enn der pasienten er innlagt 
for eksempel i en alderspsykiatrisk avdeling. Det er per i dag ikke mulig å hente ut automatisk data fra 
ECT-apparatene og informasjonen fra disse lagres i dag i egne dokumenter som scannes inn i journal. 
Dette vil være en utfordring når flere av opplysningene som legges inn i de andre registrene skal baseres 
på automatisk datafangst fra EPJ. Opplysningene knyttet til nevrostimulernede behandling vil ikke kunne 
hentes direkte fra EPJ. 
 
TMS er en ny behandlingsform som er lite utbredt og brukes i dag i ordinær behandling i Helse Bergen 
og Helse Stavanger. Det er økt interesse for denne behandlingsformen, og det er viktig ved innføring av 
nye behandlingsmetoder at resultatene monitoreres. 

Hvordan håndteres pasienter med flere/sammensatte helseutfordringer 
Hvordan pasienter med flere/sammensatte helseutfordringer vil inngå i registrene er en del av 
prosjektgruppens videre arbeid. Dette er også noe som gjelder flere andre registre, dvs. det inngår 
pasienter som har sammensatte utfordringer. Prosjektgruppen vil ha spesielt fokus på å inkludere 
variabler knyttet til somatisk helse. 
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En redegjørelse for hvordan pasienter som behandles for ruslidelse og som ikke skal inngå 
i KVARUS (TSB) skal ivaretas. 
Fagmiljøet er ikke kjent med statistikk per i dag som viser andel som behandles for en ruslidelse i 
spesialisthelsetjenesten og som ikke får TSB. Det som er kjent er at 20 % av pasienter med rusproblemer 
som er henvist til spesialisthelsetjenesten (og som i tillegg har psykiske helseproblem) får sin behandling 
i Psykisk helsevern (og ikke i TSB), og dermed ikke fanges opp av KvaRus. Det vi ut fra dette bl.a. ikke vet, 
er hvor stor andel av alle pasienter i psykisk helsevern, som også har et behandlingsbehov for sine 
rusproblem. «ROP-tilsynet» som nettopp er gjennomført av Statens Helsetilsyn 
(https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/sammenfatning-av-funn-
fra-to-landsomfattende-tilsyn-i-2017-2018-med-tjenester-til-personer-med-psykiske-lidelser-og-
samtidig-rusmiddelproblem--eller-mulig-samtidig-ruslidelse/), avdekket mangelfulle rutiner for 
identifisering av rusproblem blant pasienter i psykisk helsevern. På bakgrunn av bl.a. dette er det viktig 
at kvalitetsregistre innen psykisk helsevern identifiserer pasientenes rusproblem og hvilken behandling 
psykisk helsevern gir disse pasientene. 
 

Automatisk datafangst 
Prosjektgruppen vil vurdere muligheten for automatisk datafangst. Volumet av pasienter i disse 
registrene vil være så stort at automatiske datafangst er viktig for å oppnå registerets formål (se tabell 
og figur). Det er urealistisk å legge opp til manuell innregistrering for pasientgrupper på 30-100 000. Det 
ble arrangert et møte 16/8-18 i Bergen om datafangst for kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og 
rus. På møtet deltok prosjektledelsen, Nasjonal IKT og representanter fra Norsk pasientregister. Det sees 
som hensiktsmessig å gjenbruke data som samles inn til NPR til kvalitetsregistrene. Opplysningene som 
samles inn til NPR (NPR-meldingen) vil ikke være tilstrekkelig, og må suppleres med opplysninger som 
samles inn via NPR-meldingen, men som kun brukes av kvalitetsregistrene. I tillegg må det etableres 
hensiktsmessige informasjonsmodeller i EPJ med tanke på resultater av behandlingen, noe som i dag 
ikke inngår i NPR. Fordelen med å gjenbruke NPR data er at disse samles inn månedlig fra alle sykehus. 
Det må gjøres en gjennomgang av variabelsett til alle registrene opp imot NPR for å se på hvor mye som 
kan hentes direkte og hvilke variabler som må legges inn manuelt. Et eksempel her er rusregisteret hvor 
NPR hevder at 50 % av registerets variabler kan hentes direkte fra NPR. Et annet eksempel er BUP hvor 
fagmiljøet er innstilt på å kun inkludere variabler som kan hentes automatisk. For det store 
kvalitetsregisteret for behandling i psykisk helsevern hvor antall pasienter vil være i overkant av 100 000 
per år vil man måtte legge til grunn automatisk datafangst for at dette skal la seg realisere. 
Prosjektet planlegger å etablere en arbeidsgruppe som skal utrede dette nærmere; relevante aktører 
involveres i dette arbeidet. Aktuelle aktører vil være NPR, relevant kompetanse i servicemiljøet m.fl. 
Prosjektet vil søke FMK NIKT om prosjektmidler til en egen prosjektstilling.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til modell for samordning av nye kvalitetsregistre innen psykisk 
helsevern og rusbehandling presentert i møtet 12. juni, inklusiv delregister Kvalitetsregister for 
nevrostimulerende behandling.  
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 2 - Oversikt kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling 
 
