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Møtereferat 
 

Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Tid: 29. januar 2020 kl. 09.00 – 17.30 
Sted:   Park INN, Gardermoen. 
Møtenr: 1-20. 
Møteleder:   Wenche Reed 
Referent Philip A. Skau 

 
  
  
Deltakere: 
 

Wenche Reed Helse Sør-Øst - leder 
Kari Guldbrandsøy Helse Vest 
Elin Tollefsen Helse Midt-Norge 
Sylvi Johansen Helse Nord 
Vegard Bukten Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret 
Philip A. Skau Helse Nord, SKDE  

 
Fraværende:  
Heidi Skaara Brorson - Kreftforeningen - observatør 
 

 
 

Saksnr. SAKER 
1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: 
Interregional arbeidsgruppe godkjenner innkalling og saksliste. Interregional arbeidsgruppe 
ønsket at sakslisten tydelig beskrev hva som var besluttningssaker og orienteringssaker.  
 
Saker til eventuelt: 

1. Utvidelse av CP registeret med en oppfølgingsdel, CP-OP – Wenche Reed 

2. Klinisk forankring ved søknad om nasjonal status – Kari Guldbrandsøy 

2/20 
 
 
 

Gjennomgang av mandat – Wenche Reed 
 

Gjennomgang av mandat, oppgaver, sammensetning og oppnevning av interregional   
arbeidsgruppe for Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
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I tillegg til oppgavene nevnt i saksunderlaget vedtok det interregionale AD-møtet at 
Interregional arbeidsgruppe skal fremme forslag om tildeling av utlyste midler til 
kvalitetsforbedringsprosjekter til styringsgruppen (det interregionale fagdirektørmøtet) 
 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe ønsket at spørsmål om habilitet skal tas opp på det 

enkelte møte i arbeidsgruppen. 

2. Brukerrepresentantens status som observatør i arbeidsgruppen bør drøftes med 

styringsgruppen. 

3. Interregional arbeidsgruppe ber om at innstilling til tildeling av utlyste midler til 

kvalitetsforbedringsprosjekter forelegges arbeidsgruppen slik at denne kan fremmes 

for styringsgruppen. 

3/20 Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre - Notat til finansieringsrapport - Philip A. Skau  
 
Rapporten «Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre» ble i mai 2018 overlevert til det Interregionale AD-møtet. 
 
Det er i 2020 skjedd endringer i organiseringen av det interregionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre på flere områder som får konsekvenser for en fremtid finansieringsmodell for 
faglig og administrativ drift. 
 
Saken har tidligere vært behandlet av en arbeidsgruppe som på det tidspunktet (2019) 
utgjorte ledergruppen i Nasjonalt servicemiljø. Notatet forelegges det interregionale 
økonomidirektørmøtet for behandling før det behandles av styringsgruppen. 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe tok saken til orientering og ønsket følgende endringer/ tilføyelser 
i notatet som skal forelegges det interregionale økonomidirektørmøtet: 
  

1. Presisere i notat at etablering av nye nasjonale registre vil øke den økonomiske 

rammen som er beskrevet i rapporten fra 2018. 

2. Oppdatere notatet med tall for det enkelte kvalitetsregister for faglig og administrativ 

drift for 2018 

3. Beskrive i notat at rapporten fra 2018 var på høring hos registrene 

4. Presisere i notatet at en ny finansieringsmodell tidligst kan tre i kraft i 2022 

5. Ta ut tabell 7 om forventede besparelser ved klynger-organisering, og heller beskrive 

dette generelt uten å nevne spesifikke registre/ fagområder.  

4/20 Nye kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling – sak til det interregionale 

fagdirektørmøtet – Philip A. Skau 

 

De regionale helseforetakene fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lage 

en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. 

Det interregionale AD-møtet besluttet i møte: 19.11.18 at anbefalingen knyttet til nye 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling skulle 

prioriteres i 2019. 
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Konklusjon: 
 

1. Interregional arbeidsgruppe sluttet seg til det forelagte notatet og presiserte at 

tallgrunnlaget knyttet til finansiering må kvalitetssikres før det ble forelagt det 

interregionale fagdirektørmøtet. 

