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         25.februar 2015 
 
 
 

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   4. mars kl. 09.30 – 15.30  
Sted:   Park Inn Hotell, Gardermoen  
  (til venstre når man kommer ut fra Gardermoen flyplass) 
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
4.mars 2015 
Kl. 09.30 Registerpresentasjon 
Kl. 10.30 Saksbehandling  
Kl. 11.30 Lunsjbuffet 
Kl. 12.15  Saksbehandling  
Kl. 15.30 Avslutning  
 
 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av sekretariatet - 
vennlig hilsen 
 
Trine Magnus 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Helse Nord RHF / UNN HF / UiT 
Tlf. 77 75 58 06 / 957 54 138 
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SAKSLISTE  
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 4. mars 2015 
 
Presentasjon av: 
- Nasjonalt Korsbåndregister 
- Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr 

 
2/2015 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 

 
3 

 

3/2015 Referat fra forrige møte 4 1,2 

4/2015 Driftskonsept og kostnader for Rapporteket – Helse Nord IKT 14  

5/2015 Finansiering av drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 15 3,4 

6/2015 Status for arbeidet i FMK NIKT 25 5 

7/2015 Handlingsplan for å øke dekningsgrad i nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre  
 

29  

8/2015 Anbefaling fra ekspertgruppen vedrørende søknad om nasjonal status 
for seks nye registre 
 

32 6,7 og 8* 

9/2015 Retningslinjer for oppretting og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre – Helsedirektoratet 
 

46 9 

10/2015 Forvaltning av Rapporteket 57  

11/2015 Etablering av PROM-senter for medisinske kvalitetsregistre 58 10 

12/2015 Referatsaker 
 

1. Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 

2. Brev fra HOD fordeling av fellesmidler 2015 

3. Evaluering av pasientseminar desember 2014 

62 
 

63 
67 
69 

 

13/2015 Eventuelt 77  

 
 
 
Alle vedlegg er inkludert i saksframlegg med unntak av vedlegg nr 8* som er tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no.  
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  2/2015                                                         

Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE 
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Referat fra forrige møte 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
1 Referat fra styringsgruppemøte 26.11.2014 

2 Referat fra styringsgruppemøte per telefon 19.2.2015 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  3/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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Sak 3/15 vedlegg 1  Referat fra styringsgruppemøte 26.11.2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Onsdag 27. november 2014 

Tid Kl. 09.30 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Medlemmer Finn Henry Hansen (ledet møtet), Anne Grimstvedt Kvalvik 

Vara Heidi Thorstensen (HSØ), Per Haug (HM) 

Observatører Hanne Narbuvold (Hdir), Cathrine Dahl (FHI) 

Gjester Registerpresentasjon: Finn Wesenberg, Kristin Mestad 

Til sak 48: Kari Aanjesen Dahle (Helsedirektoratet), Anne Karin Lindahl og 
Øyvind Andresen Bjærtnes (Kunnskapssenteret), Tone Norekvaal og Pål Ove 
Vadset (Helse Bergen) 

Fra FMK NIKT  John Kåre Knudsen 

Fra sekretariat  Eva Stensland, Trine Magnus 

Fraværende Olav Røise, Alice Beathe Andersgaard, Hans Olav Siljehaug, Sverre Sandberg, 
Tore Solberg, Bent Indredavik, Torunn Omland Granlund (HOD) 

 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Norsk barnekreftregister v/ Finn 

Wesenberg, og Nasjonalt register for KOLS v/ Kristin Mestad. Presentasjonene legges ved 

referatet. 

Saksnr
. 

SAKER 

 
 
46-14 

Godkjenning innkalling og saksliste 
Møtet  

Vedtak:  
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste.  

 
47-14 
 
 
 

Referat fra møte 10. september 2014 
Det var ingen kommentarer til referatet 
 
Vedtak:  
Referat fra møte 10.09.2014 godkjennes.  

48-14 Etablering av PROM-senter for medisinske kvalitetsregistre – ny behandling 
Denne saken var til behandling i Interregional styringsgruppe 4. juni og 10. 

Møtereferat: 

Møtedato  26.11.2014 

Møtenr. 04 -14 
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september d.å., men ble utsatt begge ganger pga henvendelser fra hhv 
Kunnskapssenteret og HOD. 
 

Helsedirektoratet (Hdir) har i ettertid fått i oppdrag av HOD å fremme forslag til 
hvordan PROMs best kan innarbeides i medisinske kvalitetsregistre, og hadde i brev 
av 24.11.2014 oversendt et foreløpig forslag. Kari Aanjesen Dahle fra Hdir er 
saksbehandler, og redegjorde i møtet for hvordan prosessen har vært og hvordan 
Hdir så langt vurderer saken (presentasjonen vedlagt). Saken var til behandling for å 
få styringsgruppens synspunkter på det foreliggende forslaget, og Hdir understreket 
at saken fortsatt er i prosess. 
 
Før diskusjonen innledet Finn Henry Hansen som fungerende møteleder med å 
vurdere seg habil i denne saken, og det kom ingen innsigelser mote dette. 
Styringsgruppen presiserte deretter at finansiering av denne oppgaven fra HODs side 
er forutsatt å skje innenfor rammen til de medisinske kvalitetsregistrene, og 
pasientopplevde nasjonale kvalitetsindikatorer. Styringsgruppen mente at det i en 
slik sammenheng vil være lite hensiktsmessig ytterligere å fragmentere bruken av 
allerede begrensete midler. Det var videre liten forståelse for forslagets 
detaljeringsgrad mht å styre oppgavefordelingen til ulike parter, og en klar 
oppfatning av at det samlete oppdraget har behov for en klar og entydig ledelse. Det 
var forståelse for behovet for samarbeid og fellesskap mellom de tre aktørene, men 
innenfor en styrings- og ledelsesstruktur som klargjør roller og ansvar og som har 
autoritet for gjennomføring. Det var også enighet om at nasjonalt servicemiljø ved 
SKDE må ha et koordinerende ansvar for det samlete oppdraget. 
Styringsgruppen var enig om å utforme sitt vedtak som respons til Helsedirektoratet 
på deres forslag. 

 
Vedtak:   
1. Interregional styringsgruppe viser til brev av 24.11.14 fra Helsedirektoratet, der 

det gis en grei redegjørelse for den kompetansen som finnes hos de tre aktuelle 

samarbeidspartene. 

2. Styringsgruppen er ellers innforstått med at våre helsemyndigheter forutsetter 

at det etableres et samarbeid mellom hhv SKDE, Fagsenter for 

pasientrapporterte data i Helse Bergen HF og Kunnskapssenteret for å bidra til 

innarbeidelse av PROMs i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

3. Styringsgruppen vurderer arbeidet med PROMs som en del av tjenestetilbudet i 

det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre. 

4. Samtidig vil styringsgruppen påpeke betydningen av at det etableres en effektiv 

og autoritativ ledelse av arbeidet med PROMs. Det må derfor etableres 

styringsordninger som ivaretar dette hensynet og reduserer 

transaksjonskostnadene til et minimum. De regionale helseforetakene er 

gjennom statsbudsjett og oppdragsdokument gitt oppgaven å drifte de nasjonale 

medisinske kvalitetsregistrene. Styringsgruppen forutsetter at en styringsordning 
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for arbeidet med PROMs understøtter dette oppdraget uten at våre 

helsemyndigheter blir detaljstyrende med hensyn til måten oppdraget løses på. 

5. Styringsgruppen vil understreke SKDEs generelle koordinerende rolle som også 

omfatter denne oppgaven, og samtidig vektlegge behovet for at Fagsenteret i 

Helse Bergen gis et operativt veiledningsansvar vis a vis de enkelte 

kvalitetsregistrenes arbeid med PROMs. 

6. Styringsgruppen anerkjenner den viktige metode- og valideringskompetansen 

Kunnskapssenteret vil tilføre arbeidet med PROMs i medisinske kvalitetsregistre. 

Sammen med den akademiske kompetansen som allerede finnes ved Fagsenter 

for pasientrapporterte data i Bergen vil dette utgjøre et solid grunnlag for 

metodeutvikling inne feltet. 

7. Styringsgruppens vedtak i denne saken oversendes Helsedirektoratet. 

49-14 Ekspertgruppens behandling av årsrapporter 2013 fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
Ekspertgruppen gjennomgikk i møte 30. oktober årsmelding 2013 for 46 av 47 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre (årsmelding fra HIV-registeret manglet) og 
vurderte på grunnlag av disse hhv utviklingsstadium og forbedringspotensial for 
hvert enkelt register. 
 
Styringsgruppen anerkjente det betydelige arbeidet som ligger til grunn for denne 
saken. Styringsgruppen understreket behovet for fokus på kvalitetsforbedring, og at 
det må foreligge strategier for forbedring av både registrenes innhold og funksjon og 
av helsetjenesten. Nasjonalt servicemiljø har en viktig rolle hva gjelder å bidra til 
registerutvikling, mens fagdirektørene / de medisinske direktørene i RHF- / HF-
systemet bør mobiliseres for å sikre at kvalitetsregistrene benyttes til 
kvalitetsforbedring av helsetjenesten. Behovet for en pedagogisk klargjøring av 
begrepet kvalitetsforbedring og av forholdet mellom kvalitetsforbedring og 
forskning, ble også påpekt. 
Styringsgruppen understreket at dekningsgrad for et register må kunne 
dokumenteres og være oppdatert i tid, og at det ikke er tilstrekkelig med høy 
dekningsgrad for insidensdata, det må også gjelde kliniske data. 
Cathrine Dahl viste til Riksrevisjonens rapport for Nasjonalt Helseregisterprosjekt, og 
muligheten for å benytte denne i felles forbedringsarbeid og mht felles begrepsbruk. 
 
Vedtak: 

1. Interregional styringsgruppe tar Ekspertgruppens vurdering av Årsrapporter 

2013 fra 46 nasjonale kvalitetsregistre til etterretning. 

 

2. Interregional styringsgruppe vil rette en takk til alle registre for engasjement 

og vel utført arbeid 

 

3. Styringsgruppen vil samtidig påpeke behovet for ytterligere forbedring av 
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dekningsgrad og et ytterligere fokus på kvalitetsforbedring. Både HF, RHF og 

de enkelte registrene har ansvar for å legge til rette for slik forbedring. 

  
 

50-14 Handlingsplan for økt dekningsgrad – kartlegging av suksessfaktorer og 
utfordringer 
Dekningsgrad i nasjonale kvalitetsregistre har et sterkt nasjonalt fokus. 
eHelsegruppen har anbefalt «at det i løpet av 2014 gjennomføres en erfaringsbasert 
analyse av utfordringer og suksesskriterier knyttet til å oppnå landsomfattende og 
tilstrekkelig dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På bakgrunn av 
en slik analyse ber eHelsegruppen i løpet av 2014 om forslag til konkrete tiltak for å 
øke dekningsgraden i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.» 
I denne saken ble Interregional styringsgruppe presentert for en analyse som er 
gjennomført i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene med tanke på 
suksesskriterier og utfordringer for å oppnå høy dekningsgrad (presentasjon 
vedlagt), og det var lagt opp til en diskusjon for å identifisere ytterligere og 
målrettete tiltak.  
Styringsgruppen understreket innledningsvis at det ikke er samsvar mellom funksjon 
som nasjonalt kvalitetsregister og en vedvarende lav dekningsgrad. Som bidrag til 
dokumentasjon av dekningsgrad anbefalte styringsgruppen at alle registre 
dokumenterer og publiserer algoritmen for identifisering av registerets populasjon i 
NPR. Videre ble regionenes og de regionale fagsentrenes bidrag i arbeidet med økt 
dekningsgrad påpekt. Oppdatert og tilgjengelig informasjon om kontaktpersoner i 
alle HF for alle nasjonale kvalitetsregistre vil være et viktig arbeidsredskap i så måte 
– ikke minst også for de regionale fagdirektørene. Dette må skaffes tilveie i de 
regionene som ikke allerede har utarbeidet slik oversikt. Styringsgruppen påpekte 
betydningen av faglig og organisatorisk robuste fagsentre («noder»), og anbefalte at 
det blir utarbeidet en tydelig oppgavebeskrivelse eller serviceerklæring for de 
regionale fagsentrene. 
 
Vedtak: 
1. Interregional styringsgruppe ber om at det med bakgrunn i diskusjon og 

saksframlegg til dette møtet utarbeides en konkret tiltaksplan for økning av 

dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

2. Det vises ellers til punkt 3 i vedtak sak 49. 

3. Tiltaksplanen presenteres for styringsgruppen i neste møte. 

 

51-14 Orientering fra Fagforum (FMK) NIKT 
Muntlig orientering fra leder av FMK NIKT er gjengitt i egen presentasjon (vedlagt) 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 
 

52-14 Om Rapporteket – en tjeneste for tilgjengeliggjøring av data og resultater fra 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
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En IKT-løsning for kvalitetsregistre må omfatte mulighet for å presentere, analysere 
og formidle registerets innhold og resultater for innrapporterende enheter. For å 
ivareta disse formålene ble Rapporteket i sin tid planlagt av Nasjonalt servicemiljø 
for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE, i samarbeid med HN-IKT, som en del av 
felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. HN-IKT ble valgt som 
IKT-partner fordi det på den tiden ikke var aktuelt for Hemit å inkludere noen slik 
løsning i sine planer for MRS. 
Hovedutfordringene nå er 1) at Rapporteket foreløpig bare har vært tilgjengelig fra 
HN IKT i testversjon og for et begrenset antall registre, 2) at det i full drift vil ha en 
kostnad for registeransvarlig og 3) at det i en overgangsfase inntil Norsk Helsenett 
blir driftsleverandør overfor alle nasjonale kvalitetsregistre med tilgang til hele 
spekteret av tjenester (innrapportering, autentisering/autorisasjon og 
tilbakerapportering) råder noe uklare både ansvars- og økonomiske forhold. 
Styringsgruppen understreket behovet for Rapporteket som tjeneste for registrene, 
ikke minst som bidrag til økt dekningsgrad, men brukte for øvrig tid på å definere 
aktører og ansvarsforhold på både kort og lengre sikt. 
Det var enighet om at FMK NIKT må ha et «sørge-for» ansvar mht at det etableres 
funksjonelle og tilgjengelige IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
uten unødig høye kostnader, og at FMK NIKT må samarbeide nært med SKDE som 
systemeier for Rapporteket. Videre ble HN IKTs leverandøransvar understreket 
sammen med behovet for en snarlig og forutsigbar gjennomføringsplan. 
 