 
 

https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/sammenfatning-av-funn-fra-to-landsomfattende-tilsyn-i-2017-2018-med-tjenester-til-personer-med-psykiske-lidelser-og-samtidig-rusmiddelproblem--eller-mulig-samtidig-ruslidelse/
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/sammenfatning-av-funn-fra-to-landsomfattende-tilsyn-i-2017-2018-med-tjenester-til-personer-med-psykiske-lidelser-og-samtidig-rusmiddelproblem--eller-mulig-samtidig-ruslidelse/
https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/sammenfatning-av-funn-fra-to-landsomfattende-tilsyn-i-2017-2018-med-tjenester-til-personer-med-psykiske-lidelser-og-samtidig-rusmiddelproblem--eller-mulig-samtidig-ruslidelse/
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Sak 28/2019 vedlegg 2: Oversikt kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling 
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Temadel: Hvordan kan EPJ og kvalitetsregisteret utvikles med felles informasjonsmodell? 
 
Dette er en oppfølging av sak 18/2019 i forrige møte i styringsgruppen. AD-møtet ga i sin sak 
97/18 i oppdrag å tilstrebe automatisk datafangst til nye kvalitetsregistre og utrede hvordan EPJ 
og kvalitetsregistre kan utvikles sammen med felles informasjonsmodell. Det ble besluttet å ha 
dette som hovedtema i neste møte.  
Program for temadelen:  
 
10:15 – 11:00    Innledning ved Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT 
                             Utfordringsbilde 
                             Illustrasjoner 
                             Forslag til veikart 

Begreper: Informasjonsmodell, Terminologi, Kodeverk, Utvekslingsformat 
                                  
11:00 – 11:30    eHelse: Mapping av informasjon for behandlingsforløp, hjerneslagpasienter      
  (Linn Brandt/Håvard Lande) 
 
11:30 – 12:15     Lunsj 
 
12:15 – 12:45    eHelse: Harmonisering av 10-20 variable på tvers av medisinske kvalitetsregistre  
  (Linn Brandt/Håvard Lande) 
 
12:45 –  13:15   Helsedirektoratet: Gjenbruk av data i pasientjournal som innrapporteres til NPR  
  (Iver Norhuus) 
 
13:15 – 13:45   Informasjonsmodeller i pasientjournal til bruk for flere formål 
  (Kommer) 
 
13:45 – 14:15    Oppsummering, diskusjon og konklusjon 
 
 

Forslag til vedtak 
Vedtak utarbeides i møtet 
 
Vedlegg  
Vedlegg 3 – Saksnotat for automatisert datafangst  
Vedlegg 4 – Notat fra NPR om automatisert datafangst via NPR-melding 
Vedlegg 5 – NIKT Sak 67 Tiltak mot unødige rapporteringskrav og dobbeltregistrering 
 
Andre aktuelle dokumenter 

1. Fra ehelse: Felles språk i helse- og omsorgssektoren – målbilde og veikart 2019-2023 (Presentasjon 

dag 1 NUFA 24.04.2019 (pdf) sak 20/19) 
2. Fra ehelse: Internasjonale standarder: Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodeller 

https://ehelse.no/publikasjoner/internasjonale-standarder-vurdering-av-rammeverk-for-felles-informasjonsmodeller  
 