2. Saken legges frem for det interregionale fagdirektørmøtet 

5/20 Status for arbeidet med å etablere klyngeregistre – Kari Guldbrandsøy og Philip A. Skau 
 
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. 
 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe anerkjente det arbeidet som var påbegynt i Helse Vest 

for å etablere et klyngeregistre innen nevrologi. 

2. Interregional arbeidsgruppe understreket at det var viktig at arbeidet ble videreført 

spesialt da dette også vil ha konsekvenser for oppdrag i OD-2020 om etablering av et 

ALS-register. 

3. Status for arbeidet med å etablere et klyngeregister for nevrologi legges frem på 

neste møte i Interregional arbeidsgruppe 

4. Arbeidet med et klyngeregister innen revmatologi gjenopptas når det er aktuelt å 

starte utviklingen av nye registre innen somatikk 

6/20 Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no – Philip A. Skau 
 
Det har tidligere vært satt opp en portal for resultater fra medisinske kvalitetsregistre til 
styring. Hensikten med denne var å vise indikatorer for samtlige registre for hvert sykehus/ HF 
eller RHF i en felles visning. Erfaringene i 2018 var dette arbeidet blir for ressurskrevende og 
kostbart. Dette gjelder kun indikatorer på sykehusnivå, og ikke publiseringen av resultater for 
det enkelte register. 
 
Det skal ferdigstilles en visningsløsning på Shiny. 
 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe var av den oppfatning at erfaringene med 

Resultatportalen var omtalt i for negative termer og at flere regioner hadde gode 

erfaringer med løsningen (se kommentar under). 

2. Interregional arbeidsgruppe var opptatt av at det som nå utvikles for å vise resultater 

på sykehusnivå også måtte tilpasses klinikeres behov for informasjon. 

3. Philip Skau holder Interregional arbeidsgruppe oppdatert på det videre arbeidet med 

publisering av resultater 

Kommentarer til saksfremlegget fra servicemiljøet i Midt-Norge: 
«Det bør framkomme tydelig av saksfremlegget at dette kun gjelder sykehusviseren og at 

registersidene i PowerBI skal bestå uendret i Resultatportalen.   

Etter HMN sin erfaring er bakgrunn og aktuelt i saksframlegget unyansert og inneholder 

formelle feil. Et viktig moment som ikke tas med i saksframlegget er mulige utfordringer, både 
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i forhold til brukere og for oppdatering av data på ulike plattformer, som kan følge av å dele 

registersidene og sykehusviseren i ulike publiseringsløsninger.   

Det refereres til erfaringer i 2018, men den siste fellesviseren ble publisert i 2019. I mai 2019 

ble det avholdt et skypemøte mellom HMN og SKDE, der det ble gjort avtale om at 

sykehusviseren ikke skulle prioriteres til offentliggjøringen 30.09.2019. Etter sommeren 2019 

kom SKDE med ønske om etablering av ny sykehusviser i forbindelse med kommende 

offentliggjøring. Til offentliggjøringen hadde servicemiljøet HMN klar en første utgave av en 

ny sykehusviser, men pga sen bestilling kun med et begrenset antall registre og indikatorer. 

Før offentliggjøringen fikk HMN beskjed fra SKDE om at sykehusviseren kun ville være 

tilgjengelig på nett under selve offentliggjøringen for så å bli tatt ned.  Begrunnelsen at det 

foreløpig var for få indikatorer, men at den skulle legges ut på nytt så snart det var flere der.   

HMN er uenig i påstanden om at sykehusviseren ikke har fungert tilfredsstillende. HMN er 

kjent med at sykehusviseren fra 2019 har fått svært god mottakelse blant brukere/klinikere.   

HMN er uenig i påstanden om at det ved årsskiftet 2019/2020 ikke var ansatt superbrukere i 

Powerbi i servicemiljøet i noen regioner. Alle regionene hadde ved dette årsskiftet Powerbi-

kompetanse.   