Vedtak: 
1. Interregional styringsgruppe erkjenner at en IKT-løsning for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre ikke er komplett uten funksjonalitet for presentasjon og analyse 

av egne data. 

 

2. Styringsgruppen erkjenner videre at Rapporteket representerer en aktuell slik 

løsning, utviklet av nasjonalt servicemiljø og HN IKT, for og i samarbeid med 

registrene. 

  

3. Styringsgruppen ser behov for å prioritere tilgang til Rapporteket for flest mulig 

registre på kortest mulig sikt, ikke minst som bidrag til å øke dekningsgrad i de 

nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.  

 

4. For å sikre framdrift og forutsigbarhet ber styringsgruppen om innen utgangen 

av desember 2014 å få en plan fra HN IKT for driftssetting av Rapporteket. Planen 

må gjelde både for registre i drift hos NHN, og registre i drift hos HN IKT, basert 

på autorisasjons og autentiseringstjenester levert av HN IKT. Planen fra HN IKT 

må inneholdende milepæler for framdrift, kostnadskalkyle og funksjonalitet for 

Rapporteket, og skal presenteres for FMK NIKT på møte 6. januar 2015. På 

samme møte må det også presenteres en strategi for hvordan Rapporteket skal 

kunne knytte seg til en framtidig nasjonal autorisasjons- og 

autentiseringstjeneste på NHN.   
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5. HN IKT må i tillegg ta et initiativ overfor Norsk Helsenett (NHN) med tanke på å 

forsere utviklingen mot at NHN drifter alle nasjonale kvalitetsregistre. Det er 

ønskelig at en slik samlet plan for migrering og samling av nødvendige 

funksjonelle IKT-løsninger for medisinske kvalitetsregistre (innrapportering, 

autentisering og tilbakerapportering) utarbeides i et samarbeid mellom HN IKT, 

FMK NIKT og NHN. Planen skal ferdigstilles innen utgangen av februar 2015. 

Innen rammen av overordnede føringer gitt av FMK NIKT, må ovennevnte plan 

klargjøre både ansvarsforhold og krav til samarbeid for å sikre at 

migreringsprosessen skjer på en kvalitetssikret og forutsigbar måte.  

 

53-14 Ad krav om sammenslåing av Norsk nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister  
Saken er oppfølging av styringsgruppens behandling av sak 39/14 i forrige møte, der 
det ble orientert om videre planer for en sammenslåing av Norsk nyrebiopsiregister 
og Norsk nefrologiregister, og styringsgruppen ba om videre orientering i neste 
møte. 
Det er nå enighet mellom Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister om at 
registrene slår seg sammen til ett register. Et nytt register tar utgangspunkt i Norsk 
nefrologiregister og får databehandlingsansvarlig ved OUS. I et nytt sammenslått 
register vil Helse Vest RHF, i alle fall i en overgangsperiode, fortsatt finansiere den 
delen av registeret som omfatter biopsier slik at dagens finansiering av Norsk 
Nyrebiopsiregister videreføres inn i et nytt register. 
Det er planlagt et møte mellom Norsk Nyrebiopsiregister, Norsk nefrologiregister og 
representanter for de regionale fagsentrene og SKDE den 5. mars med hensikt å bli 
enige om et endelig utkast til ny registerbeskrivelse og vedtekter for registeret som 
skal ligge til grunn for en søknad til Datatilsynet om endring av konsesjon og 
navneendring til Norsk nyreregister. Søknaden om endring av konsesjon vil sendes 
Datatilsynet i løpet av mars 2014. 
 
Styringsgruppen sa seg tilfreds med at det nå er funnet gode løsninger i denne 
saken. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

54 -14 Møteplan 2015 
På grunn av det store forfallet til dette møtet, ble det enighet om å fastsette endelig 
møteplan etter en runde på e-post blant medlemmene. 
 
Vedtak: 
Møteplan 2015 fastsettes etter en runde på e-post blant medlemmene.  
 

55 -14 Referatsaker 
Følgende referatsaker var lagt fram: 
1. Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 

2. AD-møtet – felles infrastrukturmidler 2015 

3. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet - felles infrastrukturmidler 2015 
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Vedtak: 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering  
 

56 -14 Eventuelt 

Ingen saker meldt inn til dette punktet 

 

 
 
Referent: Trine Magnus 
 
 

Møter i 2015:  
 
Onsdag 4. mars 
Onsdag 10. juni 
Onsdag 30. september 
Onsdag 25. november 
 
Alle dager kl 0930 – 1530, på Gardermoen. 
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Sak 3/15 vedlegg 2  Referat fra styringsgruppemøte per telefon 19.2.2014 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Torsdag 19. februar 2015 

Tid Kl. 1430-1530 

Sted Telefonmøte 

Medlemmer Olav Røise (leder) Finn Henry Hansen, Anne Grimstvedt Kvalvik, 
Alice Beate Andersgaard, Henrik A. Sandbu, Bent Indredavik, 
Tore Solberg. 

Observatører Hanne Narbuvold (Hdir), Cathrine Dahl (FHI) 

Fra 
sekretariat  

Eva Stensland, Trine Magnus, Ola Stenseth (Norsk Helsenett), 
Tom Robert Elvebu (Helse Nord IKT), John Kåre Knudsen (FMK-
NIKT) 

Fraværende Sverre Sandberg, Torunn Omland Granlund 

 
 
 
 

Saksnr. SAKER 

 
 
01-15 

Mandat for utredning vedrørende overføring av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre til Norsk Helsenett 
 
Interregional styringsgruppe har tidligere slått fast at Norsk Helsenett (NHN) skal 
være framtidig og felles driftsleverandør av Ikt-løsninger for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Foreløpig driftes de fleste nasjonale kvalitetsregistre av Helse 
Nord IKT (helseregister.no) men det er i gang en overflytting til NHN av registre på 
MRS-plattformen. Resultat- og rapporttjenesten Rapporteket er utviklet i Helse 
Nord IKT og vil kunne tilbys som en integrert del av helseregistre.no, der også 
løsning for autentisering og autorisasjon befinner seg. En framtidig, felles 
driftsløsning i NHN må omfatte alle de ovennevnte funksjonene. 
 
Det har tatt lenger tid enn forutsatt å komme fram til en omforent plan for 
flytting av registre og løsninger fra Helse Nord IKT til NHN. Prosessen er imidlertid 
nylig startet i et samarbeid mellom Norsk Helsenett, Helse Nord IKT og FMI-NIKT. 

Møtereferat: 

Møtedato  19.02.15 

Møtenr. 01 -15 
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De tre, med ledelse fra Norsk Helsenett, har utarbeidet utkast til mandat for 
utredning av arbeidet med å tilby drift av et helhetlig sett IKT-løsninger for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre (inkludert resultattjeneste) gjennom Norsk 
Helsenett. Frist for utredningen er satt til 1. mai. 
Om nødvendig framdrift skal kunne holdes i dette arbeidet, må mandatet få 
aksept fra Interregional styringsgruppe og det ble derfor innkalt til ekstraordinært 
telefonmøte for behandling av denne saken. 
Styringsgruppen gikk punktvis gjennom utkast til mandat. Det ble understreket at 
den aktuelle utredningen bare omfatter registre som i dag drives av Helse Nord 
IKT og dermed f eks ikke kvalitetsregistrene i Kreftregisteret, Diabetesregisteret 
for voksne og eReg-registre. Utredningen vil altså ikke planlegge for en endelig og 
felles driftsløsning for alle nasjonale kvalitetsregistre. 
Styringsgruppen var opptatt av forutsetningen om at omlegginger ikke skal 
medføre brudd i tjenester til brukerne ut over det helt nødvendige, og at 
begrepet «flyttetidspunkt» i den sammenheng bør presiseres. Videre ble behovet 
for gode risikoanalyser på alle plan understreket, inkludert beskrivelse av 
sannsynligheter og konsekvens. Det var også et ønske om et nytt punkt for 
økonomi, med beskrivelse av kostnader ved framtidig driftsløsning, samt om 
konkrete tidspunkt for oppfølging av arbeidet underveis. 
 
NHN sender ut revidert mandat i hht innkomne merknader til styringsgruppen på 
epost i etterkant av møtet. 

Møtet  
 

Vedtak:  
Styringsgruppen godkjenner utkast til mandat for utredning vedrørende 

overføring av drift av medisinske kvalitetsregistre til NHN inkludert omforente 

innspill fra diskusjonen. 

 
 
Referent: Trine Magnus 
 
 
Neste møte: Onsdag 4. mars kl 0930 – 1530, Park Inn Hotell Gardermoen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  4/2015 

Saksbehandler Tom Robert Elvebu, Helse Nord IKT 
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Driftskonsept og kostnader for Rapporteket – Helse Nord IKT  
 
Bakgrunn 
På etterspørsel fra styringsgruppen i telefonmøte 19. februar vil Helse Nord IKT gi en 
muntlig orientering om driftskonsept, implementeringsplan og kostnader for drift av 
Rapporteket. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  5/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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Finansiering av drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
Ansvar for å finansiere drift av etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre ligger hos de 
regionale helseforetakene, mens HOD stiller til rådighet øremerkete midler til nasjonalt 
servicemiljø, IKT-utvikling og felles infrastruktur.  
Det er i dag ulikt hvordan de enkelte RHF finansierer faglig ledelse og drift av registre med 
databehandlingsansvar i regionen, og det er usikkerhet knyttet til samlete kostnader for teknisk 
drift når Norsk Helsenett blir felles driftsleverandør.  
I denne saken oppsummeres dagens status på bakgrunn av opplysninger fra regionene og fra 
Fagforum for kvalitetsregistre i NIKT HF (vedlegg 3 og 4).  

 
Status 
HOD finansierer felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre ved en øremerket, 
årlig tildeling som fordeles mellom de fire RHFene. I tillegg finansieres nasjonalt servicemiljø (Helse 
Nord RHF/SKDE) og utvikling av felles IKT-infrastruktur (Fagforum for medisinske kvalitetsregistre i 
NIKT HF, FMK NIKT). 
 
Gjennom hhv de øremerkete midler til felles infrastruktur for nasjonale kvalitetsregistre1 og midler 
til drift av nasjonalt servicemiljø2, finansieres fellesfunksjoner for registerfaglig støtte i hver enkelt 
region. Dette omfatter registerfaglig koordinering, veiledning og støtte, registerspesifikk IKT-
utvikling samt rapportutvikling og resultatfunksjon. Tjenestene utføres i samarbeid med nasjonalt 
servicemiljø ved SKDE.  Fordelingen i 2015 vises nedenfor (Tabell 1). 
 
Tabell 1: Fordeling av midler til regional registerstøtte og veiledning, IKT-utvikling og 
rapportfunksjon for nasjonale kvalitetsregistre 

RHF IKT  
utvikling1 

Rapport- 
utvikling1 

Regional 
registerstøtte2 

SUM 

Helse Sør-Øst  4 300 1 000 1 000 6 300 

Helse Vest 3 200 1 000 1 000 5 200 

Helse Midt-Norge 2 200 1 000 1 000 4 200 

Helse Nord  1 800 1 000  2 800 

Totalt 11 500 4 000 3 000 18 500 

 
Faglig drift 
Alle RHF har interne systemer for finansiering av faglig drift av sine nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Det vil si finansiering av ansvaret for, på den databehandlingsansvarliges vegne, å 
sørge for at registerets innhold, funksjon og datakvalitet holder nasjonal standard, og at registerets 
resultater formidles gjennom nasjonale faglige fora med formål kvalitetsforbedring. 
I tabell 2 vises en oversikt over hvordan de enkelte RHF innenfor egen ramme finansierer faglig drift 
av etablerte nasjonale kvalitetsregistre med databehandlingsansvar i et HF i regionen. I beløpet 
inngår lønn til medisinsk faglig registerleder, sekretær, reiser, kurs, opplæring m.v.  
De oppgitte beløpene er gjennomsnittsberegnet. I praksis er det en viss behovsprøvd variasjon i 
beløp per register per år. Det er også slik at det i alle regioner finansieres drift av kvalitetsregistre 
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som er kandidater til nasjonal status men ennå ikke har oppnådd dette. Disse omfattes ikke av 
tabell 1. 
 
 Tabell 2: Oversikt over de regionale helseforetakenes system for finansiering av faglig drift av 
etablerte nasjonale kvalitetsregistre. 

