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Møtereferat 
 

Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Tid: 26. mars 2020 kl. 09.00 – 13.00 
Sted:   Skype. 
Møtenr: 2-20. 
Møteleder:   Wenche Reed 
Referent Philip A. Skau 

  
Deltakere: 

Wenche Reed Helse Sør-Øst - leder 

Kari Guldbrandsøy Helse Vest 

Hild Fjærtoft Helse Midt-Norge 

Sylvi Johansen Helse Nord 

Vegard Bukten Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret 

Heidi Skaara Brorson Kreftforeningen 

Philip A. Skau Nasjonalt servicemiljø, SKDE  

 

 

Saksnr. SAKER 
21/20 Godkjenning av innkalling og sakliste - Wenche Reed 

Sakstype: Beslutning 
 

Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe godkjenner innkalling og saksliste 
 
Saker til eventuelt: 

1. Dekningsgradsanalyser – Vegard Bukten 

22/20 
 
 
 

Godkjenning av referat fra 29.01.20 – Wenche Reed 
Sakstype: Beslutning 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe godkjenner referatet fra møtet 29.01.20 

 
23/20 Habilitetsvurdering for møtet – Wenche Reed  

Sakstype: Beslutning 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe var enstemmige i at ingen av medlemmene var inhabile i noen av 
sakene som skulle behandles i møtet. 
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24/20 Ny finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre– Philip A. Skau 

Sakstype: Beslutning 
Saken om ny finansieringsmodell var også behandlet i møtet 29.01.20. I mellomtiden har SKDE 

vært i kontakt med økonomidirektør i Helse Nord RHF for å diskutere hvordan saken best 

fremmes for det interregionale økonomidirektørmøtet. SKDE sendte så ut til IRA et forslag til 

notat, som skulle gå til det interregionale økonomidirektørmøtet, til IRA for godkjenning i 

forkant av møtet i dag. Det var flere innvendinger til notatet fra IRA så det ble derfor besluttet 

at notatet skulle behandles i IRA-møtet 26.03.20. Hovedinnvendingen var at forslaget om 

kostnadsfordeling (Magnussen-fordeling) mellom RHF-ene var tatt ut i notatet. Forslaget om 

kostnadsfordeling var en del av forslagene i rapporten om ny finansieringsmodell for faglig og 

administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre, men var tatt ut da SKDE mente at 

dette ville hindre en rask behandling av ny finansieringsmodell, og at dette kunne behandles 

av økonomidirektørene senere hvis de mente det var hensiktsmessig. 

 

Konklusjon: 

1. Det var enighet i IRA om at saken om fordeling mellom regionene må fremmes for 

økonomidirektørene, og deretter det interregionale fagdirektørmøtet 

2. Det var enighet om å dele saken i to, hvor første saken til økonomidirektørmøtet blir å 

vedta modell for finansiering at det enkelte register, og at saken om 

kostnadsfordeling mellom regionene skal fremmes som en egen sak på et senere 

møte i økonomidirektørmøtet. 

3. IRA ønsket at det skulle komme tydelig frem i notatet at enkelte kvalitetsregistre også 

har finansiering utover RHF-finansieringen 

4. SKDE utarbeider et nytt notat med de vedtatte endringene og oversender 

økonomidirektørmøtet. 

25/20 Søknad om Nasjonal status for Norsk kvalitetsregister for hiv – Wenche Reed 
Sakstype: Beslutning 
Norsk kvalitetsregistre for hiv ble av ekspertgruppen på møte 26. februar anbefalt nasjonal 
status. Videre saksgang er at HSØ sender en søknad om nasjonal status til det Interregionale 
fagdirektørmøtet. 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe støttet søknaden om nasjonal status og anbefalte at den ble 
sendt videre til det Interregionale fagdirektørmøtet. 
 

26/20 Saker som har vært behandlet i ekspertgruppen - Philip A. Skau 
Sakstype: Orientering 
 
Ekspertgruppen avholdt møte 26. februar og behandlet søknad om nasjonal status fra Norsk 
kvalitetsregistre for hiv, Norsk kvalitetsregistre for alderspsykiatri og Norsk kvalitetsregistre 
for ECT-behandling. Ekspertgruppen anbefalte nasjonal status for fra Norsk kvalitetsregistre 
for hiv, men for de to andre hadde ekspertgruppen en del spørsmål knyttet til beregning av 
dekningsgrad og inklusjonskriterier. Disse to registrene er invitert til ekspertgruppens møte 8. 
juni for å redegjøre for disse spørsmålene. 
 