Etter det HMN kjenner til var det uenighet på det nevnte møtet i november 2019, om 

forslaget om å bygge opp en ny sykehusviser i R-shiny.» 

 

7/20 Ivaretakelse av informasjonsplikten til pasientene på kvalitetsregistre.no – Wenche Reed 
 
Informasjonsplikten til pasientene stilles som krav både i Personopplysningsloven og forskrift 
om medisinske kvalitetsregistre. Det ligger ingen informasjon på kvalitetsregistre.no om 
vedtekter, samtykke, informasjonsskriv, hvor man skal henvende seg for å få innsyn i 
variabler, mv. Dette ligger heller ikke lett tilgjengelig på evt. egne registernettsider. 
 
Det er en utfordring at informasjonen til den registrerte ligge på ulike steder og dermed kan 
avvike over tid. 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe var enige om at det var viktig at informasjonen kun ble oppdatert 
ett sted da det er krevende å sikre at informasjonen er korrekt til enhver tid på ulike 
nettsteder. Hvis informasjonen skal ligge på registerets eget nettsted må det være en lenke på 
kvalitetsregistre.no eller på helsenorge.no. Philip Skau følger det opp med nettansvarlig, 
Vibeke Pettersen. 

 
8/20 Oppdragsdokument fra HOD til RHF – oppdrag for 2020 – Philip A. Skau 

 
I helse- og omsorgsdepartementes oppdragsdokument til de fire RHFene (OD 2020) gis 
følgende oppdrag knyttet til medisinske kvalitetsregistre: 
 
Likelydende for alle fire RHF: 
«Helse xx skal etablere nye kvalitetsregistre i tråd med «plan for prioriterte fagområder for 
utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre», herunder innenfor nevrologi som omfatter 
motornevronsykdommer som ALS. Etablering av registre innen nevrologi bør sees i 
sammenheng med Neuro-SysMed». 
 
Konklusjon: 
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1. Interregional arbeidsgruppe mente at oppdraget om å etablere et ALS-register kunne 

løses raskt. Fagmiljøet ved avdeling for Nevrologi og nevrofysiologi ved St. Olavs 

Hospital har tidligere tatt initiativ til å etablere et nasjonalt kvalitetsregister for 

motornevronsykdommer. Registeret ble anbefalt for nasjonal status av 

ekspertgruppen, men Interregional styringsgruppe kunne på det tidspunktet ikke gi 

anbefaling om nye kvalitetsregistre. Ekspertgruppen anbefalte i sin behandling av 

saken at registeret inngikk i et klyngeregistre for nevrologi.  

Registeret ble opprettet som et lokalt kvalitetsregister ved St. Olavs Hospital og er i 

dag i drift og har også utviklet en teknisk løsning for datafangst (MRS).  

 

2. Etablering av et nasjonalt kvalitetsregister for motornevronsykdommer krever at et 

klyngeregistre for nevrologi etableres. Forslaget fra Interregional arbeidsgruppe er at 

det planlagte klyngeregisteret for nevrologi etableres med MS-registeret som 

hovedregister og at et kvalitetsregistre for motornevronsykdommer tilknyttes som et 

del-register. Interregional arbeidsgruppe mente dette ville være hensiktsmessig da 

det erfaringsmessige vil at tid å få etablert et klyngeregistre for nevrologi med Norsk 

Parkinsonregister som første delregister. 

 

3. Interregional arbeidsgruppe ønsket at Servicemiljøet i Vest og SKDE tok kontakt med 

fagmiljøet ved St.- Olavs Hospital og Neuro-SysMed i Bergen for å sørge for en 

omforent beskrivelse av behovet for – o g innholdet i et fremtidig kvalitetsregister for 

motornevronsykdommer. 

 

4. Interregional arbeidsgruppe tok beskrivelsen av nye registre innen psykisk helsevern 

som planlegger å søke om nasjonal status til orientering. 

 

5. Philip Skau og Wenche Reed lager et notat til styringsgruppen hvor man ber om 

føringer for hvilke nye registre kan søke om nasjonal status i 2020/2021 utover 

psykisk helse og ALS. 