Saksframlegg 

Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  29/2019 

Saksbehandler Jørn Hanssen og Gunnar Jårvik, NIKT 

 

https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/nufa-fagutvalget/_/attachment/download/ef36855d-b65f-4ada-98e2-9c53b8708187:4669597c7144d15a316df971a7556f1419354853/Presentasjon_NUFA_24.04.2019.pdf
https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/nufa-fagutvalget/_/attachment/download/ef36855d-b65f-4ada-98e2-9c53b8708187:4669597c7144d15a316df971a7556f1419354853/Presentasjon_NUFA_24.04.2019.pdf
https://ehelse.no/publikasjoner/internasjonale-standarder-vurdering-av-rammeverk-for-felles-informasjonsmodeller


Side 22 
 

Sak 29/2019 vedlegg 3: Saksnotat for automatisert datafangst 
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Sak 29/2019 vedlegg 4: Notat fra NPR om automatisert datafangst via NPR-melding 
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Sak 29/2019 vedlegg 5: NIKT Sak 67 Tiltak mot unødige rapporteringskrav og dobbeltregistrering 
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Samling av registre innen samme fagområde i klynger 
 
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 
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. 
 
Det er samlet inn informasjon fra relevante registre i Sverige. Det er startet en prosess for å se på 
muligheten for å etablere et klyngeregister for nevrologi med sonderende møter mellom servicemiljøet 
SKDE, servicemiljøet Vest, Norsk MS-register og biobank og Norsk parkinsonregister og biobank. Det har 
vært avholdt et møte mellom etablerte registre og registerinitiativer innen revmatologi august 2019. 
 
Arbeidsgruppen har hatt fokus på følgende områder: 
 - organisering av klyngeregistre 
 - finansieringsmodell for klyngeregistre 
 - ikt-infrastruktur for klyngeregistre 
 - juridiske konsekvenser 

 
Klyngeregistre 
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.  
Utgangspunktet for etablering av klyngeregistrene kan være ulike tilstander innen samme medisinske 
fagområde. 
Hensikten med klyngeregister er blant annet å få en organisering som i større grad samordner registre. 
Ved hensiktsmessig organisering vil man kunne øke muligheten for enhetlige variabeldefinisjoner og 
blant annet se på forløp og elementer av utredning og behandling i sammenheng. Det er også et mål at 
innregistrering av data og tilgang til oppdaterte resultater skal bli mer enhetlig for det enkelte 
fagområdet. 
I tillegg er hensikten å dra nytte av flerbruksfordeler ved å samordne oppgaver, som drift, IKT og 
analyse/statistikk. Det vil kunne gi økonomiske gevinster både i form av IT utviklings- og driftsutgifter, 
systemeffektivisering og utgifter til personale, som lokaliseres til den databehandlingsansvarlige enhet. 
 
Organisering av klyngeregistre 
Dataansvarlig 
Et klyngeregister kan organiseres med en dataansvarlig for hele registeret, hvor det etableres 

Saksframlegg 

Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  30/2019 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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databehandleravtaler med det enkelte del-register. Dette vil sikre et enhetlig ansvar for behandlingen av 
opplysninger, men krever at det etableres separate databehandleravtaler med del-registrene for å sikre 
at disse kan drives av det enkelte fagmiljø. Forvalting av et sort sett av databehandleravtaler med ulike 
virksomheter kan imidlertid være krevende. Et alternativ kan være felles dataansvar.  
 
Artikkel 26 i personvernforordningen slår fast at to eller flere behandlingsansvarlige kan ha et felles 
behandlingsansvar, knyttet til en eller flere konkrete behandlinger. Denne ansvarsformen er lite brukt i 
Norge selv om personopplysningsloven fra 2000 også åpner for dette. Ved at de ulike del-registrene har 
et felles dataansvar vil man kunne oppnå en felles ledelse og ansvar for hele klyngeregisteret og at ikke 
det enkelte del-register oppfatter seg som et «underbruk».  
 