 
Konklusjon: 
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Interregional arbeidsgruppe tar orienteringen til etterretning. 

 

27/20 Sak til fagdirektørmøtet nye registre innen psykisk helsevern  
– Kari Guldbrandsøy 
 
Sakstype: Beslutning 
Det skal fremmes en sak for det interregionale fagdirektørmøtet om nye nasjonale 
kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling. Modell for samordning av 
registrene er tidligere vedtatt av interregional styringsgruppe. 
 
Konklusjon: 

1. Beløpene som er oppgitt knyttet til gammel og ny foreslått finansieringsmodell må 

kvalitetssikres. 

2. Antall aktuelle pasienter for hvert register må kvalitetssikres. 

3. To av registrene (spiseforstyrrelser og rus) er allerede etablert og finansiert, og bør 

tas ut av tabellen som beskriver fremtidig finansieringsbehov for nye registre innen 

psykisk helsevern og rusbehandling. 

28/20 Orientering om møter og prosesser som må utsettes grunnet covid-19 – Alle 
Sakstype: Orientering 
På bakgrunn av pandemisituasjonen kan flere prosesser og frister måtte utsettes. 
 
Konklusjon: 

1. Samlingen i servicemiljøet utsettes til sen høst 2020 

2. Servicemiljøet i regionene sjekker ut med egne registre om de fristene som er satt 

knyttet til offentliggjøring, tilbakemelding til ekspertgruppen og årsrapport blir 

vanskelig å overholde. 

3. SKDE orienterer ekspertgruppen om at planlagte studier på datakvalitet (eksempelvis 

validering og korrekthet) er vanskelig å gjennomføre nå, og at dette tas hensyn til i 

ekspertgruppens vurderinger. 

4. SKDE avklarer med leder av ekspertgruppen om fristene for å levere svar på varsel kan 

forskyves noe. 

29/20 Klyngeregister nevrologi-status – Kari Guldbrandsøy 

Sakstype: Orientering 
 
Det pågår en prosess for å se på muligheten for etablering av klyngeregister innen nevrologi, 
jf. vedtak i Interregional styringsgruppe (IRS) 30.11.16 (sak 43/2016). Det har vært 
sonderende møter der bl.a. Norsk MS-register og biobank, Norsk Parkinsonregister og 
biobank, Nasjonalt servicemiljø, Regionalt servicemiljø i vest og ledelser i de aktuelle lokale 
foretak og regionalt foretak har deltatt. En overordnet modell for klyngeorganisering- og 
finansiering ble vedtatt av IRS 11.09.19 (Sak 39/2019). Hvilke konkrete oppgaver og ansvar 
som kan ligge til klyngen og hvilke til delregistre er ikke avklart. Det ble stilt spørsmål om 
grunnfinansieringen til et stort delregister er for lav sammenlignet med grunnfinansiering til 
et ordinært register og til at hovedregisteret i klyngen, som får koordinatorfunksjon, får 
ordinær registertildeling. Det ble pekt på at IRS 11/9-19 økte grunnfinansiering for delregister 
fra kr. 400 000,- til 700 000,-. Selv om en hensikt er å spare driftsmidler, bl.a. ut fra at en ikke 
kan forvente økning i den generelle rammen til registre (og klynge er en måte å få flere 
registre «opp» på), ble det pekt på at dette ikke må få for stor plass. Det er viktig å trekke 
frem det positive en kan oppnå; at klynge gir en merverdi. Særskilt for nye registre vil det 
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være en fordel å inngå i klynge fordi en kan ha nytte av erfaringer etablerte registre har gjort 
seg. 
Norsk MS register har mulighet til å ta på seg oppgaven å lede en klynge, og viser samtidig til 
at det er behov for detaljering av modellen mht. oppgaver og ansvar for klyngen/delregister 
relater til ressursinnsats. Videre at det lokale foretaket ikke må påføres ekstra kostnader. 
Norsk Parkinsonregister mener det har blitt formidlet et feilaktig inntrykk til at de er «positiv» 
før IRS tok beslutningen om etablering av klyngeregister. Registeret er i utgangspunktet 
positiv til at funksjoner som analyse- og utleveringstjeneste kan samordnes. Det pekes på liten 
involvering av fagmiljø før IRS tok beslutning og til at beslutningsgrunnlaget var mangelfullt. 
Videre uttrykkes bekymring for at redusert finansiering til delregistre, sammenlignet med et 
ordinært register, vil gå på bekostning av datakvalitet.  
Nasjonalt servicemiljø og aktuelle regionale servicemiljø må følge opp prosessen mht. 
klyngeorganisering, bl.a. knyttet til involvering av registre som skal inngå i klyngen. Det ble i 
denne sammenhengen også vist til oppdragsdokumentet fra HOD til alle RHFene i 2020. 
 