9/20 Status for FMK – Philip A. Skau 

 

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: 
1. Interregional arbeidsgruppe tok saken til orientering og ønsker en orientering på 

status for ett nytt FMK på neste møte i arbeidsgruppen.  



Side 6 

 

2. Interregional styringsgruppe hadde tidligere en rolle i å bestemme innretning på 

kriterier for å tildele midler, Interregional arbeidsgruppe finner det naturlig at de 

fremover har denne rollen 

3. Det var enighet om at innretningen på søkbare midler tas opp på neste møte i 

Interregional arbeidsgruppe. 

10/20 Status for utvalg i servicemiljøet – Philip A. Skau 
 
Det er i Servicemiljøet opprettet en rekke utvalg for å håndtere spesifikke saksområder. 
Følgende utvalg/ faggrupper/ fagråd er per i dag etablert: 
 
 - Datakvalitet 
 - Kvalitetsforbedring 
 - Nasjonalt redaksjonsråd 
 - Nasjonalt publiseringsråd 
 - Statistikernettverk 
 - Fagråd for resultattjenester 
 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe var enige at det over tid hadde blitt etablert en rekke 

fagråd og arbeidsgrupper for å dekke ulike behov, og at det ofte var mange av de 

samme personene som satt i de ulike utvalgene  

2. Interregional arbeidsgruppe var enige i at det var behov for å redusere antallet fagråd 

og utvalg/arbeidsgrupper 

3. Arbeidsgruppe for datakvalitet er viktig for registrene og opprettholdes. Ansvaret for 

gruppen overføres fra Servicemiljøet i Sør-Øst til Servicemiljøet i Helse Vest. 

4. Arbeidsgruppe for kvalitetsforbedring. Denne gruppen er ansvarlig for at det lyses ut 

midler, samt behandler søknader. Gruppen følger også opp det enkelte prosjekt. 

Interregional arbeidsgruppe ønsket at gruppen skulle videreføres. Innstilling legges 

frem for Interregional arbeidsgruppe som tar dette videre i styringsgruppen for 

vedtak. 

5. Nasjonalt redaksjonsråd ble etablert før publisering av kvalitetsindikatorer og andre 

resultater var standardisert. Nasjonalt redaksjonsråd har spilt en viktig rolle 

utviklingen av dagens publiseringsløsninger og offentlig publisering av resultater. Med 

dagens løsninger som Resultatportalen og senere Shiny hvor alle registrene publiserer 

kvalitetsindikatorer på samme format er det ikke lenger behov for redaksjonsrådet og 

interregional arbeidsgruppe besluttet at det skulle legges ned. 

6. Nasjonalt publiseringsråd ble opprettet som en gruppe som skulle kvalitetssikre at 

opplysningene som ble lagt på Resultatportalen var anonyme. Interregional 

arbeidsgruppe ser at dette behovet nå ivaretas av den enkelte region og at det derfor 

ikke er behov for en formalisert nasjonalt publiseringsråd og besluttet at gruppen som 

et formelt organ skulle legges ned. 

7. Statistikernettverket ble opprettet som en ressursgruppe for servicemiljøet i 

regionene. Nettverket gir råd ved behov. Med den økte satsningen på 

tilgjengeliggjøring av resultater besluttet Interregional arbeidsgruppe av nettverket 

skulle opprettholdes. 
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Fagråd for resultattjenester ble opprettet som en rådgivende til Interregional 

styringsgruppe i spørsmål om resultattjenester og publisering av resultater. 

Interregional arbeidsgruppe var av den oppfatning at denne funksjonen nå var 

ivaretatt at de i servicemiljøet som jobbet med Resultatportalen og Shiny og besluttet 

at fagrådet skulle legges ned. 