RHF Sum per register (k) Antall registre (n) Totalt (k) 

Helse Sør-Øst 1 260 22 27 700 

Helse Vest 1 700 15 25 500 

Helse Midt-Norge 2 560 5 12 800 

Helse Nord 1 060 5    5 300  

Samlet             1 645 (gj.sn) 47 71 300 

 
IKT-drift  
De sentrale midlene til felles infrastruktur og regional registerutvikling forutsettes å finansiere 
tilgjengelighet til standardiserte og funksjonelle IKT-løsninger for hhv innregistrering, forvaltning og 
drift samt rapportutvikling og resultatformidling. Tilrettelegging av registerløsning for enkeltregistre 
omfattes også (jfr Tabell 1).  
I dag driftes de fleste nasjonale kvalitetsregistrene fortsatt av Helse Nord-IKT (helseregister.no). En 
overgang til drift i Norsk Helsenett er imidlertid iverksatt for registre med MRS-løsning.  
 
Interregional styringsgruppe har tidligere vedtatt at all IKT-drift skal skje på Norsk Helsenett, og det 
vil innen 1. mai foreligge en plan for neste skritt mot dette målet (kfr mandat behandlet i 
ekstraordinært møte 19. februar). 
 
FMK NIKT har laget en oversikt (tabell 3) med beste estimat for driftsutgifter for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre når Norsk Helsenett har overtatt ansvaret. Estimatene er basert på 
enkeltanslag / priser fra hhv Norsk Helsenett (drift av infrastruktur), Hemit (MRS-plattformen) og 
Helse Nord IKT (Rapporteket). Det har foreløpig ikke vært noen samordning mellom de ulike 
aktørene med tanke på det samlete kostnadsbildet.  
 
Tabell 3: Estimerte kostnader til IKT-drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norsk 
Helsenett (NHN) 

Kostnadskomponent Per register (k) For 50 registre (k) 

NHN drift av infrastruktur 200 10 000 

Vedlikeholdsavtale plattformleverandør 250 12 500 

Resultat- og rapportfunksjon 150 7 500 

Lokal IKT-forvaltning 100 5 000 

Feilretting / videreutvikling 200 10 000 

Sum 900 45 000 

 
Basert på ovenstående, som representerer beste felles kunnskap om utgifter til drift av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre p.t., vil kostnad per register per år være som følger: 
 
Registerfaglig drift og formidling 1 700 000 
IKT-drift, vedlikehold og videreutvikling     900 000 
Samlete driftsutgift per register per år 2 600 000 

 
 
 
Utfordringer  
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Spesialisthelsetjenesten er som kjent forpliktet til å yte forsvarlige helsetjenester av god kvalitet, 
med likeverdig fordeling og med best mulig ressursutnyttelse, gjennom et tjenestetilbud som er 
tilpasset pasientenes behov og som er tilgjengelige for pasientene (ref: lov om 
spesialisthelsetjenester). 
Kvalitetsregistre gir kunnskap om kvalitet i kliniske prosesser og resultat for definerte grupper av 
pasienter. De kan dermed danne grunnlag for dokumentasjon av kvalitet, forsvarlighet, god 
ressursutnyttelse og pasientmedvirkning. Slik dokumentasjon lar seg i dag ikke hente eller 
framskaffe fra alternative kilder. En framtidig, strukturert EPJ vil kunne erstatte kvalitetsregistre, 
men det vil ennå ta lang tid før slike systemer er implementert. Kvalitetsregistre vil derfor både på 
kort og mellomlang sikt være et nødvendig redskap for å evaluere klinisk behandlingskvalitet og 
resultater, inkludert pasientenes egne vurderinger. 
 
Utfordringene er knyttet til at kvalitetsregistre er ressurskrevende både å utvikle og drive, og at full 
gevinst i form av bedre behandlingskvalitet, færre skader, mer målrettet behandling og dermed 
også bedre økonomi, først kan hentes ut når et register er veletablert og i landsdekkende drift.  
 
Den største ressursutfordringen er likevel forutsetningen om engasjerte, kliniske fagpersoner som 
tar ansvar for utvikling, nasjonal forankring, kvalitet og drift av registeret, inkludert å formidle 
registerets resultater som inspirasjon til nasjonalt kvalitetsforbedringsarbeid.  Slike fagfolk utgjør en 
kanskje enda større knapphetsressurs enn økonomien. Strømlinjeformete og forutsigbare 
økonomisk / administrative prosesser vil imidlertid bidra til forenkling for involverte parter på alle 
nivå. 

 
Forslag til løsning 
I dag er det er ulike systemer og rutiner internt i RHFene for finansiering av egne kvalitetsregistre. 
Det har også så langt manglet en samlet oversikt over kostnader ved slik drift, spesielt på IKT-
området. 
I vedlagte sak er det, basert på opplysninger fra de enkelte RHF og fra FMK NIKT, presentert noen 
gjennomsnittsberegninger for hhv registerfaglig og IKT-drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre i en framtidig situasjon med Norsk Helsenett som felles driftsleverandør. 
 
Det vil sannsynligvis bidra med forenkling og større forutsigbarhet om de fire RHF kan enes om en 
felles modell for tildeling av driftsmidler til nye nasjonale kvalitetsregistre. 
 

Forslag til vedtak 
1. Styringsgruppen tilslutter seg situasjonsbeskrivelsen slik den er presentert i saken 
2. Styringsgruppen anbefaler at RHFene utarbeider en felles modell for finansiering av nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre 
3. Kostnadsbildet presentert i innværende sak anbefales lagt til grunn for modellen 
4. Saken oversendes AD-møtet 

 
 
Vedlegg:  

 
3. Presentasjon fra John Kåre Knudsen, FMK NIKT HF 

4. E-poster/ faktaark fra Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord  

 

 
 
Sak 5/15 vedlegg 3. Presentasjon fra John Kåre Knudsen, FMK NIKT HF 
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Sak 5/15 vedlegg 4. E-poster/faktaark fra Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord 
 

Helse Midt-Norge:  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Post NOK

Felles inkl servicefunksjon 4 498 252          

Norsk hjerteinfarktregister 3 079 638          

Norsk hjerneslagregister 3 662 780          

NorKar 2 301 495          

NokBil 647 610             

Norsk hjertesviktregister 1 893 398          

NorScir 1 885 055          

Totalt 17 968 228       
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Helse Sør-Øst  
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Helse Vest 
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Helse Nord

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art Budsjett nasjonale 

registre

Helse Nord RHF

Rygg-

registeret

Muskel-

registeret
HISREG

Konservativ 

nakke-

ryggregister

NoRGast NRA NorVas
Sum registre 

UNN

5000 Fast lønn 781 000       439 000      397 000     543 000         381 000   320 000   432 000    3 293 000      

5009 Feriepenger 94 000          53 000         47 000       65 000           46 000      38 000     52 000       395 000         

5400 Arbeidsgiveravgift 83 000          47 000         42 000       57 000           41 000      33 000     46 000       349 000         

5410 Kollektiv pensjon KLP 179 000       99 000         92 000       123 000         90 000      67 000     99 000       749 000         

5600 Kurs, seminarer, kongresser og liknende10 000          15 000         10 000       10 000           15 000      15 000     15 000       90 000            

Lønnskostnad 1 147 000    653 000      588 000     798 000         573 000   473 000   644 000    4 876 000      

6390 Leie møtelokaler 40 000          15 000         15 000       15 000           40 000      15 000     40 000       180 000         

6720

Konsulenttjenester fra 

firma 10 000          5 000           660 000     260 000         -            -           25 000       960 000         

6800 Kontorrekvisita 100 000       -               -              -                  -            -           -             100 000         

6820 Trykksak 60 000          10 000         20 000       20 000           -            -           10 000       120 000         

6860 Servering v/møter 5 000            5 000           5 000          5 000              5 000        5 000       5 000         35 000            

6910 Porto 50 000          6 000           10 000       25 000           -            1 000       3 500         95 500            

Annen driftskostnad 265 000       41 000         710 000     325 000         45 000      21 000     83 500       1 490 500      

7140 Reisekostnader 50 000          50 000         75 000       50 000           200 000   30 000     70 000       525 000         

7150 Oppgavepliktig diett 5 000            5 000           5 000          5 000              10 000      5 000       5 000         40 000            

Annen driftskostnad 55 000          55 000 80 000       55 000           210 000   35 000     75 000       565 000         

Sum kostnader 1 467 000    749 000 1 378 000  1 178 000      828 000   529 000   802 500    6 931 500      

Budsjettert resultat 1 467 000    749 000 1 378 000  1 178 000      828 000   529 000   802 500    6 931 500      
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Status for arbeidet i Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 
 
Bakgrunn 
Muntlig orientering fra Fagforum kvalitetsregistre NIKT med utgangspunkt i vedlagte presentasjon.   

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
1. Interregional styringsgruppe tar saken til orientering 

 

 
 
 
 
Vedlegg:  

 
5. Presentasjon fra John Kåre Knudsen, FMK NIKT HF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  6/2015 

Saksbehandler John Kåre Knudsen, Helse Vest IKT 

 



  

 

Side 26 

 

Sak 6/15 vedlegg 5. Presentasjon fra John Kåre Knudsen, FMK NIKT HF 
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Handlingsplan for å øke dekningsgrad i nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
 
Denne saken er en oppfølging av sak 50/14 i forrige styringsgruppemøte vedrørende analyse av 
dekningsgrad. I denne saken presenteres forslag til tiltak for å øke dekningsgrad i nasjonale 
kvalitetsregistre.  
 

Bakgrunn 
I vedtak fra møte i eHelsegruppen 22. Mai 2014 fikk RHFene følgende bestilling:  
«eHelsegruppen anbefaler at det i løpet av 2014 gjennomføres en erfaringsbasert analyse av 
utfordringer og suksesskriterier knyttet til å oppnå landsomfattende og tilstrekkelig dekningsgrad i 
nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. På bakgrunn av en slik analyse ber eHelsegruppen i løpet av 
2014 om forslag til konkrete tiltak for å øke dekningsgraden i nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre.» 
 
I forrige møte i interregional styringsgruppe ble analyse av utfordringer og suksesskriterier knyttet 
til høy dekningsgrad presentert (sak 50/14). Dette på bakgrunn av en spørreundersøkelse gjort 
blant ledere av nasjonale kvalitetsregistre. Analysen viste at de fire faktorene som hyppigst ble 
rapportert som viktige suksesskriterier til høy dekningsgrad var (figur 1):  
 
1. Å få avsatt tid/ressurser til innregistrering av data i nasjonale kvalitetsregistre 
2. Brukervennlig elektronisk/papirbasert innregistreringsløsning 
3. Lovpålagt innregistrering til nasjonale kvalitetsregistre 
4. Gode rapporteringsløsninger som gir avdelingene tilgang til egne resultater 
 
Hva mener du er de tre viktigste suksesskriterier for høy dekningsgrad på individnivå i nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre? 
 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  7/2015 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 

 



  

 

Side 30 

 

 
Aktuelt 
Følgende forslag til tiltak for å øke dekningsgrad presenteres:  
 
1. Dekningsgradsanalyser.  
Det er i 2013 etablert et nasjonalt system for dekningsgradsanalyser med forankring i Norsk 
pasientregister (NPR) som har tilgang til personidentifiserbare data fra spesialisthelsetjenesten.  
Arbeidet skjer på oppdrag av RHFene, med bakgrunn i en avtale mellom servicemiljøet ved SKDE og 
NPR, og med øremerkete ressurser fra den nasjonale satsningen på medisinske kvalitetsregistre. 
Tilbudet er kostnadsfritt for de nasjonale kvalitetsregistrene. Det gjøres en kobling mellom det 
enkelte kvalitetsregister og NPR på individnivå som dermed gjør det mulig å identifisere andelen av 
pasienter med en spesifikk diagnose/prosedyrekode i NPR som finnes i det aktuelle 
kvalitetsregister. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette er et tilbud som ikke er aktuelt å 
bruke for alle nasjonale kvalitetsregistre. For de kvalitetsregistre der pasientgruppen ikke kan 
defineres ut fra NPRs diagnose- eller prosedyrekoder, vil denne typen dekningsgrasdanalyse ikke 
være hensiktsmessig. 
 
Servicemiljøet har ansvar for prioritering av registre, samt tilbyr veiledning og juridisk bistand etter 
behov i forkant av en dekningsgradsanalyse. Selve analysearbeidet blir, i samarbeid med de 
registeransvarlige, gjennomført av NPR.  
 
Disse dekningsgradsanalysene gir detaljert informasjon om dekningsgrad på hvert enkelt 
HF/sykehus, som gjør det mulig å identifisere sykehus med lav dekningsgrad slik at man kan rette 
tiltak direkte mot enkeltsykehus for å motivere til innregistrering i registeret. 
Dekningsgradsanalyser bør gjennomføres for alle nasjonale kvalitetsregistre hvert annet år. Målet 
er å gjøre dekningsgradsanalyser for 8-10 nye register per år og offentliggjøre resultatene på 
samme nettsted på en standardisert form.   
 
2. Regionalt arbeid med dekningsgrad   
Det foreslås videre at servicemiljøet i alle regioner holder oversikt over dekningsgrad for alle 
nasjonale kvalitetsregistre i med DBA i sin region, og lager regionale planer for arbeid med å øke 
dekningsgrad i alle ”sine” registre. Dette arbeidet må skje i samarbeid med registrene, og konkrete 
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måltall for dekningsgrad bør utarbeides årlig for alle registre, sammen med en konkret plan for 
hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.  
 
3. Midler 
Dersom det frigjøres midler kan det være aktuelt å ytterligere intensivere arbeid med dekningsgrad 
for noen registre – f eks kan man velge ut ett register i hver region der man ansetter en koordinator 
i 50%-stilling i ett år dedikert til arbeid med økning av dekningsgrad. Dette kan gjøres ved å arbeide 
intensivt mot sykehus der dekningsgraden er lav, identifisere forbedringsmuligheter i 
innregistreringsarbeidet og bidra til å utvikle gode registreringsrutiner.  
 