Ved etablering av et klyngeregister vil man måtte vurdere ansvarsform spesielt.  
  
Daglig ledelse av klyngeregisteret 
I modellen som foreslås vil daglig ledelse for klyngeregisteret som hovedregel ligge til det registeret som 
er størst, enten i form av antall pasienter/ hendelser eller antall innregistrerende enheter. Den daglige 
ledelsen kan også legges til et annet register hvis fagmiljøet i felleskap finner dette mer hensiktsmessig. 
Ved en ansvarsmodell med en enkel dataansvarlig for hele klyngeregisteret vil daglig ledelses ligge til det 
registeret som er organisert under dataansvarlig helseforetak. Daglig leder for klyngeregisteret har et 
ansvar for å bistå alle del-registrene. Det foreslås også at det er tilknyttet en nasjonal 
koordinatorfunksjon som skal bistå alle del-registrene. Det enkelte del-register vil egen faglig ledelse. 
 
Nasjonalt fagråd 
For å sikre god faglig styring av klyngeregisteret bør det etableres et nasjonalt fagråd bestående av 
lederne for det enkelte del-register. Det nasjonale fagrådet skal avgi uttalelse før det fattes beslutninger 
av betydning for registerets innhold og organisering. Leder for det nasjonale fagrådet bør være leder av 
ett av del-registrene, men ikke leder av klyngeregisteret.  
 
Organisering og ledelse av del-registrene 
Del-registrene foreslås organisert med en faglig ledelse og eget fagråd. Koordinatorfunksjoner foreslås 
dekket av den nasjonale koordinatorfunksjonen. Dette vil avhenge noe av størrelsen på det enkelte del-
register da det kan tenkes at størrelsen skulle tilsi at noen spesielt store del-registre har egne 
koordinatorer.  
 
Fellesfunksjoner 
Det foreslås at funksjoner som statistikk og datautlevering etableres som fellesfunksjoner. Dette vil være 
tjenester som legges under den daglige ledelsen av klyngeregisteret og skal bistå alle del-registrene. 
Som for punktet over vil det her kunne være aktuelt for noen spesielt store registre å ha egne 
statistikkressurser.  
 
Finansiering  
Noe av hensikten med å etablere klyngeregistre vil være at de er mindre kostbare i drift enn separate 
registre. Den foreslåtte finansieringsmodellen for klyngeregistre har tatt utgangspunkt i den foreslåtte 
finansieringsmodellen for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre (ennå 
ikke vedtatt)i. Denne modellen er foreslått med en minimumsfinansiering på 1,1 MNOK for de aller 
minste registrene, og bygges opp med en grunnfinansiering økende i syv trinn, basert på antall 
innregistrerende enheter (sykehuskategori) og antall pasienter (hendelseskategori). Utover denne 
grunnfinansieringen bygges modellen opp med tilleggsfinansiering på 10 % for kumulative registreringer 
for samme pasient over mange år. Det er også en tilleggsfinansiering for registre som når stadium 3 og 4 
med henholdsvis 10 og 20 %.  
 
Det foreslås følgende finansieringsmodell for klyngeregistre:  
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Grunnfinansiering ivaretas ved at registeret (hovedregister/ det største registeret) som har ansvaret for 

den daglig ledelsen av klyngeregisteret får ordinær finansiering etter ny finansieringsmodell for 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Videre foreslås det: 

- Et «gulv» på 400.000 kroner per del-register 

- Et tillegg basert på hvilken enhets- og hendelseskategori hvert del-register er i. Tillegget er 

beregnet på samme måte som i modellen som ble utviklet i arbeidet med ny 

finansieringsmodell. Eksempel: Hvis registeret er i enhetskategori 2 og hendelseskategori 2 

havner man i Gruppe 6 og får 650.000 i tillegg. 

- Et tillegg på 10 % av grunnfinansieringen for de delregistre som har kumulativ (livslang) 

oppfølging. 