11/20 Status i de regionale servicemiljøene og servicemiljøet SKDE – Alle 
 
Servicemiljøet Helse Sør-Øst:  
Servicemiljøet i Helse Sør-Øst er i en prosess med omorganisering hvor medarbeidere skal 
flyttes fra Stab-IKT til enhet for forskningsstøtte ved OUS. Prosessen er igangsatt og vil være 
sluttført i løpet av februar. I denne prosessen vil det også tilsettes ny leder for servicemiljøet i 
Sør-Øst i en 100 % stilling. Registre i Helse Sør-Øst som søker om nasjonal status i 2020 er:  
 - Norsk kvalitetsregister for hiv 
 - Kvalitets- og forskningsregister for alderspsykiatri 
 
Servicemiljøet Helse Midt-Norge:  
I servicemiljøet Midt-Norge er situasjonen slik at det kun er en person ansatt fra 1. mars 
(statistikker). Helse Midt-Norge arbeider med å få på plass en leder for servicemiljøet og en 
person som skal representerer Helse Midt-Norge i Interregional arbeidsgruppe. Det vil også 
utredes nærmere hvordan innretningen på servicemiljøet i Midt-Norge skal se ut.  
 
Servicemiljøet Helse Nord:  
Sylvi Johansen er konstituert som leder av servicemiljøet i Nord. Tidligere var denne 
funksjonen ivaretatt av leder for servicemiljøet SKDE. Registre i Helse Nord som søker om 
nasjonal status i 2020 er  
- Kvalitetsregister for barn – og unges psykiske helse. 
 
Servicemiljøet Helse Vest: 
Arbeidet i servicemiljøet Vest har vært preget av at to rådgivere og jurist har sluttet, i tillegg til 
at en rådgiver har permisjon. To nye rådgivere er tilsatt og starter i slutten av februar. 
Stillingen som jurist er lyst ut. Servicemiljøet i Helse Vest er også sentrale i det nasjonale 
prosjektet med å etablere nye kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling  
Registre i Helse Vest som søker om nasjonal status i 2020 er: 
 - Kvalitets- og forskningsregister for nevrostimulerende behandling 
 
Servicemiljøet i SKDE:  
Philip Skau er konstituert som leder av servicemiljøet SKDE. Viktige områder nasjonalt er:  
 -  Nye kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling 
 - Automatisk datafangst 
 - PROM 
 - Følge opp ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre 
 

12/20 Endring av årsrapportmal og rapportering til ekspertgruppen – Philip A. Skau 
 

Ekspertgruppen skal hvert år vurdere registrenes avleverte årsrapporter etter vedtatt system 

for utvikling og kvalitetsvurdering (stadieinndelingssystemet). Årsrapportene for de 51 

nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er omfattende, og er ressurskrevende for registrene 

å skrive, samtidig som omfang og struktur gir ekspertgruppen en tidkrevende 

vurderingsprosess. I tillegg skal alle registrene nå presentere sine resultater i 
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Resultatportalen. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE får jevnlig 

tilbakemelding fra registerledere at det går uforholdsmessig mye tid til rapporteringene. Det 

er også gitt tilbakemeldinger på at det har vært krevende å skrive årsrapporten, fordi malen i 

større grad legger opp til rapportering på et administrativt nivå mer enn på et faglig nivå. 

Flere av registrene skriver også egne årsrapporter beregnet på fagmiljøet.  

 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe ønsket ikke at servicemiljøet i regionene skulle få et 
større ansvar med registrenes årsrapporter. Det sentrale argumentet var at det er 
registrene som kjenner registeret best og at servicemiljøet i regionene ikke har den 
samme detaljkunnskapen om det enkelte register. 

2. Interregional arbeidsgruppe ønsket et prøveprosjekt med noe utvalgte registre som 
for å prøve ut en ordning med elektronisk rapportering av informasjonen som skal til 
ekspertgruppen før sommeren 

3. Interregional arbeidsgruppe ønsket ikke at det skulle gjøres noen endringer av dagens 
system i 2020 da flere av registrene allerede har begynt å arbeide på årets årsrapport, 
og at en endring av kravet til årsrapport og rapportering må kommuniseres til 
registrene året før. 