4. Innregistreringsløsninger og resultattjenester 
Arbeidet med å utvikle gode elektroniske innregistreringsløsninger for alle nasjonale 
kvalitetsregistre må prioriteres/intensiveres i alle regioner.   
Å tilgjengeliggjøre resultater til fagmiljøene er avgjørende for klinikeres interesse for å registrere 
inn til kvalitetsregistre, samt å utvikle kvaliteten i helsetjenestene ved å bruke resultater til lokalt 
forbedringsarbeid. Resultattjenesten ”Rapporteket” skal tilbys alle nasjonale kvalitetsregistre, slik 
at registrene får utviklet gode rapporter over sentrale kvalitetsmål, og klinikere får tilgang til ”real-
time” data ved eget sykehus. For 2015 er det fordelt øremerkede midler til alle regionale 
servicemiljø knyttet til styrking av rapportutvikling/resultattjenester (statistiker/analytiker-
funksjon).  
 
5. Arbeid med dekningsgrad i lederlinjen 
Det suksesskriteriet som hyppigst ble rapportert av kvalitetsregisterledere for å oppnå høy 
dekningsgrad var å få avsatt tid/ressurser til innregistrering i kvalitetsregistre.  Dette er en 
utfordring som må løses i den enkelte avdeling på det enkelte sykehus ved en tydelig prioritering av 
kvalitetsarbeid. Innregistrering til kvalitetsregistre må sees på som en del av pasientbehandlingen – 
pasientbehandlingen er ikke avsluttet før data er innregistrert i det aktuelle kvalitetsregisteret.   
Det anbefales at fagdirektører på de enkelte sykehus får ansvar for å holde oversikt over hvilke 
nasjonale kvalitetsregistre sykehuset skal registrere data i, sykehusets kontaktpersoner for disse 
registrene, samt status for dekningsgrad og bruk av resultater fra kvalitetsregistrene.  Dette 
arbeidet kan gjøres i samarbeid med nasjonalt servicemiljø, da servicemiljøet i alle regioner vil lage 
rapporter som inneholder denne informasjonen.  
 

Forslag til vedtak 
1. Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 
 
2. Interregional styringsgruppe anbefaler følgende tiltak gjennomført for å optimalisere 

dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre: 
 

 De nasjonale kvalitetsregistrenes dekningsgrad følges opp av et etablert system med 
Helsedirektoratets krav, Ekspertgruppens årlige evaluering og i lederlinjen.  

 Det gjennomføres dekningsgradsanalyser for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre hvert 
andre år. 

 Servicemiljøet i alle regioner samarbeider med registrene for å utarbeide årlige måltall for 
dekningsgrad og planer for hvordan arbeidet med å øke dekningsgrad skal gjennomføres.   

 Servicemiljøet, regionale IKT-miljøer, FMK-NIKT og NHN fortsetter arbeidet med å sørge for 
gode elektroniske innregistreringsløsninger og resultattjenester som f.eks. ”Rapporteket”. 

 Servicemiljøet lager regionale rapporter som inneholder oversikt over innregistrering til- og 
bruk av data fra nasjonale kvalitetsregistre, som kan brukes av det enkelte sykehus for å 
intensivere arbeidet med å øke dekningsgrad og bruken av kvalitetsregisterdata i klinisk 
forbedringsarbeid og styring. 
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Anbefaling fra ekspertgruppen vedrørende søknad om nasjonal status for 
seks nye registre 
 
Bakgrunn 
Ekspertgruppen hadde til sitt møte 15.12.14 mottatt seks søknader om anbefaling om nasjonal 
status. 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN HF) har søkt om nasjonal status for:  

1. Norsk register for Gastrokirurgi (NoRGast)  
Nordlandssykehuset (NLSH HF) har søkt om nasjonal status for:  

2. Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) 
Helse Bergen HF har søkt om nasjonal status for: 

3. Norsk register for fedmekirurgi (SOReg-N) 
4. Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) 
5. Nasjonalt Barnehofteregister 
6. Norsk Brannskaderegister (NBR) 

 
Søknadene ble behandlet av Ekspertgruppen på grunnlag av bl.a. søknadsskjema, 
registerbeskrivelse, vedtekter og Datatilsynets tilsagn om konsesjon. Ekspert-gruppens anbefaling 
legges herved fram for Interregional styringsgruppe som grunnlag for videre behandling av 
søknadene.  

 

Status 
 

1. Norsk register for Gastrokirurgi (NoRGast)  
Søknad om nasjonal status for Norsk Register for Gastrokirurgi (NoRGast) ble behandlet i 
Ekspertgruppens møte 29-30. april 2014. Ekspertgruppen konkluderte med at søknaden om 
NoRGast som nasjonalt kvalitetsregister ikke ble anbefalt i sin daværende form. Ekspertgruppen 
hadde nå til behandling en revidert søknad, og registerets leder Kristoffer Lassen møtte for å 
redegjøre for hvordan Ekspertgruppens merknader var imøtekommet. Diskusjonen kom til å dreie 
seg om behovet for å klargjøre og konkretisere inklusjonskriteriene, pasient- og 
kvalitetsforbedringsperspektiv.  
 
Ekspertgruppens vedtak: 

Ekspertgruppen anbefaler at Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi (NoRGast) får status som 
nasjonalt kvalitetsregister under forutsetning av: 

1. At det utarbeides entydige inklusjonskriterier og at avgrensninger mot eller samarbeid med 
andre overlappende fagområder / registre tydeliggjøres.  

2. At røykestatus tas inn som case-mix-variabel. 
3. At variabler om de tre hyppigst forekommende, alvorlige sykehusinfeksjonene ved slike 

inngrep inkluderes, i tillegg til de allerede beskrevne komplikasjonsvariablene. 
 
Ekspertgruppens medlem Marta Ebbing tok dissens til punkt 3 med følgende begrunnelse: 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  8/2015 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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«Jeg tar dissens fra tredje punkt, som gjelder omfanget av variabler i registeret. Jeg støtter 
NoRGast-arbeidsgruppens intensjon om å holde antallet variabler i registeret nede, og om å 
konsentrere innhentingen av data til dem som beskriver 

 data om de viktigste faktorene som karakteriserer pasientenes risikoprofil 

 data om selve inngrepet og  

 data om de mest alvorlige komplikasjonene som kan knyttes direkte til inngrepet 
Når det gjelder data om sykehusinfeksjoner er jeg enig med NoRGast arbeidsgruppens i at man her, 
fremfor å risikere utbredt «registreringstrøtthet», heller bør bruke andre data, som liggetid etter 
operasjon og NOIS punktprevalensundersøkelser, for relevante analyser som kan sikre og forbedre 
kvaliteten i pasientbehandlingen.» 
 

2. Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) 
Spiseforstyrrelser er svært alvorlige lidelser som medfører en sterkt nedsatt livskvalitet for den 
enkelte pasient, samt en stor belastning for familiene som berøres. Tilstanden blir ikke sjelden 
livstruende. Ut fra tilgjengelige epidemiologiske studier anslår de nasjonale retningslinjene fra 2000 
en punktprevalens for kvinner i aldersgruppen 15-25 år på 0,2-0,4 prosent av anoreksi, 1-2 prosent 
av bulimi og på 1,5-3,2 prosent av overspisingsforstyrrelse. NorSpis skal være et nasjonalt 
kvalitetsregister som inkluderer alle behandlingsenheter som behandler pasienter med 
spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten.  
 
Målsetning med registeret 
Registeret har som mål å øke kvalitet på behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser 
gjennom:  

 Å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging 

 Evaluere dagens behandlingsstruktur og forskjeller i organiseringen av behandlingstilbudet 

 Å dokumentere behandlingsresultat og varighet 

 Å avklare om de reviderte nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser følges 
med tanke på hvilke utredningsverktøy som brukes (de nasjonale retningslinjene skal være 
ferdig i 2016) 

 Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet 

 Å bidra til økt kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingen av disse tilstandene 

 Å danne grunnlag for forskning 
 
Inklusjonskriteriene er alle pasienter – barn, unge og voksne – som mottar utredning og 
behandling i spesialisthelsetjenesten innenfor spiseforstyrrelsesdiagnosene slik de er definert i 
ICD-10 (i F50-serien). I tillegg inkluderes ernæringsforstyrrelser for barn og unge (F98.2 og  
F98.3). Registeret skal registrere informasjon om utredning og/eller behandling. Det vil være 
registrering ved oppstart og avslutning av behandling og ved oppfølging (1 år ev. 3/5 år).  
 
Det skal registreres et sett med variabler ved start og slutt av behandlingen, samt ved 
oppfølging/kontroll. Registreringene ved start og slutt vil også fungere som 
endringsvariabler/resultatmål. I tillegg kommer aktuelle justeringsvariabler. Registreringene gjøres 
av pasient, behandler og aktuell behandlingsenhet. Alle registreringer gjøres elektronisk.    
 
Det finnes i dag nasjonale retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser som ble 
utgitt av Helsetilsynet i 2000. Det er under utarbeidelse nye retningslinjer for behandling av 
spiseforstyrrelser gjeldende fra 2016. NorSpis har som formål å registrere etterlevelse av 
retningslinjene og har valgt variabler som er samsvarende med de nye retningslinjene.  
 
Det er pr i dag ingen nasjonale kvalitetsregistre innen psykiatrifeltet, slik at denne søknaden om 
nasjonal status er den første innen dette fagfeltet. 
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Ekspertgruppens vedtak: 

Ekspertgruppen anbefaler at Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) 
får status som nasjonalt kvalitetsregister. 
 

3. Norsk register for fedmekirurgi (SOReg-N) 
Prevalensen av fedme og sykelig overvekt er økende i Norge i likhet med i de fleste andre land i 
verden. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) tyder på at prevalensen for fedme hos 40-
åringar i Norge er på rundt 20 % og for sykelig overvekt 1-2 %. 
 
Sykelig overvekt er en kronisk, progressiv sykdom med redusert forventet levetid. Fedmekirurgi 
(bariatrisk kirurg) er dokumentert å gi vedvarende vekttap, remisjon av fedmerelatert sykdom, 
bedring av helserelatert livskvalitet og i følge flere studier økning i forventet levetid. En økende 
erkjenning av nytteverdien av fedmekirurgi har ført til en rask økning i tallet på slike operasjoner 
også i Norge. Fagmiljøet i Norge har siden oppstart av Norsk Forening for Bariatrisk Kirurgi i 2006 
etterlyst et nasjonalt register for fedmekirurgi for å kvalitetssikre og utforske nytteverdien av denne 
type kirurgi. Tilsvarende nasjonale registre har blitt bygd opp i USA, Italia, Spania, Tyskland og 
Sverige.  
 
Målsetning med registeret 

1. Gjennom registeret skal en kunne ha en kontinuerlig oversikt over fedmekirurgi som blir 
utført i Norge (tall inngrep, type inngrep, ventetid, geografisk fordeling og kriterier brukt for 
kirurgi).   

2. Overvåke tryggheten ved fedmekirurgi ved å ha oversikt over komplikasjoner og 
bivirkninger på kort (30 dager) og lengre sikt (1, 2, 5 og 10 år). 

3. Evaluere effekten av fedmekirurgi med fokus på endring i vekt, fedmerelatert 
tilleggssykdom, helserelatert livskvalitet og arbeidslivsdeltakelse. 

 
Alle pasienter som blir tilbudt operasjon for sykelig overvekt blir spurt om å delta i registeret. 
Registeret er bygget opp som et nettbasert register med innmating av data på disse tidspunktene: 
- Ved inklusjon (preoperativt) 
- Operative data fra operasjonsdagen 
- Utreisedagen 
- Ved kontroller 6 veker og 12, 24, 60 og 120 måneder etter operasjonen. 
 
Nytteeffekt 

- Registeret vil kunne påvirke behandlingen av denne pasientgruppen med tanke på 
variasjoner i tilbudet til om fedmekirurgi grunnet uenighet i bruk av helseressurser og 
operasjonsmetoder. I tillegg vil muligheten til å se på ventetid på operasjon kan påvirke 
prognosen 

- Kvalitetskontroll hos lokale foretak på eget arbeid, spesielt med tanke på å redusere 
komplikasjoner og støttebehandling som kan forbedre behandlingen 

- Kvalitets- og forskningsprosjekter 
 

Ekspertgruppens vedtak: 

Norsk kvalitetsregister for Fedmekirurgi (SOREG) anbefales for nasjonal status under forutsetning av 
1. At registeret er godt forankret nasjonalt og har en nasjonalt sammensatt styringsgruppe  
2. At pasientgruppen som skal inkluderes defineres klart og entydig 
3. At målsettingene med registeret klargjøres, dvs. hvilke spørsmål registeret faktisk kan besvare 
4. At det i samarbeid med det svenske registeret vurderes hvorvidt det er mulig å begrense antall 

variable 
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4. Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) 
Det finnes mange former for hurtige hjerterytmeforstyrrelser (takyarytmier) som kan gi tydelige 
symptom (svimmelhet, tungpust) og økt sykdomsrisiko: forkammer arytmier inkludert atrieflimmer 
(AF), ekstra ledningsbaner, ventrikkel tachykardier (VT). Disse rytmeforstyrrelsene inntreffer i ca 2-3 
% av befolkninga. Elektrofysiologi er den delen av kardiologien som kartlegger og eventuelt 
behandler disse. Kartleggingen skjer ved (utvendig og) innvendig undersøkelse av de elektriske 
egenskapene av hjertets ledningssystem, ablasjon ved hjelp av for eksempel radiobølgeenergi eller 
frysning. I Norge finnes det 4 sentre som utfører elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjoner: 
Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet, Helse Sør-Øst; Haukeland Universitetssjukehus, 
Helse Vest; St Olavs hospital, Helse Midt-Norge; Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø, 
Helse Nord. 
 
