Mal søknad om økonomisk ansvar av RHF ved nasjonal status.
Helse ___________RHF
v/ adm. dir
Opprettelse av Nasjonalt register _________________________
Etter initiativ fra ____________ved ______HF er det etablert et nasjonalt fagråd for etablering av et
nasjonalt kvalitetsregister for _______________.
På fagrådsmøtet (det må foreligge et formelt vedtak i fagrådet) xx/20xx ble det vedtatt i sak xxxx at det
er ønskelig at det administrative ansvaret legges til fagmiljøet v/___________ HF.
Initiativet ble vurdert xx/20xx av HF, RHF og Nasjonalt servicemiljø, region________ ut i fra følgende
kriterier:
1. Behov for et nasjonalt kvalitetsregister på området
2. Fagmiljøets ressurser til å etablere og drifte .
3.

Nasjonal forankring /grad av konsensus

4. Tydelighet i beskrivelsen: beskrivelse av kvalitetsutfordringer i fagfeltet (uønsket variasjon, ,
Klart definerte kvalitetsmål (hva sier noe om kvalitet)
5. En oversikt over den aktuelle pasientgruppen:
a. Antall pasienter/kontakter
b. Behandlingssted
6. Fagområdet. Er det tilsvarende registre nasjonalt eller internasjonalt?
7. Finansieringsbehov. Vil det falle under kategori lite, medium eller stort?. Er det tilknyttet en
nasjonal kompetansetjeneste?
Gruppen vurderte at initiativet skulle få støtte til videre utarbeidelse av søknad om nasjonal status og
det er nå innledet samarbeid med Nasjonalt Servicemiljø, region _____________for utvikling av
registeret. Rapporterende enheter vil være sykehus som behandler _____________ i Norge
Sykehus HF ber om at ……RHF ved administrerende direktør som sådan også ivaretar det økonomiske
ansvaret for registeret. Den økonomiske rammen for registeret ved eventuell nasjonal status vil ligge
innenfor foreslåtte basisrammer som ligger mellom 0.9- 1.9 mill.
Som økonomisk ansvarlig vil ………RHF også være den som formelt oppretter fagrådsgruppen og være
den formelle søker om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

På vegne av RHF vil fagrådsgruppen ha ansvar for:
•
•
•
•

Å forvalte delegert konsesjon for registeret
Sørge for at fagmiljøer med ansvar for uvikling og vedlikehold av registre gis tilstrekkelig
kapasitet og kompetanse til å sikre data- og analysekvalitet.
Være øverste ansvarlig for faglig utvikling og implementering av registeret.
Forvalte og tildele forskningsproblemstillinger fra registeret.

Mvh
Adm.Dir
Navn HF