13/20 Nasjonal samling i servicemiljøet 2020 – Philip A. Skau 
 
Servicemiljøet har årlig arrangert en 1 -2 dagers samling for alle ansatte i regionene og i SKDE. 
Samlingene har hatt ulike tema. Samlingene har vært avholdt i Oslo. Samlingen i 2019 hadde 
brukerundersøkelsen i Servicemiljøet som tema 
 

Konklusjon: 

 
1. Interregional sluttet seg til forslaget om arrangere en 2 dagers samling i servicemiljøet 

nasjonalt. 

2. Årlig samling i servicemiljøet 2020 blir 16 og 17 mars, Grev Wedels pl. (HSØ lokaler), 

Oslo. 

14/20 Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2020 – Philip A. Skau 

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og 

Helsedirektoratet. Konferansen er et viktig møtested for medisinske og administrative 

fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helseregistre 

Styringsgruppen for konferansen har besluttet at konferansen skal avholdes høsten 2020 og 

at tema for konferansen skal være «Tilgjengeliggjøring og bruk av helsedata».  

 

Konklusjon: 

Interregional arbeidsgruppe tok saken til orientering og ønsket at leder av interregional 

arbeidsgruppe skulle representere Servicemiljøet i en nasjonal programkomite. 
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15/20 Omfordeling av infrastrukturmidler fra HOD – Kari Guldbrandsøy 

 

Fordeling av midler mellom de regionale enheter i det nasjonale servicemiljøet i sin tid ble 

besluttet var det ut fra antall registre i hver region, og fordelingen er ikke endret i tråd med 

antall nye registre som er etablert/lagt ned til i de ulike regionene. Fordelingen for 2020 er 

opprettholdt som tidligere av hensyn til behovet for forutsigbarhet for Servicemiljøet i 

regionene. Det ville være utfordrende å gjøre større omfordelinger mellom regionene 

allerede fra 2020, da særskilt for de regionene som vil få reduserte midler 

 
Konklusjon: 

1. Interregional arbeidsgruppe sluttet seg til forslaget om ny fordeling av 

infrastrukturmidler 

2. Interregional arbeidsgruppe ønsket ny fordeling skal gjøres gjeldende fra 2021 med 50 

% effekt og resterende 50 % i 2022. 

3. Interregional arbeidsgruppe ønsket at modellen skal justeres hvert 4. års for å sikre 

forutsigbarhet i regionene 

4. Et forslag om omfordeling utarbeides av HV og SKDE, som presenteres for 

styringsgruppen. 

16/20 Tidspunkt for innlevering av resultater til årlig publisering og årsrapport – Philip A. Skau 
 
Alle registrene leverer årlig inn resultater til publisering på kvalitetsregistre.no i 2019 var 
fristen for innlevering av resultater 20. juni. Fristen for innlevering av årsrapport var 1. 
oktober. 
Det har vært en ønske fra Interregional styringsgruppe om at tidspunktet for publiseringen av 
nye resultater på kvalitetsregistre.no forsøkes lagt til før sommeren. Det har også vært et 
ønske om at årsrapporten leveres tidligere enn 1. oktober. Arrangementet med presentasjon 
av nye resultater med helseministeren ble i 2019 avholdt 30. september i Kreftforeningens 
lokaler i Oslo. Interregional arbeidsgruppe ønsker at frister for 2019 videreføres for 2020. 
 
Konklusjon: 

1. Alle registrene leverer resultater som skal publiseres på kvalitetsregistre.no 
(Resultatportalen) til 20. juni 

2. Årsrapport leveres 1. oktober 
  

17/20 Første møte med det interregionale fagdirektørmøtet – saker som skal fremmes – Alle 
 
Det interregionale fagdirektørmøtet er styringsgruppe for Interregional arbeidsgruppe. Det er 
lagt opp til at Leder av Interregional arbeidsgruppe sammen med leder av Servicemiljøet SKDE 
skal forankre saker i fagdirektørmøtet 1 – 2 ganger per år. 
 
Konklusjon: 
Interregional arbeidsgruppe ønsket at følgende saker ble presentert for det interregionale 
fagdirektørmøtet til beslutning eller som orientering: 
 

1. Forslag ny finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre, etter gjennomgang i det interregionale økonomidirektørmøtet. 