- Et tillegg på 20% for registre som er i stadium 3 eller 4 

Eksempel på finansiering:  
 
Tabell 1 – finansiering per register i henhold til den nye finansieringsmodellen (ikke vedtatt) 
 

Register 
 

Sykehuskategori Hendelseskategori Kumulativ j/n Stadium Finansiering  

Del-register – 1 
(hovedregister) 

2 2 j 2 1 925 000 

Del-register - 2 2 2 j 1 1 925 000 

Del-register - 3 2 1 n 2 1 650 000 

Del-register - 4 2 0 n 3 1 815 000 

Del-register - 5 1 0 n 2 1 450 000 

SUM 8 765 000 

 
 
Tabell 2 – finansiering ved foreslått modell for klyngeregistre 

Register Gulv Tillegg for 
kategori 
enhet/hendelse 

Tillegg for 
kumulativ 10 
% 

Tillegg for 
stadium 20 % 

Finansiering 

Del-register – 1 
(hovedregister) 

Hovedregisteret mottar det samme som i opprinnelig 
finansieringsmodell 

1 925 000 

Del-register – 2 400.000 650.000 40.000 0 1 090 000 

Del-register – 3 400.000 550.000 0 0 950 000 

Del-register – 4 400.000 550.000 0 80.000 1 030 000 

Del-register - 5 400.000 350.000 0 0 750 000 

SUM  5 745 000 

 
Ved å slå sammen alle fem registre i en klynge vil man etter denne beregningen spare 3 020 000 kroner 
 
For å finansiere fellesfunksjoner som statistikk og datautlevering foreslås det at dette finansieres med 
bidrag fra det enkelte del-register etter en avtalt fordelingsnøkkel.  
 
I denne finansieringsmodellen for klyngeregistre er det tatt utgangpunkt i at det kun er det registeret 
som har den daglige ledelsen som vil ha full finansiering etter ny modell. I tilfeller der det er andre 
registre som skal inngå i klyngen som er like store, både i antall pasienter og i innregistrerende enheter 
må det gjøres en vurdering av om dette også bør ha høyere finansiering enn det som det er lagt opp til i 
modellen.  
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IKT-infrastruktur for klyngeregistre 
Det foreslås at de enkelte del-registrene utvikles på samme tekniske plattform (MRS, OpenQreg og 
eReg). I en utviklingsfase vil dette kunne redusere utviklingstiden noe da det vil være noe gjenbruk av 
dataelementer. Det vil også være en fordel med samme plattform med tanke på generelle 
oppdateringer, felles funksjoner som ePROM, tilrettelegging R-RCT, innbyggertjenester og liknende.  
 
Et viktig moment ved etablering av klyngeregistre er at det skal være enklere for klinikere. Det viktigste 
her er at man kan utvikle en felles portal for det enkelte fagområde noe som vil lette arbeidet med 
innregistrering for klinikere som skal registrere til flere registre. På samme måte må det utvikles en 
portal for tilgang til resultater for hele klyngeregisteret samlet (f.eks. Rapporteket). 
 
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-
drift.   
 
Godkjenning av nye del-registre 
Det foreslås at hvis nye del-registre skal inkluderes i et klyngeregister så skal godkjenningen være på 
samme måte som for et nytt nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i dag. Bakgrunnen for dette er at nye 
del-registre vil medføre behov for avsatt tid til innregistrering som andre registre og det må derfor være 
en nasjonal vurdering av behovet for registeret.   
 
Det nasjonale stadieinndelingssystemet 
Det foreslås at vurderingen av stadium gjøres for det enkelte del-register og ikke klyngeregisteret 
samlet.  
 
Årsrapport og publisering av resultater 
Det enkelte del-register skal publisere resultater på Resultatportalen og skal også årlig utarbeide 
årsrapport. Klyngeregisteret kan hvis de finner det hensiktsmessig publisere en samlet årsrapport med 
årsrapport for det enkelte del-register. 
 
Kriterier for å inkluderes i et klyngeregister 
Kriterier for- og avgjørelse knyttet til om et registre skal inngå i en klynge fattes av interregional 
styringsgruppe etter anbefaling fra ekspertgruppen. 
 