Etter rapport fra arbeidsgruppen satt ned av Helsedirektoratet september 2009, 
‘Ablasjonsbehandling ved atrieflimmer’ (helsedirektoratet.no), ble kapasiteten for ablasjon ved 
atrieflimmer (AF) betydelig økt for å redusere ventetiden fra 2-3 år til 6 måneder. Det ble nevnt at 
‘Kvalitetskontroll av ablasjonsbehandlinga ved atrieflimmer best kan løses ved et nasjonalt 
personidentifiserbart ablasjonsregister, som må være innrettet for forskningsformål’. Etter møter 
med forskjellige aktører (HOD, Hjerte-kar registeret) og fortsatt usikkerhet om blant annet 
finansiering, har arbeidsgruppen blitt enige om at et nasjonalt register skal inneholde alle former 
for ablasjonsbehandling og vil inngå i det sentrale Hjerte-kar registeret.  Databehandlingsansvaret 
legges til Folkehelseinstituttet (FHI) og Helse Bergen HF vil være databehandler. 
 
Målsetninger 
Akutte: Elektrofysiologisk undersøking er en invasiv prosedyre med sjeldne, men potensielt fatale, 
komplikasjoner. Det er viktig å kartlegge komplikasjonsraten. Ved behandlingen av 
rytmeforstyrrelsene, kan akutt suksess registreres på forskjellige måter: ikke utløsbar arytmi, ikke 
påvisbar ekstra ledningsbaner osv. I et register er det mulig å få oversikt over komplikasjonsrater og 
akutt suksess. 
 
Oppfølging: Det kan også oppstå senere komplikasjoner som er viktig å få oversikt over. Selv om 
man oppnår akutt suksess under prosedyren er det, spesielt for ablasjon av AF, satt i gang en 
prosess (remodellering) som tar opp til 6 måneder før en kan vurdere effekten.  Det er sterkt 
ønskelig å kunne se noe om den symptomatiske langtidseffekten av behandlingen, om mulig også 
om det er morbiditets/mortalitetseffekt. 
Det er svært aktuelt å implementere pasientrapporterte utkommemål, og det er blitt tatt kontakt 
med pasientforening (LHL) og fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen for samarbeid. 
 
Alle pasienter som blir utredet og behandlet på elektrofysiologisk laboratorium skal inngå i 
registeret. Siden registeret vil inngå i det sentrale Hjerte- og karregisteret vil det ikke være 
samtykkepliktig. 
 
Nytteeffekt 
- Et nasjonalt register for ablasjonsbehandling skal gi oversikt over akutt effekt, 

komplikasjoner og langtidsoppfølgningsdata av en veletablert behandlingsform.  
- Behandlingen krever kostbart utstyr og høyspesialisert kompetanse. Registeret vil i tillegg 

kunne til dette gi mulighet for kostnads-effektivitet eller kostnads-nytte beregninger.  
- Mulighetene for både kvalitetsprosjekter og forskning fra registeret kan styrke det 

nasjonale fagmiljø ved å gi mulighet til å få datagrunnlag tilsvarende de største 
internasjonale sentrene. En god oversikt over akutt suksess og evt komplikasjoner kan 
forbedre pasientbehandlingen. Ved samarbeid med hjerte kar registeret burde forskning på 
registermateriale gi internasjonalt enestående kunnskap om invasiv arytmibehandling. 
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Ekspertgruppens vedtak: 

Ekspertgruppen anbefaler Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge 
(ABLA NOR) etablert med nasjonal status. 
 

5. Nasjonalt Barnehofteregister 
Det er mangelfull kunnskap om barnehoftesykdommenes epidemiologi, etiologi, forløp og 
behandlingsresultat globalt og særskilt nasjonalt. Dette medfører at behandlingen av disse lidelsene 
blir mye opp til den behandlende leges skjønn og lokale behandlingstradisjoner. Det forligger ingen 
nasjonal eller internasjonal konsensus om hvordan disse sykdommene skal diagnostiseres, 
behandles, forebygges, eller følges opp. Barnehoftesjukdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-
Perthes og epifysiolysis capitis femoris gir ikke bare plager i barne- og ungdomsårene, men vil også 
kunne gi symptom langt opp i voksen alder.  Ofte er det ikke mulig å avgjøre effekt av behandlingen 
på kort sikt fordi de kirurgiske inngrepene som gjøres på pasientene med disse lidelsene er ment å 
hindre utvikling av hoftelidelser når pasientene har blitt voksne. 
 
Kliniske pasientregistre med komplette nasjonale populasjoner gjør det mulig å beskrive 
sykdommer og sykdommers forløp fullstendig, samt å kartlegge behandling og behandlingsresultat. 
Barnehoftesykdommenes lange kliniske forløp egner seg svært godt til å studeres i et komplett 
nasjonalt pasientregister. Potensialet for forbedring og samordning av barnehoftesydommene i 
Norge er betydelig, og barnehofteregisteret kan bidra til dette. 
Nasjonalt Barnehofteregister blei opprettet 1/1 2010 og har vært i full drift siden. Dette er det 
eneste register i sitt slag i verden.  
 
Målsetninger 
Hovedmål er å utvikle ny kunnskap som kan bidra til større forståelse om disse sykdommene og 
kvalitetssikre og forbedre behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene. 

- Økt kunnskap om barnehoftelidelsene epidemiologi, behandlingsrutiner og trender ved 
de ulike sykehus, risikofaktorer og prognoser, samt resultat av behandlingen 

- Bedre samordning av behandlingsmetodene og sammenligning av 
behandlingsresultatene 

- På sikt å systematisere og bedre behandlingen av lidelsene i Norge 
- Forskning 

 
Alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller 
epifysiolysis capitis femoris vil inngå i registeret. I tillegg vil alle barn, unge og unge voksne der man 
gir hoftebevarende kirurgi (ikke hofteleddsproteser eller revisjoner av slike eller traumer/frakturer) 
registreres. Tilleggslidelser som til eksempel nevrologiske tilstander, skade eller ettervirkning av 
skader som kan gi opphav til hoftelidelser, vil ikke bli registrert. 
 
Nytteeffekt 

- Forbedre behandlingen gjennom sammenligning av behandlingsmetoder og resultater 
- Identifisere mangelfull diagnostikk og behandling 
- Styrke barneortopediske miljø og bidra til økt forskning, kvalitetsprosjekt og bevissthet 

rund barnehoftelidelsene 
 
Ekspertgruppens vedtak: 

Ekspertgruppen anbefaler nasjonal status for Nasjonalt barne-hofteregister 
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6. Norsk Brannskaderegister (NBR) 
 
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling er nødvendig og i tråd med 
forskrift om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (§ 4-4). Brannskadeavsnittet ved 
Haukeland Universitetssjukehus har denne oppgaven med et særskilt ansvar for et tjenesteområde 
som skal være tilgjengelig hele døgnet alle årets dager. I 2011 var ca 800 personer innlagt med 
brann og etseskade ved norske sykehus. Ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) ble 144 av disse 
behandlet samme år. Det er derfor av betydning at andre berørte aktører bidrar til et 
brannskaderegister for å kvalitetssikre tjenesten nasjonalt. Det finnes i dag ikke nasjonale 
retningslinjer for behandling av denne pasientgruppen. Det er heller ikke noe liknende nasjonalt 
register. 
 
Målsetninger 
Hovedmål: Sikre god kvalitet på helsetjenesten til personer som blir innlagt i norske sykehus med 
brannskader. Dette innebærer:  
• Benytte data fra registeret til utarbeidelse av nasjonale retningslinjer 
• Benytte data fra registeret til kvalitetsforbedringsprosjekter 
• Benytte data fra registeret til forskningsformål 
• Registeret skal være et grunnlag for å kunne gi: 

- rettledning, kunnskap- og kompetansespredelse  
- opplysningsvirksomhet  
- kunnskap om forebyggende arbeid 

• Benytte data til å analysere og forbedre behandlingsstrategi og behandlingskvalitet 
• Benytte data fra registeret til å evaluere behandlingsløp  
• Utarbeide årlige rapporter til aktuelle samarbeidspartnere 
 
Alle pasienter med isolert brannskadediagnose som kommer til sykehus i Norge, og alle pasienter 
med brannskade i tillegg til andre skader som kommer til sykehus i Norge blir spurt om å delta i 
registeret. 
 
Nytteeffekt 

- Analysere og forbedre behandlingsstrategi og behandlingskvalitet 
- Utarbeidelse av nasjonale retningslinjer 
- Se på årsaker og faktorer som påvirker forløpet og utfallet av brannskade 
- Se på resultater av behandlingen som det finnes lite av til nå 
- Styrke kompetanse og beredskap 

 
Ekspertgruppens vedtak: 

Norsk Brannskaderegister(NBR) anbefales ikke for nasjonal status på nåværende tidspunkt. 
Registeret inviteres til å komme tilbake med en videreutviklet registerbeskrivelse, i samarbeid med 
nasjonalt servicemiljø / regionalt fagsenter i region vest, der også det nasjonale perspektivet er 
videreutviklet og dokumentert. 
 
Konklusjon 
På grunnlag av ovennevnte vurderinger anbefaler Ekspertgruppen at fem av seks søknader får 
status som nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
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Forslag til vedtak 
1. Interregional styringsgruppe tilslutter seg anbefalingene fra Ekspertgruppen hva gjelder søknad 

fra UNN HF om Norsk register for Gastrokirurgi (NoRGast) som nasjonalt kvalitetsregister. 
 
2. Interregional styringsgruppe tilslutter seg anbefalingene fra Ekspertgruppen hva gjelder søknad 

fra NLSH HF om Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) som 
nasjonalt kvalitetsregister. 
 

3. Interregional styringsgruppe tilslutter seg anbefalingene fra Ekspertgruppen hva gjelder 
søknadene fra Helse Bergen HF om Norsk register for fedmekirurgi (SOReg-N), Nasjonalt 
register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) og Nasjonalt 
Barnehofteregister som nasjonale kvalitetsregistre. 
 

4. Interregional styringsgruppe tilslutter seg Ekspertgruppens anbefaling om ikke å tildele Helse 
Bergen HFs Norsk Brannskaderegister (NBR) status som nasjonalt kvalitetsregister på 
nåværende tidspunkt. 

 

 
 
Vedlegg:  

 
6. Brev fra NorGast ved Kristoffer Lassen 

7. Brev fra SOReg-Norge ved Villy Våge 

8. Søknader fra de seks medisinske kvalitetsregistrene (tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no) 
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Sak 8/15 vedlegg 6. Brev fra NorGast ved Kristoffer Lassen 

 
Ad. Godkjenning som Nasjonalt Kvalitetsregister for 

 
 ”Norsk Register for Gastrokirurgi (NoRGast)” 
 
 
 
        Tromsø 29. januar 2015  
 
 
 
 
Det vises til referat fra møtet den 16. Desember 2014. Ekspertgruppen anbefaler at 
Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi (NoRGast) får ”status som nasjonalt 
kvalitetsregister under forutsetning av: 
 

4. At det utarbeides entydige inklusjonskriterier og at avgrensninger mot eller 
samarbeid med andre overlappende fagområder / registre tydeliggjøres.  

5. At røykestatus tas inn som case-mix-variabel. 
6. At variabler om de tre hyppigst forekommende, alvorlige sykehusinfeksjonene ved 

slike inngrep inkluderes, i tillegg til de allerede beskrevne 
komplikasjonsvariablene.” 

 
Det er hyggelig og oppmuntrende at Ekspertgruppen ser positivt på NoRGast. I dag 
registrerer ni sykehus gastrokirurgiske operasjoner i registeret (UNN-Tromsø, 
Stavanger, Haukeland, St. Olav, Drammen, Tønsberg, Ullevål, Helgelandsykehuset og 
Ahus). Ett sykehus (Lillehammer) har besluttet å utlevere alle NoRGast variablene til 
registeret via egen dataløsning og sykehuset i Molde har meldt at de vil starte opp 
inneværende semester. Status som nasjonalt kvalitetsregister er – blant annet - 
avgjørende for å sikre den økonomiske driften videre. 
 
Punkt 1. 
Er uproblematisk. Fordelene ved en slik avgrensing mer enn oppveier 
motforestillingene og NoRGast vil lage en slik avgrensning i tråd med argumentasjonen 
i referatet.  
 
Punkt 2. 
Variablene er valgt ut etter en grundig vurdering av en gruppe bredt sammensatt av 
erfarne gastrokirurger med betydelig akademisk kompetanse. Noen av gruppens 
medlemmer har interessert seg spesielt for preoperativ risikovurdering, forbedret 
rekonvalesens, komplikasjonsforebygging og optimalisering før kirurgi [1-4]; 
røykestatus er ikke uteglemt, men er bevisst utelatt. Denne vurderingen kan 
Ekspertgruppen være uenig i, men det er vanskelig å forstå rasjonalet med å presse 
dette gjennom mot faggruppens vurdering og ønske.  
 