Konklusjon:  
Klyngemodellen må konkretiseres; oppgaver/ansvar for klyngeregister og delregister må 
detaljeres. Servicemiljøet må ha en sentral rolle i dette. Aktuelle registre som kan inngå i 
klyngen må involveres. 
Servicemiljøet region Vest avklarer med Helse Vest RHF forankringen av klyngeregisteret, og 
dette bør fortrinnsvis skje innen 1. juni. 
 

30/20 Status i arbeidet med å etablere et nytt FMK – Philip A. Skau 
Sakstype: Orientering 
 
Hovedformålet til FMK-NIKT var å bidra til bedre samordning og høyere grad av 

standardisering mellom de fire helseregionene for å oppnå gode og likeverdige helsetjenester. 

FMK-NIKT skulle bidra til at nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble understøttet av 

standardiserte tekniske løsninger for innregistrering og rapportering, som driftes gjennom et 

felles nasjonalt driftsmiljø. 

Nasjonal IKT HF ble avviklet i 2019, det har siden den gang vært igangsatt et arbeid for å se på 
hvilke deler av NIKTs portefølje som skulle videreføres i regionene. Det interregionale IKT-
direktørmøtet har besluttet at Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre – FMK skal 
videreføres og at oppdraget om dette er gitt til Helse Nord RHF. 
 
Konklusjon: 
Det interregionale IKT-direktørmøtet har avsatt ett årsverk til en stilling i SKDE for å lede 
arbeidet videre i SKDE. SKDE skal i april lyse ut en stilling som virksomhetsarkitekt som vil ha 
ansvaret for FMK i SKDE.  

 
31/20 Orientering om Resultatportalen – Sylvi Johansen 

Sakstype: Beslutning 
Det har vært en diskusjon i servicemiljøet i regionene om kravet knyttet til dekningsgrad for å 
publisere resultater på resultatportalen på kvalitetsregisytre.no. Redaksjonsrådet som var det 
organet som besluttet i forhold til offentlig publisering på kvalitetsregistre.no har tidligere 
bestem at det skal være et krav på 60 %. Erfaringene i 2019 var at dette var ulikt forstått i 
regionene og at praksis ble at en del registre publiserte ved langt lavere dekningsgrad. Det er 
derfor behov for en ny klargjøring av hvilke regler som gjelder. Det er også et behov for å 
klargjøre for hvor mange år det er relevant å publisere på kvalitetsregistre.no 
 
Konklusjon: 
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1. Det er avgjørende at ledere og allmennheten har tillit til de resultatene som 

publiseres på kvalitetsregistre.no og at det å publisere resultater på sykehusnivå med 

lav dekningsgrad kan gi et galt bilde av det enkelte sykehus. 

2. Det skal være et krav om at enhetene (sykehus) som vises skal ha en dekningsgrad på 

60 %.  

3. Det settes en grense på 5 års data som publiseres på kvalitetsregistre.no 

32/20 Ny leder i Servicemiljøet Sør-Øst – Wenche Reed 
Sakstype: Orientering 
Wenche Reed går av som leder av Servicemiljøet i Helse Sør-Øst 1. april i år. Servicemiljøet i 
Sør-Øst flyttes organisatorisk fra IKT til forskningsstøtte og ny leder for Servicemiljøet Sør-Øst 
blir Dan Johansen ved  avdeling for biobank- og registerstøtte , Regional Forskningstøtte, Oslo 
Sykehusservice OUS. 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe tar saken til orientering. 

33/20 Eventuelt  
Medlemmet Bugkten stilte spørsmål knyttet til systemet som dekningsgradsanalyser og 
behovet for årlige dekningsgradsanalyser spesielt for nyetablerte registre.  
 
Konklusjon: 

1. IRA erkjenner behovet for årlige dekningsgradsanalyser, men ser at det er vanskelig å 

tilby mer enn hvert annet år da Servicemiljøet kun disponerer ett årsverk hos NPR 

2. IRA ber servicemiljøet SKDE om å prioritere nyetablerte registre hvis det skulle oppstå 

ledig kapasitet hos NPR etter at de som skal ha annet hvert år og registre med varsel 

fra ekspertgruppen 

 
 
Referent: 
Philip A. Skau 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE 
 

Tromsø: 15.04.20 
    

 

https://forskerstotte.no/register
https://forskerstotte.no/