Status for arbeidet med å etablere klyngeregister for nevrologi 
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 etablerte som nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre og driftes i dag  som separate kvalitetsregistre, både med hensyn til status 
og til finansiering. 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 Det vil i løpet av 
høsten arrangeres et felles møte for alle registre som er aktuelle for en klynge innen nevrologi. Det er 
også flere registerinitiativer som per i dag ikke har nasjonal status (ALS og Alvorlige hodepiner), og et 
ønske fra fagmiljøet nasjonalt om at det etableres et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med 
epilepsi. Opprettelse av kvalitetsregister for pasienter med epilepsi ble også anbefalt av styringsgruppen 
for utredningen av hvilke fagområder det er behov for nye kvalitetsregistre. 
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Status for arbeidet med å etablere klyngeregister for revmatologi 
Det er per i dag etablert to nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen revmatologi; NorArtritt og 
NorVas. Det er også flere registerinitiativer innen fagområdet (barnerevmatologi, systemiske 
bindevevssykdommer og svangerskap og revmatiske sykdommer. Det ble avholdt et møte etter initiativ 
fra fagmiljøet selv i august 2019 for å diskutere muligheten av å etablere et klyngeregister for 
revmatologi. Fagmiljøet er enige om at dette kan være hensiktsmessig. Dette vil følges opp høsten 2019. 
 
Figur 1. Organisering av klyngeregister. 

 
 
Oppsummering 

• Felles dataansvar kan vurderes for klyngeregistre 

• Ett av registrene i en klynge har den daglige ledelsen av klyngeregisteret 

• Finansieringen av klyngeregistre tar utgangspunkt i foreslått modell for finansiering av nasjonale 
kvalitetsregistre, med lavere finansiering av del-registre 

• Samme tekniske plattform for alle registre i en klynge anbefales 

• Felles innregistreringsportal for hele klyngeregisteret 

• Felles portal for presentasjon av resultater 

• Nye del-registre vurderes etablert etter dagens system for godkjenning av nye registre 

• Fastsetting av stadium gjøres for hver av del-registrene  

• Kriterier for og avgjørelse knyttet til om et register skal inngå i en klynge fattes av interregional 
styringsgruppe 

• Finansiering for klyngeregistre inkluderes i forslag til ny finansieringsmodell for kvalitetsregistre 

 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen gir sin tilslutning til foreslått modell for samordning samling av registre innen samme 
fagområde. 

 
1 Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Sluttrapport. Mai 2018. 
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Status oppfølging av saker fra tidligere møter i Interregional styringsgruppe 
 
Styringsgruppen ønsker informasjon om status for oppfølging av tidligere vedtak.  
Vedlagt ligger tabellarisk oversikt.  
 

Oppfølgingssaker til IRS-møtet 11. september 2019 
Saksnr Vedtak Ansvarlig Status 

30-16 
28.09.16 
 
 

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

FMK-NIKT FMK-NIKT arbeider med å 
ferdigstille metodikk for 
vurdering av tekniske 
innregistreringsløsninger, og 
vil deretter vurdere alle 
tekniske løsninger som er i 
bruk. Ekstern aktør benyttes 
for å vurdere de tekniske 
løsningene. 
 
Saken settes opp som 
informasjonssak når de 
tekniske løsningene er 
vurdert. 

29-17 
08.06.17 
 
Som 
oppfølgin
gssak 55-
18 
 
 

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

Sekretariat 
SKDE  
 
 

Sak om ny finansieringsmodell 
er utsatt til utredningen av 
styring og organisering er 
ferdig, forespeilet september -
19. 
 
Saken settes opp igjen når AD-
møtet har behandlet – vår 
2020 

55-17 
 
Som 
oppfølgin
gssakn 
11-19 
 
 

Status for saker behandlet i 
FMK-NIKT 
Sak vedr finansiering av 
biobanker tilknyttet nasjonale 
kvalitetsregistre ble presentert i 
sak 11/2019. Styringsgruppen ba 
om at saken innen utgangen av 
mars 2020 presenteres for IRS 
som informasjonssak/læringssak 
med faglig presentasjon av 
hvordan kvalitetsregistre kan dra 
nytte av biobanker.   