Røyk som risikofaktor ved stor bukkirurgi er ikke bestridt. Elektive pasienter på vei 
mot slik kirurgi instrueres om røykestopp. Det er dokumentasjon for at selv få uker 
avholdenhet er gunstig. For noen spesielt risikable reseksjoner vil noen avdelinger 
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nekte å operere pasienter som røyker. Vi vet at pasienter som får denne beskjeden 
tidvis ikke klarer å være fullstendig uten røyk i ukene mot kirurgi. Vi vet også at de – i 
dette samarbeidsklimaet - ikke nødvendigvis sier det helt som det er. I dette spekteret 
av varierende konsum, rask og midlertidig røykestopp med mange grunner til å tøye 
sannheten, finner vi ikke at dette vil lære oss noe vi ikke vet og vi finner det ikke robust 
nok til å kunne brukes som en case-mixvariabel. De nasjonale kvalitetsregistrene for 
hhv hjerneslag og diabetes hos voksne (to sykdomsgrupper hvor røyk som risikofaktor 
ikke er mindre aktuelt enn her) har store problemer med denne registreringen 
allerede [5-6]. I disse registrene mangler data om røykevaner hos mellom 17 og 49 %! 
Kvaliteten på de dataene som er oppgitt er ikke problematisert.  
 
NoRGastgruppen erkjenner røykestatus som en viktig risikovariabel og vil inkludere 
dette så snart en robust måte for registrering er tilgjengelig (f. eks. kan 
nikotinderivater analyseres i hårprøver eller saliva, men dette er p.t. ikke brukt til 
screening i Norge). I mellomtiden vil røykestatus være med ved enhver evaluering av 
variablevalget, på linje med andre viktige risikofaktorer som p.t. er utelatt: steroider, 
etyl, nyresvikt, antitrombotisk behandling, tidligere kirurgi i buk, peroperativt blodtap, 
væskebalanse over første døgn og TNM-status. 
 
Punkt 3. 
Ekspertgruppen vil ha med variabler om ”de tre hyppigst forekommende, alvorlige 
sykehusinfeksjonene ved slike inngrep inkluderes, i tillegg til de allerede beskrevne 
komplikasjonsvariablene”.  
 
De hyppigste infeksjoner etter kirurgi i sykehus er pneumoni, overflatisk sårinfeksjon, 
UVI og ”bakteremi uten kjent årsak”. Vi er imidlertid av den oppfatning at inklusjon av 
disse variablene ikke gir en økning i registerets kvalitet som forsvarer ulempene. 
 
For galleblærekirurgi og tykktarmskirurgi foreligger det allerede en obligatorisk 
registrering av alle sårinfeksjoner i regi av NOIS. Denne rutinen vil – bare i kraft av 
inngrepenes hyppighet - generere store mengder data. Disse dataene er så langt vi er 
kjent med ikke er personidentifiserbare på nasjonalt plan. Dette kan imidlertid omgås 
ved at sykehusene selv gjør uttrekk på egen institusjon før innsending til sentrale 
myndigheter, altså mens de samme NOIS-data er personidentifisbare, og kopler dette 
mot operasjonsaktivitet.  
 
Gastrokirurgiske reseksjoner er per definisjon kontaminerte (ikke-sterile) inngrep. 
Preoperativ antibiotikaprofylakse skal redusere forekomst av alvorlige, dype 
infeksjoner og gis i Norge til alle pasienter som skal ha slik kirurgi. Forsøk med 
mangedoblede antibiotikadoser, langvarig preoperativ behandling eller 
dekontaminasjon av gastrointestinaltraktus for om mulig å oppnå et sterilt felt er for 
lengst oppgitt internasjonalt.  
 
NoRGast registrerer i dag alle dype postoperative infeksjoner med signifikant klinikk. 
Disse skal ikke behandles med antibiotika, men dreneres perkutant, laparoskopisk 
eller åpent. Dette er den viktigste enkeltkomplikasjonen, enten det påvises lekkasje fra 
tarmskjøt (anastomose) eller ikke.  
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De tre hyppigste ”sykehusinfeksjonene” (pneumoni, urinveisinfeksjon (UVI) og 
sårinfeksjon) er alle av forskjellige grunner uegnet som kvalitetsmarkør for stor 
gastrokirurgi. 
 

 Pneumoni:  
o Har i den postoperative fasen ingen entydig definisjon. Kombinasjonen 

av atelektatisk lungelapp på rtg thorax og inflammasjonstegn er 
ubrukelig i en postoperativ situasjon der en systemisk 
inflammasjonsrespons (SIRS) preger de første postoperative dagene. 
Atelektaser er vanlige og ofte ikke infisert. Dens manglende entydige 
definisjon gjør den uegnet som indikator idet variasjon i registrering vil 
overdøve variasjon i forekomst. Det finnes heller ingen måte å validere 
dette på. 

 
 UVI: 

o I forbindelse med stor kirurgi i buken blir alle pasienter kateterisert. 
Avhengig av hvilket inngrep som er gjort blir noen katetre inneliggende i 
opptil 4-6 dager. En stor andel pasienter med kateter vil få infisert urin, 
men de færreste vil ha symptomer fra dette ettersom drenasjen er så 
god. Behandlingen er å fjerne kateteret og så å behandle et fåtall etter 
symptomer. Dette vil oftest foregå i almenpraksis. En registrering av UVI 
hos våre pasienter vil stort sett registrere asymptomatisk bakteriuri hos 
kvinner og det bringer oss ikke fremover. 
 

 Sårinfeksjoner 
o Gastrokirurgiske sår er i utgangspunktet kolonisert. Minimal 

kolonisering hos immunkompetente pasienter er ikke synlig klinisk. 
Dype infeksjoner (under fascien) behandles som nevnt over kirurgisk. 
Dette er et av våre sentrale kvalitetsmål – og registreres. 

o Overflatiske sårinfeksjoner er vanlige og oftest ikke signifikante. De skal 
ikke ha antibiotika, men behandles ved rensing. Denne gruppen dekker 
et spekter fra litt misfarging av bandasjen til en subkutan ansamling av 
puss som skylles etter at man har fjernet noen sting for å komme til og 
for å sikre drenasje. Registrering av overflatiske sårinfeksjoner hadde 
vært helt ukontroversielt hvis dette hadde dreid seg om karkirurgi, 
hjertekirurgi, ortopedi, mammakirurgi (med implantater) eller 
nevrokirurgi. I gastrokirurgien er dette ingen alvorlig tilstand; den 
behandles av sykepleiere under stell. Det tas ingen rutinemessig 
dyrkning, det forsinker i utgangspunktet ikke rekonvalesensen og det 
leder ikke til andre komplikasjoner. Mangel på entydige definisjon gjør 
den uegnet som indikator idet variasjon i registrering vil overdøve 
variasjon i forekomst. Det finnes ingen måte å validere dette på. 

 
Vi registrerer at Ekspertgruppen har et avvikende syn på dette. Slik uenighet er til dels 
naturlig, som nevnt under punkt 2. Det er imidlertid slik at Ekspertgruppens syn 
kommer i konflikt med et helt sentralt og gjennomgående prinsipp i NoRGast: det å 
holde antall variabler så lavt som overhodet mulig og å utelate enhver variabel som 
ikke apriori er sikkert robust. Dette prinsippet er godt reflektert i den dissens som er 
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gjengitt under dette punktet i Ekspertgruppens referat. Enhver ikke-robust variabel er 
en trussel mot registerets fremtid. 
Konklusjon: 
NoRGast vil justere sine inklusjonskriterier i tråd med Ekspertgruppens forslag. Vi vil 
sterkt vurdere røykestatus som en case-mixvariabel ved førstkommende revisjon. Vi 
oppfatter at de tre mest alvorlige komplikasjoner er adekvat dekket i dagens modell. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Styringsgruppen NoRGast ved:                        
Asgaut Viste, Professor, Haukeland Universitetssykehus 
Morten Tandberg Eriksen, Avdelingsoverlege, Dr. Med, OUS 
Hans Wasmuth, Overlege, PhD, St. Olavs Hospital 
Stig Norderval, Overlege, Dr. Med, UNN-Tromsø 
Arthur Revhaug, Professor, UNN-Tromsø 
Hartwig Kørner, Professor, Stavanger Universitetssykehus  
Bjørn Atle Bjørnbeth, Seksjonsoverlege, Dr. Med, OUS 
 
Daglig leder/Fagleder NoRGast 
Kristoffer Lassen, Overlege, Dr. Med, UNN-Tromsø 
 
 
Addendum: 
Vår konklusjon på punkt 3 (ovenfor) er forelagt avdelingsoverlege, Dr. Med, Gunnar 
Simonsen ved Mikrobiologisk avdeling og avdelingsoverlege, Dr. Med, Vegard Skogen 
ved infeksjonsmedisinsk avdeling, begge UNN-Tromsø. De kommenterer som følger: 
 
28. 01.14  
Hei Kristoffer, Jeg har lest saken og er enig i dine vurderinger. Hovedproblemet med all 
infeksjonsregistrering er å oppnå god kvalitet og dekning. For alle de aktuelle 
tilstandene finnes det gode overvåkingsdefinisjoner, i all hovedsak basert på 
protokoller fra CDC. Disse definisjonene vil imidlertid ikke uten videre samsvare med 
den betydelige variasjonen i hva ulike klinikere måtte mene er en "pneumoni" eller 
"UVI". Hvis ekspertgruppens forslag skal ha et reelt formål må formelle 
overvåkingsdefnisjoner gjøres gjeldende gjennom hele behandlingsforløpet og omfatte 
alle ledd i behandlingskjeden. Dette er selvfølgelig helt urealistisk og langt utenfor 
rammen av det NoRGast har kontroll over eller kan levere på. 
 
Mvh Gunnar 
 
 
28.01.14 Hei, Dette er da et stykke imponerende arbeid, meget bra. Jeg har ikke noe problemer 
med å støtte dine argumenter i forhold til NoRGast. Mvh Vegard 
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Sak 8/15 vedlegg 7. Brev fra SOReg-Norge ved Villy Våge 
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Retningslinjer for oppretting og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre – Helsedirektoratet. 
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet har tillagt Helsedirektoratet myndighet til å godkjenne nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. I den forbindelse har Helsedirektoratet utarbeidet forslag til 
retningslinjer for opprettelse og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Å få etablert slike 
nasjonale retningslinjer vil være av stor verdi for alle involverte i arbeidet med å utvikle, etablere og 
drive nasjonale kvalitetsregistre. 
 
Helsedirektoratet har vært i dialog med nasjonalt servicemiljø ved SKDE under utarbeidelse av 
retningslinjene, som hermed legges fram for Interregional styringsgruppe til uttalelse (vedlegg 9).  
 
 
Forslag til vedtak 
1. Utarbeides i hht styringsgruppens kommentarer 

 

 
Vedlegg:  

 
9. Retningslinjer for oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  9/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE  
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Sak 9/15 vedlegg 9  Retningslinjer for oppretting og drift av nasjonale medisinske 
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  Med is inske  kva l i t e ts reg is t re  

 Definisjoner 

Helseregister: Registre, fortegnelser mv. der helseopplysninger er lagret 
systematisk slik at opplysningene om den enkelte kan finnes igjen. 
(Helseregisterloven § 2) 
 
Medisinske kvalitetsregistre: Medisinske kvalitetsregistre er opprettet for å 
dokumentere behandlingsaktivitet og behandlingsresultater for 
kvalitetsforbedring og forskning. 
  
Det er pr 1.1.2015 godkjent 47 nasjonale medisinske kvalitetsregistre  
( se www.helseregistre.no )  
 

 Styrende dokumenter og andre sentrale føringer 

 Lov om spesialisthelsetjeneste 

 Lov om helseregistre 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

 Nasjonalt helseregisterprosjekt «Gode helseregistre – bedre helse» 
2010 – 2020 med toårige handlingsplaner ( se www.nhrp.no)  

 Prop 1 S og Nasjonal helseplan (2007 – 2010) 

 Meld. St. 10 (2012 – 2013) «God kvalitet – trygge tjenester» 
 

 Ansvar og roller i søknadsprosessen  

 Helseforetaket 

Helseforetaket er søker av godkjenning og er eier og databehandleransvarlig 
for registeret. Behovet for å etablere et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 
kan være initiert av fagmiljøet selv eller av nasjonale myndigheter. 

 Regionalt helseforetak 

Regionale helseforetak har ansvar for at de nasjonale kvalitetsregistrene 
etableres, driftes og finansieres. Det er etablert en interregional styringsgruppe 
som behandler søknadene før de fremmes fra det aktuelle RHF. 

 Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet er gitt myndighet til å godkjenne nasjonale medisinske  
kvalitetsregistre. 
 
Helsedirektoratet er også avgjørende instans i spørsmål om endret status eller 
avvikling av kvalitetsregistre. 

http://www.helseregistre.no/
http://www.nhrp.no/
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 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 

Det er etablert regionale servicemiljøer og et nasjonalt knutepunkt ved Senter 
for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Servicemiljøet bidrar med råd 
og veiledning i forbindelse med oppretting og drift av nasjonale 
kvalitetsregistre (se www.kvalitetsregistre.no - Håndbok for medisinske 
kvalitetsregistre)  
 

http://www.kvalitetsregistre.no/


  

 

Side 51 

 

  K r i te r i e r  og  k rav  fo r  e tab le r i ng  av  nas jona l e  
 med is inske  kva l i t e ts reg is t re  

Helsedirektoratet skal vurdere om det foreslåtte nasjonale kvalitetsregisteret er 
egnet til å oppfylle intensjonen med ordningen.  
 

 Kriterier for prioritering av nye registre 

Et nasjonalt kvalitetsregister skal omfatte en klart definert pasientgruppe med 
entydige inklusjonskriterier. Pasientgruppen defineres i henhold til en 
sykdomstilstand (diagnosekoder) eller ved en intervensjon (prosedyrekoder), 
eventuelt kombinasjoner av disse. 
 
Opprettelse av nye nasjonale registre vurderes og prioriteres i henhold til 
følgende kriterier: 
 

 Manglende faglig konsensus om diagnostikk og behandling 

Dersom tilbudet til en pasientgruppe mangler faglig konsensus om eller klare 
retningslinjer for diagnostikk og behandling,  kan dette være grunnlag for å 
prioritere opprettelse av et nasjonalt kvalitetsregister.  
 