2. Nye kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling 
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3. Prioritering av nye kvalitetsregistre etter «Plan for prioriterte fagområder for utvikling 

av nye medisinske kvalitetsregister» 

4. Refordeling av infrastrukturmidler mellom regionene 

5. Brukerrepresentanten i IRAs rolle (observatør eller ordinært medlem)  

18/20 Utvikling og vedlikehold av MRS – Philip A. Skau 

 
Medisinsk registreringssystem (MRS) er utviklet av Helse Midt-Norge IT (HEMIT) og er et 
rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. MRS en av tre anbefalte teknings 
løsning for datafangst og benyttes i dag av 21 nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Helse Vest IKT er gjort kjent med at Hemit har besluttet at de fremover kommer til å prioritere 

utviklingsaktiviteter prioritere utviklingsaktiviteter i nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre med dataansvarlig i Helse Midt, og vil således nedprioritere arbeid som de 
i dag utfører for de andre regionene. 
 
Konklusjon: 
Elin Tollefsen Fra Midt-Norge redegjorde for at denne saken grunnet i en misforståelse 
mellom Hemit og Helse Vest iKT. Hemit har i mailkorespondanse med Tollefsen redegjort for 
saken og at de erkjenner sitt ansvar som nasjonal leverandør for medisinske kvalitetsregistre 
og at dette også er en del av deres oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF. 
 

19/20 Møteplan for 2020 – Alle 
 
Følgende møtetidspunkter ble vedtatt: 

 

26. mars 2020, kl: 0900-1500. Gardermoen 

4. juni 2020, kl: 0900-1500. Gardermoen 

1. oktober 202, kl: 0900-1500. Gardermoen 

3. desember 2020, kl: 0900-1500. Gardermoen 

 

20/20 Eventuelt  
 

1. Utvidelse av CP registeret med en oppfølgingsdel, CPOP – Wenche Reed 

CPOP er et systematisk motorisk oppfølgingsprogram for barn/ungdom med cerebral 

parese (CP), med konsesjon fra Datatilsynet og at CPOP og Cerebral pareseregisteret i 

Norge (CPRN) utgjør sammen det medisinske kvalitetsregistermiljøet for CP i Norge. 

Det er nå et ønske fra begge miljøene om å slå disse sammen rettslig. Spørsmålet som 

ble reist av Wenche Reed var om dette representerte en så pass stor utvidelse av et 

allerede etablert nasjonalt medisinsk kvalitetsregistre at det måtte forelegges 

ekspertgruppen.  

Interregional arbeidsgruppe var av den oppfatning at dette kun representerte en 

utvidelse av variabelsettet til Cerebral pareseregisteret og at det derfor trengte derfor 

ikke var behov for å legge det frem for ekspertgruppen. 

 

2. Klinisk forankring ved søknad om nasjonal status – Kari Guldbrandsøy 

I Helsedirektoratets veileder: Oppretting og drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre fra 2016 står det i punkt 2.2.2 «Registeret må ha tydelig forankring i 
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det aktuelle fagmiljøet i alle regioner. Det skal ved opprettelsen av registeret foreligge 

uttalelser med tilslutning fra klinikkledelse ved aktuelle fagmiljøer i alle helseregioner. 

Det skal være etablert et fagråd med deltagelse fra de øvrige helseregioner»  

 

Det er uklart hva dette i realiteten innebærer, hvis et skal tolkes slik at man ha en 

uttalelse fra alle aktuelle klinikker vil dette medføre et stort arbeid ved etablering av 

f.eks. nye registre innen psykisk helsevern og rusbehandling som har svart mange 

innregistrerende enheter.  

 

Konklusjon: 

Det var enighet i Interregional arbeidsgruppe at et nasjonalt fagråd i registeret med 

medlemmer fra alle de regionale helseforetakene må være tilstrekkelig for sikre faglig 

forankring. 

 

Philip Skau følger dette opp med Helsedirektoratet 

 
 
Referent: 
Philip A. Skau 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE 
 
Tromsø:          8.februar 2020. 