 
Sekretariat 
SKDE 
 
 

Saken presenteres våren 2020   
 
 

37-18 
 
 

Finansiering nordiske/ 
internasjonale registre. 
  - Nordiske/internasjonale 
registre som skal ha dataansvar i 

Sekretariat, 
SKDE 
 
 

Dette blir berørt av ny 
finansieringsmodell for 
kvalitetsregistre  
 

Saksframlegg 

Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  31/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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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.  

44-18 
 

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

Sekretariat, 
SKDE 
 
 

Det sendes et brev fra IRS til 
HOD som belyser behovet for 
en del pasientgrupper/registre 
for datafangst i 
primærhelsetjenesten. 
Sekretariatet lager utkast til 
brev som sendes på 
sirkulasjon i IRS. Arbeidet 
pågår. 

60-18 og 
oppfølgin
gssak 33-
19 
 
 
 

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

Sekretariat, 
SKDE 
 
 

Arbeidsgruppen presenterer i 
sak 30-19 status for arbeidet  
 

06-19 Forslag til revidert årsrapportmal 
for de nasjonale 
kvalitetsregistrene 
Styringsgruppen godkjenner 
forslag til revidert årsrapportmal 
med kommentaren om at ordet 
«klinisk» erstattes med 
«pasientrettet» i forbindelse med 
kvalitetsforbedring. 

Sekretariat, 
SKDE 
 
 

Det arbeides med et forslag til 
endring av rapporteringsform 
for årsrapportmal gjeldende 
fra 2020.  
 

08-19 og 
23-19 

Brukerundersøkelse 2018 for 
Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre  
Styringsgruppen ønsker en 
analyse av betydningen av ulik 
organisering av servicemiljøet i 
regionene. 

Sekretariat, 
SKDE 
 
 

Analyse av betydningen av ulik 
organisering av servicemiljøet 
i regionene vil diskuteres i 
servicemiljøets ledermøte 
høsten 2019.  
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10-19, og 
oppfølgin
gssaker 
21-19 og 
33-19 

Nye nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre innen psykisk 
helsevern og rusbehandling 
Styringsgruppen ga 20.03.2019 
sin tilslutning til prosjektet, men 
vedtok etter at de fikk modellen 
presentert 12.06.19 at de ikke gir 
tilslutning til endelig modell før 
følgende spørsmål er tilstrekkelig 
utredet: 
- Hva er relativ størrelse på felles 
variabelsett? 
- Hvor store volum/antall 
pasienter vil registrene omfatte? 
- Utrede nærmere om 
kvalitetsregistre for 
nevrostimulerende behandling 
kan etableres som delregister/ 
inngå som variabelsett andre 
registre 
- Hvordan håndteres pasienter 
med flere/ sammensatte 
helseutfordringer 
- En redegjørelse for hvordan 
pasienter som behandles for 
ruslidelse og som ikke skal inngå i 
KVARUS (TSB). 

Sekretariat, 
SKDE 
 
 

Saken presenteres i møtet, 
oppfølgingssak 31-19. 

12-19 
 
 

Regionvis forvaltning av 
registermidler 
Oppfølgingssak etter 
registerpresentasjon 
septembermøtet 2019: regionvis 
forvaltning av registermidler. Det 
ble gjort rede for praksis i 
regionene i møtet (sak 12/2019). 
Sekretariatet lager utkast til sak 
til Fagdirektørmøtet og 
Økonomidirektørmøtet. 
Målsetningen er en samordnet 
praksis slik at finansiering skal 
være likeartet for registrene i alle 
RHFene. RHF-representantene i 
IRS vil sørge for en dialog med 
fagdirektør i egen region før 
saken behandles i 
Fagdirektørmøtet. 
Styringsgruppen kommenterer at 
arbeidsgruppen for ny styring og 
organisering av 
kvalitetsregisterfeltet bør se på 
utfordringene med å nå frem i 

Sekretariat, 
SKDE 
 
 

Sekretariatet har laget utkast 
til brev som ligger vedlagt 
sakspapirene (vedlegg 2).  
Olav Røise tar kontakt med 
leder av fagdirektørmøtet og 
alle RHF-representantene i 
styringsgruppen kontakter 
fagdirektørene i sine RHF før 
behandling av saken. 
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linjen (AD-møtet) med saker som 
angår kvalitetsregisterfeltet.  