 Potensial for forbedringsarbeid. 

Registeret kan omfatte et område der det er et stort potensial for forbedringer i 
diagnostikk og behandling. Dette kan være basert på dokumentasjon av 
spesielt stor variasjon, eller der resultatene av etablerte behandlingsmetoder 
ikke svarer til forventningene.  

 Stort prognosetap  

For pasientgrupper der manglende forebygging, diagnostikk og/eller  
behandling kan føre til stort prognosetap, bør det prioriteres opprettet 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre for å øke kunnskapsgrunnlaget. 
 

 Ressurskrevende pasientgrupper 

Uklarhet med hensyn til nytte versus ressursforbruk for et etablert 
behandlingstiltak eller en pasientgruppe kan være grunn til å prioritere 
opprettelse av et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. 
 
Ved nye behandlingsformer med uavklarte resultater og senvirkninger kan det 
være aktuelt å følge utviklingen fra et tidlig stadium gjennom opprettelse av et 
kvalitetsregister (eks. bruk av biologiske legemidler). Det forutsettes at nye 
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behandlingsmetoder / legemidler er metodevurdert etter gjeldende 
retningslinjer før de implementeres i et nasjonalt register 
(http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-
innforing-av-nye-metoder/Sider/default.aspx).  
 

 Krav ved opprettelse av nasjonale kvalitetsregistre 

For at et medisinsk kvalitetsregister skal kunne etableres med nasjonal 
funksjon, dvs bli godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, må en 
rekke formelle krav  være oppfylt gjennom en vedlagt beskrivelse eller 
dokumenterte vedlegg.   

 Hjemmelsgrunnlag 

Registeret skal ha etablert et rettslig grunnlag for innsamling og behandling av 
personopplysninger (lov, forskrift eller konsesjon), jf helseregisterloven §§ 6 – 
11.  

 Faglig forankring 

Registeret må ha tydelig forankring i nasjonalt fagmiljø og en klar faglig 
ledelse. Det skal være etablert en faglig referansegruppe med deltagelse fra 
de øvrige helseregioner. Det skal ved opprettelsen av registeret foreligge 
uttalelser fra  klinikkledelse ved aktuelle fagmiljøer i alle helseregioner.  

 Dekningsgrad 

Registeret skal synliggjøre aktuell dekningsgrad ved oppstart, samt plan for å 
øke den nasjonale dekningsgraden. Det må være et mål at alle aktuelle 
avdelinger skal rapportere til registeret. 
 
Sammenstilling av data fra kvalitetsregisteret med personidentifiserte data i 
NPR kan gi informasjon om reell dekningsgrad på institusjons- og individnivå. 
Det må vurderes om data fra NPR kan gjenbrukes for å redusere omfang av 
dobbeltregistrering.  www.kvalitetsregistre.no/dekningsgradsanalyser/  
  
 

 Administrativ forankring 

Registeret skal ha avklart databehandlingsansvarlig instans.  
 
Regionalt helseforetak skal ha forpliktet seg til økonomisk ansvar for drift av 
registeret, og har ansvar for å sikre videre drift. 

 Vedtekter og registerbeskrivelse 

 Registeret skal ha utarbeidet vedtekter og registerbeskrivelse i samsvar med 

anbefalingen fra interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. 

 

 Registeret skal ha utarbeidet retningslinjer for utlevering av data fra registeret 

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-innforing-av-nye-metoder/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-innforing-av-nye-metoder/Sider/default.aspx
http://www.kvalitetsregistre.no/dekningsgradsanalyser/
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samt frister for utlevering. 

 

 Registeret skal ha etablert samarbeid med aktuelle pasient- og bruker 

foreninger, samt ha brukerrepresentasjon i den nasjonale faglige 

referansegruppen. 

 

 Registeret skal ved samarbeid med industri eller andre kommersielle 

interesser legge samarbeidsavtalen mellom industrien, de regionale 

helseforetakene og Nasjonalt folkehelseinstitutt til grunn.  

 

 Registeret skal inkludere pasientrapporterte utfallsmål (PROM’s). 

 

 Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, faglige retningslinjer 
og nasjonale kvalitetsindikatorer 

I Meld. St. 10 – «God kvalitet – trygge tjenester» fremheves viktigheten av å 
se arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer, nasjonale retningslinjer og 
medisinske kvalitetsregistre mer i sammenheng. 

 Nasjonale tjenester 

I Helsedirektoratets behandling av søknad om nasjonale behandlingstjenester 
og kompetansetjenester vil det bli lagt vekt på at det knyttes nasjonale 
kvalitetsregistre til disse tjenestene der dette er naturlig. 
 

 Registeret skal ha måleparametre som er relatert til nasjonale 
faglige retningslinjer (der slike er utgitt) 

Det pågår et kontinuerlig arbeid med utarbeiding av nasjonale faglige 
retningslinjer.  Etterlevelse av slike retningslinjer anses som et viktig mål på 
kvalitet og kan dermed være grunnlag for utvikling av  
 
Det skal gjennom valg av variabler fremkomme hvordan registeret kan 
benyttes til å følge med på etterlevelse av faglige retningslinjer. 
Kvalitetsregistre vil kunne danne grunnlag for å vurdere effekten av slike 
retningslinjer og eventuelt føre til revisjon av disse. 

 Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre bør inneholde en eller flere variabler 
som kan  benyttes som indikatorer i det nasjonale kvalitetsindikatorprosjektet. 
 

 Fellesregistre 

Kvalitetsregistrene bør etableres i tråd med føringer fra Nasjonalt 
helseregisterprosjekt for etablering av fellesregistre innenfor samme 
fagområde.  
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 Fellesregistermodellen er beskrevet i rapporten «Gode helseregistre – bedre 
helse» fra 2010 (www.nhrp.no).  Et fellesregister utgjøres av et basisregister 
(insidensregister) med tilknyttede nasjonale kvalitetsregistre. Ved etablering av 
nye nasjonale registre skal det vurderes om det finnes registre med 
overlappende informasjon.  

http://www.nhrp.no/
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  K rav  t i l  d r i f t  og  rappor te r ing  

 Årsrapport 

Det aktuelle helseforetaket er ansvarlig for at det utarbeides en årsrapport for 
hvert enkelt kvalitetsregister. Årsrapporten beskriver aktivitet og resultater, 
deltagelse fra aktuelle institusjoner,  forskningsaktivitet og 
kompetansespredning. Årsrapporten gir både fagmiljøet og styrende organer 
en mulighet til å vurdere hvorvidt registeret oppfyller sine mål, eller om det kan 
være aktuelt å revurdere status for registeret. 
 
Årsrapport med anbefaling fra interregional styringsgruppe oversendes 
Helsedirektoratet for endelig behandling.  
 

 Kriterier for å opprettholde status som nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister 

( se utfyllende informasjon på www.kvalitetsregistre.no)  
 

 Årlig rapportering i format anbefalt av interregional styringsgruppe 

 Registeret skal årlig dokumentere dekningsgrad på individnivå  

 Registeret skal ha en velfungerende resultattjeneste for tilgjengeliggjøring 

av data til innregistrerende enheter  

 Registeret skal kunne vise til god utvikling og funksjon i henhold til 

nasjonale krav og kriterier 

 Registeret skal kunne vise til hvordan resultatene benyttes i 

forbedringsarbeid 

 Registeret skal måle etterlevelse av nasjonale retningslinjer hvis slike 

finnes for det aktuelle fagområdet / pasientgruppen 

 Registeret skal synliggjøre pasientrapporterte utfallsmål 

 Resultater fra registeret skal gjøres offentlig tilgjengelige tilpasset ulike 

målgrupper (fagfolk, ledelse, pasienter og pårørende, allmenhet) 

 Tilgang til data 

Det bør legges til rette for online tilgang til data fra de enkelte deltagende 
enhetene. Dette er vesentlig for oppslutningen om registrene og deres 
legitimitet. 

 Stadieinndeling 

Det er etablert et system for å beskrive stadier i utviklingen ev det enkelte 
kvalitetsregisteret. Kvalitetsregistrene vil oppfylle krav til stadium 2 ved 
etablering. Registeret skal deretter gradvis utvikles for å oppfylle krav i 

http://www.kvalitetsregistre.no/
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stadium 3 – og eventuelt stadium 4. (se Håndbok for medisinske 
kvalitetsregistre) 
 
Fremdriften i utvikling i stadier fremgår gjennom den årlige rapporteringen. 

 Avvikling av nasjonale kvalitetsregistre 

Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering skal gi en vurdering av 
hvorvidt de nasjonale kvalitetsregistrene tilfredsstiller de kravene som er satt 
for driften. Årsrapporten vurderes av interregional styringsgruppe etter at en 
nasjonal ekspertgruppe har gitt sin innstilling. 
 
Et spørsmål om avvikling av nasjonal status kan reises ved at kriteriene som 
lå til grunn for opprettelsen, ikke lenger er til stede, eller at det ikke har lykkes 
å utvikle registeret i henhold til stadieinndelingsystemet. Det skal fremkomme 
av vurderingen hvilke punkter som er mangelfulle og om det anses aktuelt 
med endring i status for registeret.  
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Forvaltning av Rapporteket 

 
Bakgrunn 
En forutsetning for velfungerende kvalitetsregistre er at relevante resultater er lett tilgjengelige. 
Det har i flere år vært drevet et arbeid i nasjonalt servicemiljø for å etablere nødvendig teknologi, 
kompetanse og organisering for å imøtegå behovet på en best mulig måte. 
Flere nasjonale medisinske kvalitetsregistre med databehandleransvar representert i alle landets 
fire helseregioner har tatt i bruk denne tjenesten, ofte referert som Rapporteket. Gjennom 
Rapporteket skal først og fremst registrene ha online tilgang til alt fra rådata til ferdig analyserte 
resultater og dynamiske rapporter med utgangspunkt i den informasjon som til enhver tid fins i 
registrene. I tillegg har det hele tiden vært en ambisjon for servicemiljøet at andre relevante 
aktører slik som helseledelse, myndigheter og pasienter også skal kunne benytte tilsvarende 
oppdatert informasjon fra registrene elektronisk. 
Rapporteket har således et potensiale ikke bare i forbindelse med kvalitetsforbedringsarbeid på 
sykehusene, men også som en informasjonskanal til kvalitet slik den måles i spesialisthelsetjenesten 
i dag. 
 

Situasjon 
Flere registre har allerede etablert et nokså sofistikert sett av rapporter og resultater i Rapporteket 
mens andre er i startfasen på tilsvarende arbeid. Felles for alle er at de ennå ikke er gjort 
tilgjengelig for et bredt registermiljø fordi Rapporteket teknisk sett ennå er i en testfase. 
Rapporteket produksjonssettes i løpet av første kvartal 2015 hvorpå registrene kan tilgjengeliggjøre 
egne resulter til alle medlemmer. For at dette skal kunne fungere praktisk og at tjenesten 
videreutvikles for å imøtegå krav til ny funksjonalitet og virkeområder er det vesentlig at 
Rapporteket som helhet underlegges en aktiv forvaltning. En overordnet forvalting må omfatte alle 
kjernepunkter ved tjeneste både hva angår teknologi, finansiering og kompetanse. 
Etablering av en god forvalting vil sørge for at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene har en 
relevant resultattjeneste og at informasjon fra registrene effektivt kan deles med de som trenger 
den. 

 
Forslag til vedtak 
1. Det etableres en forvaltningsgruppe som skal sørge for funksjon og videreutvikling av 

Rapporteket hva angår teknologi, kompetanse og organisering. 

2. Gruppen skal til enhver tid bestå av personer som er kompetent innen statistikk/analyse, 

kvalitetsregisterarbeid, informasjonsteknologi og juridisk regulering, alle med relevant erfaring 

fra helseregisterfeltet. 

3. Nasjonalt servicemiljø har til enhver tid ansvar for oppnevning av personer som skal sitte i 

forvaltningsgruppen 

4. Forvaltningsgruppen velger selv sin leder 

5. Forvaltningsgruppen forholder seg forøvrig til Styringsgruppe på samme vis som 

Ekspertgruppen og Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (FMK) 

 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  10/2015 

Saksbehandler Are Edvardsen, SKDE 
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Etablering av PROM-senter for medisinske kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
Saken om å etablere et PROM-senter for medisinske kvalitetsregistre har vært opp flere ganger, 
senest 10. september 2014. Saken ble da utsatt pga. henvendelser Kunnskapssenteret og HOD. 
Helsedirektoratet fikk i etterkant av dette i oppdrag av HOD å komme med et forslag til hvordan 
arbeidet med å etablere en rådgivningstjeneste for PROM for de medisinske kvalitetsregistrene. 
Helsedirektoratet la fram sitt forslag til organisering på forrige møte i styringsgruppen. 
 
Aktuelt 
HOD har nå gitt sin endelige vurdering av ansvarsforholdene i en veiledningstjeneste for PROM i 
medisinske kvalitetsregistre (brev av 01.2015, vedlegg 10).  Her sier HOD at arbeidet med å 
inkludere PROM i kvalitetsregistrene skal sikres gjennom et samarbeid mellom SKDE og 
Kunnskapssenteret og ikke ved å opprette et eget PROM-senter.  Videre ser departementet det 
som naturlig at disse oppgavene integreres som en del av oppgavene i nasjonalt servicemiljø ved 
SKDE, men at det ikke er noe i veien for å delegere denne oppgaven til for eksempel Fagsenter for 
pasientrapporterte data i Helse Bergen. 
Departementet sier videre at det er viktig at Kunnskapssenteret får en rolle i dette arbeidet blant 
annet ved å gi metodiske føringer. 
 
SKDE har i samarbeid med Helse vest RHF og Fagsenter for pasientrapporterte data fulgt opp HODs 
anbefalinger. I møte mellom SKDE, Helse Bergen og Helse Vest den 20.02.15 ble man enige om å 
kalle den planlagte, nasjonale tjenesten for «Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, 
Fagsenter for pasientrapporterte data». Det ble avtalt å utarbeide en tjenesteavtale mellom SKDE 
og Helse Bergen om innhold i og drift av en slik enhet.  I Brevet fra HOD går det klart frem at 
Kunnskapssenteret skal ha en rolle i dette arbeidet. Det er ikke midler til å finansiere kjøp av 
tjenester fra Kunnskapssenteret i 2015. For 2015 er det satt av 2,19 millioner kroner for drift av 
denne tjenesten. I det opprinnelige forslaget ble det satt opp et budsjett på 3 millioner kroner 
inkludert en 50 % stilling til Kunnskapssenteret. Det vil være et mål å inkludere Kunnskapssenteret i 
budsjettet for 2016 enten i form av en stillingsprosent eller kjøp av timer på prosjektbasis. Det må 
også avklares med Kunnskapssenteret hvilken rolle de ser for seg. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 
 
Vedlegg:  

 
10. Brev fra HOD vedr oppdrag PROM. 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  11/2015 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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Sak 11/15 vedlegg 10:  Brev fra HOD vedr. oppdrag PROM      
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Referatsaker  
 

1. Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 

2. Brev fra HOD fordeling av fellesmidler 2015 

3. Evaluering av pasientseminar desember 2014 

 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  12/2015 

Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE 
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Sak 12/2015 - Referatsak 1: Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF  
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Sak 12/2015 - Referatsak 2: Brev fra HOD ved fordeling av fellesmidler 2015 
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Sak 12/2015 - Referatsak 3: evaluering av pasientseminar desember 2014  

Evaluering av seminar for pasientforeninger om medisinske kvalitetsregistre 12.12.14 
 
1. Hvor fornøyd er du med.. 
På en skala fra 1 til 6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd 

 

 

 

Spørsmål Gjennomsnitt N 

Programmet totalt sett 4,78 18 

 

2. Programmet totalt sett 
 

 

 

 

Navn Prosent 

1 0,0% 

2 0,0% 

3 0,0% 

4 38,9% 

5 44,4% 

6 16,7% 

N 18 

  

4.781

6.005.004.003.002.001.000.00

Gjennomsnitt
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1
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6

100%80%60%40%20%0%

Prosent
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3. Hvilken nytte hadde du av de forskjellige foredragene? 
På en skala fra 1 til 6 der 1 er liten nytteverdi og 6 er stor nytteverdi 

 

 

 

 Serienavn 

1 "Medisinske kvalitetsregistre" v/Eva Stensland 

2 "Pasienrapporterte resultatmål" v/Nina Fålun 

3 "Pasienter som deltar i utviklingen av nasjonale kvalitetsregistre" v/Leif Arild Fjellheim 

4 
"Kreftforeningens forventninger til de medisinske kvalitetsregistrene og hvordan disse kan være til nytte for 

pasienten" v/Else Støring 

5 "Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi" v/Tore Solberg 

6 "Nasjonalt register for KOLS" v/ Agathe Govertsen 

 

Spørsmål Gjennomsnitt N 

"Medisinske kvalitetsregistre" v/Eva Stensland 5,00 19 

"Pasienrapporterte resultatmål" v/Nina Fålun 4,63 19 

"Pasienter som deltar i utviklingen av nasjonale kvalitetsregistre" v/Leif Arild Fjellheim 5,00 19 

"Kreftforeningens forventninger til de medisinske kvalitetsregistrene og hvordan disse 

kan være til nytte for pasienten" v/Else Støring 
4,11 19 

"Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi" v/Tore Solberg 5,00 19 

"Nasjonalt register for KOLS" v/ Agathe Govertsen 5,26 19 

  

 

 

 

 

  

5.00

4.63

5.00

4.11

5.00

5.26

1

2

3

4

5

6

7.006.005.004.003.002.001.000.00

Gjennomsnitt
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4. "Medisinske kvalitetsregistre" v/Eva Stensland 

 

 

 

5. "Pasienrapporterte resultatmål" v/Nina Fålun 

 

 

6. "Pasienter som deltar i utviklingen av nasjonale kvalitetsregistre" v/Leif Arild Fjellheim 
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7. "Kreftforeningens forventninger til de medisinske kvalitetsregistrene og hvordan disse 
kan være til nytte for pasienten" v/Else Støring 

 

 

8. "Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi" v/Tore Solberg 

 

 

9. "Nasjonalt register for KOLS" v/ Agathe Govertsen 
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10. Kommentarer 
Spennende seminar. For meg er dette med kvalitetsregistre ny kunnskap. Og det var en god innføring i hva, 

hvordan og hvorfor. 

Else Støring fikk en vanskelig jobb og gjorde en fin innsats, men innholdet i foredraget ble litt lite konkret, litt 

svevende. Trodde ikke Kreftforeningen jobbet så mye selv med k.registre at de hadde relevant kunnskap i denne 

sammenhengen? Ryggkirurgi-registeret var veldig bra. Etter flere seminarer, generelt råd: Det som skiller 

helseutdannede og legfolk er ikke intelligensen, men språket. Dersom helsefolk bruker norske fagtermer ist.f. 

latin/gresk kan nivået være svært høyt. Veldig ofte gjøres nesten det motsatte: man legger nivået ned på et 

fordummende plan (og noen ganger beholdes mye latin likevel, særlig i lysbilder). Tror dere kom rimelig greit ut 

av det nå, men ha det i baklomma til senere anledninger. 

Generelt meget godt forberedte presentasjoner og engasjerte foredragsholdere. 

Meget gode og nyttige foredrag. Det er ikke tvil om at kvalitetsregistrene vil spille en viktig rolle i fremtidens 

helsetjeneste. En annen gang kunne det kanskje være aktuelt å  høre mer om  brukernes rolle i dette arbeidet. 

Jeg vil tro at Kunnskapsenteret kunne si noe om dette.  

Selv sitter jeg i regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst RHF og er med i en liten gruppe som skal  fokusere på 

kvalitetsindikatorer. 

Første gang for meg med pasientseminar om dette emnet derfor mye å lære. 

Jeg er ansatt i et registermiljø og mye ver kjent stoff, men nyttig å høre hvordan andre register tenker. Nyttig for 

pasienter og ildsjeler som ønnsker å etablere register. 

 
11. Har du synspunkter på om det skulle vært mer eller mindre av noe på programmet 
for dagen? Noe du savnet? 
 
Kanskje mulighet for diskusjon uten mikrofon, slik at det blir mer dialog og mindre "seriemonologer". -Kanskje i mindre 

grupper, eller at diskusjonsleder plasserer seg i midten mellom radene og vi diskuterer vendt mot hverandre og ikke mot 

lerretet? 

Jeg synes det var et godt sammensatt program, og lærte mye. 

Savnet en større bolk på slutten hvor man diskuterer mulige samarbeidsformer og prosjekter. Det er stor forskjell på 

pasientforeningene, både i størrelse, interesseområder og ressurser. 

Synes programmet var greit. Se ellers  hva jeg skrev i feltet foran. 

Hvordan kan en brukerorg gå fram overfor et fagmiljø for å starte et kvalreg? Enda mer konkrete eksempler på kjernedata 

og tilleggsmoduler. 

Kankje mer om tips om praktisk hvordan det kan være lurt å starte et register. 

 

12. Er det interesse for en et nytt seminar? 
 

 

 

 
 Navn 
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2 Nei 
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13. Har du forslag til tema eller foredragsholderere til neste seminar? 

Tema: Hvordan få etablert et nytt register. 

For oss i fibromyalgiforbundet, er det spennende å lære om hvordan bruke data som man får gjennom 

registerne. Hvordan bruke resultatene i interesse politisk arbeid. 

Flere tema hvor pasientstemmen kommer frem 

Hvordan opprette et nytt register, fra A til Å. Helt konkret, hvilke punkter en slik prosess består av. Dere la 

fram betingelsen om å ha dedikerte fagfolk med, men vi må også vite HVA de skal gjøre, NÅR de skal gjøre det, 

og HVORDAN det skal skje. 

Kanskje invitere et register som har hatt utfordringer med å få på plass pasientfokuserte data, men som har 

fått det til på en god måte. Det er interessant å høre hvordan ulike registrene løser utfordringer. 

Organisere seminar som en workshop der målet er å få til samarbeid mellom pasientforeninger som har 

overlappende interesser. 

Nordisk og internasjonalt samarbeid bør kunne være noen temaer. Styringsgruppeleder i NorSCIR, overlege 

Annette Halvorsen, kunne sikkert snakket litt om nordisk samarbeid. 

Se foran 

Eurordis - mer fokus på sjeldne diagnoser som en del av seminaret. Jeg så det var mange små og sjeldne 

organisasjoner til stede. 

Kunne tenke meg noe om sjeldne diagnoser 
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14. Har du forslag til hvordan Nasjonalt sevicemiljø for medisinske kvalitetsregistre kan 
bidra til større pasient-/brukermedvirkning i nasjonale medisinske kvalitetsregistre? 
 
Ingen forslg, men jeg vet av erfaring at det er spennende å være brukermedvirker om man blir tatt på alvor å 

få delta. I alt for stor grad blir det flott på papiret, men ingen reel påvirkning. 

1. Jeg mangler oversikt over hva dere gjør pr. i dag. 2. Jeg mangler oversikt over gode eksempler på 

pasientmedvirkning.  

Vi fikk presentert gode registre, men mindre om hvordan pasientene var involvert ut over at de var kilde til 

data og at fremtidige pasienter ville ha nytte av registrene. Mulig vi må begynne med å gjøre det klart for 

legene AT pasientene skal være med, og at pasientene kan BIDRA konstruktivt og ikke bare være en pest og 

plage. Fremdeles er det mye faglig arroganse ute og går, og lite tverrfaglighet. De må lære å samarbeide med 

fagfolk fra andre fagområder, altså folk (her: pasienter) som kan mye om sine ting, men som ikke kan anatomi, 

fysiologi og patologi inkl. legenes fagtermer og annet "stammespråk". -Jeg sitter i krysningspunktet og ser i 

begge retninger. :) 

Mer veiledning og bruker kontakt. Praktiske trinn-for-trinn beskrivelser av hva som må til for å få til et 

nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Løse opp i tilgangen til registre, slik at også pasientforeninger kan bli 

aktive brukere av registrene, ikke bare passive registerførere. Den vet best hvor skoen trykker, som har den på. 

Ikke nødvendigvis forskerne. 

REGISTRENE BØR VÆR TILGJENGELIG FOR PASIENTORGANISASJONER. 

Skulle ønske man kunne begynne å sette fokus på psykiatrien og at dere er pådriver sammen med 

brukerorganisasjoner til å komme igang med helseregistre innen psykisk helse. De må bli et systematisk 

registre for å kunne kartlegge om det man driver med i psykisk helsevern er effektfullt, og hva som er god 

behandling. Samtidig som utfordringer er å finne engasjerte fagfolk, derfor må føringer komme fra 

departement og regjering for å komme igang. 

Fagmiljøene og brukermiljøene (organisasjonene) må være imøtekommende overfor hverandre. Dialog og 

interne samlinger/møter er da kanskje en vei å gå. 

Nasjonal servicemiljø bør sette seg godt inn i brukermedvirkningen som foregår i de  regionale og lokale 

helseforetak, samt  i de enkelte pasient foreninger. 

I det regionale brukerutvalg i HSØ inviterer vi ofte gjester. Kanskje en av dere kunne komme på besøk for å  

legge frem litt om kvalitetsregistre og  sammen med oss drøfte brukernes rolle. De fleste møter  holdes på 

Hamar (1 time med tog fra Gardermoen). 

Invitere til de regionale Brukerutvalg samt Brukerutvalg i HF. Det er mange som ikke vet om dere 

Involvere FFO og Eurordis som paraplyene. 

Kanskje jobbe med et lite opplæringsprogram for brukermedvirkning innen dette området. Det er spesielt høyt 

faglig nivå på dette arbeidet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

 

15. Andre synspunkter 

Takk for et fint seminar. 

Dere fremsto med et oppriktig ønske om å involvere pasientene og hente ut det de kan bidra med. Det 

gjennomsyret både invitasjonen og arrangementet, og det var veldig godt å oppleve. Man merker straks 

dobbeltkommunikasjonen som oppstår når slike ting blir utført på ordre fra andre uten at de som 

gjennomfører det deler synspunktet om at "dette er lurt". 

Hvordan åpne opp for enkle brukerorientert uttaksløsninger, der brukerne selv kan "krysskoble" registrene 

med annen informasjon. Kvalitetsregistrene har fokus på det medisinske og kliniske, det vitenskaplige eller 

"evidence based". Pasientforeningene kan bidra med mye "experience based" informasjon, om løsningene 

blir åpne og enkle nok. 

Her er min adresse hvis ønsket kontakt: 

Torkel Bache 

Torggata 141A, 23 17 Hamar 

2317 HAMAR 

Mobil 450 21 177 (mye på farten med "stille" mobil") 

Det var en fin konferanse 

Nytig å samle på tvers av sykdomskattegorier. Mange problemstillinger akn være felles, eller lignenede. En 

kan få tips og innputt om hva som er lurt. avhengig av ildsjeler, disse må få påfyll og støtte, slik at de orker å 

stå i oppgavene. 
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