18-19 Orientering om saker som har 
vært behandlet av FMK-NIKT 
Styringsgruppen hadde følgende 
kommentarer til orienteringen:  
1: Styringsgruppen gir 
tilbakemelding til Helse Nord og 
HN IKT om at det forventes at de 
som nasjonal leverandør sørger 
forutsigbare leveranser og 
tilstrekkelig kapasitet i forhold til 
behov/bestillinger. 
 
2: En videreføring av FMK bør 
sees i sammenheng med 
pågående arbeid med å vurdere 
fremtidig styringsstruktur for 
kvalitetsregisterområdet. Styring 
av IKT for kvalitetsregisterfeltet 
bør integreres med en helhetlig 
styring av IKT i 
spesialisthelsetjenesten. 
Arbeidsgruppen som ser på 
videre ivaretakelse av Nasjonal 
IKTs oppgaver, må informeres om 
pågående utredning av 
styringsstruktur. Sekretariatet tar 
saken videre til arbeidsgruppen. 
 
3: Automatisk datafangst blir et 
hovedtema i neste møte i IRS, og 
relevante aktører inviteres til 
presentasjon av pågående arbeid.  
 

Sekretariat, 
SKDE 

1. Sekretariatet har skrevet 
utkast til brev som  
ligger vedlagt 
sakspapirene (vedlegg 3). 

2. Eva har hatt kontakt med 
Tim Papas i 
arbeidsgruppen for 
styring- og organisering. 
Han har videreformidlet 
saken til sin leder, som er 
deltaker i arbeidsgruppen. 

3. Effektuert 11. september 
2019. 

 

 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Vedtak utformes i møtet 
 
 
 
 
Vedlegg  
Vedlegg 6- utkast til sak fra IRS til Fagdirektørmøtet: Samordnet praksis finansiering 
Vedlegg 7- melding fra IRS til HN og HNIKT: Leveransekapasitet hos HNIKT 
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Sak 31/2019 vedlegg 6: Samordnet praksis finansiering 
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Side 48 
 

Sak 31/2019 vedlegg 7: Leveransekapasitet hos HNIKT 
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Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre er gjeldende fra 1. sept. 2019.  
Det gis kort informasjon om forskriften og oppsummering fra møte med alle affiserte personvernombud 
som ble avholdt på Gardermoen 03.09.2019. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  32/2019 

Saksbehandler Philip Skau SKDE 
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Referatsaker 
 

1. Høring: Forslag til endring i helseregisterloven  

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilgjengeliggjoring-av-helsedata/id2662764/ 
 
Lovendringsforslaget skal bidra til bedre tilgjengeliggjøring og større bruk av helsedata fra ulike kilder. 
Fra høringsbrevet går det fram at: 
 
 «Forslagene gjelder tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre til bruk i 
statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap for å fremme 
helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. 
Departementet foreslår følgende: 
 

• lovregler for etablering av en nasjonal teknisk og organisatorisk løsning for tilgjengeliggjøring av 

helsedata (helseanalyseplattformen) 

• det pseudonyme Reseptregisteret endres til et personidentifiserbart lovbestemt legemiddel-

register 

•  lovfesting av samlede og enhetlige vilkår for tilgjengeliggjøring og sammenstilling av helse-

opplysninger fra helseregistre 

• lovbestemmelse som legger til rette for at et begrenset sett med demografiske og 

sosioøkonomiske bakgrunnsopplysninger skal kunne gjøres tilgjengelig for helseregistre 

 
 
 
 

2. RHF-prosjekt i Helsedataprogrammet 

I foretaksprotokollen av 15. januar 2019 er de fire RHFene gitt følgende likelydende oppdrag: 
 
«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 

Saksframlegg 

Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  33/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilgjengeliggjoring-av-helsedata/id2662764/
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• 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» 

 

Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet og prosjektleder er utpekt.  
 

 
 
Forslag til vedtak:  
Styringsgruppen tar sakene til orientering 
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Eventuelt  
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

Saksframlegg 

Møtedato  11.09.2019 

Saksnr  35/2019 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 

 


