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         24. september 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:   30. september 2015 kl. 09.30 – 15.30  
Sted:   Park Inn Hotell, Gardermoen  
  (til venstre når man kommer ut fra Gardermoen flyplass) 
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
30. september 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 30. september 2015 
 
Presentasjon av: 

- Norsk nyreregister v/Anders Åsberg 
- Nasjonalt register for leddproteser v/Leif Havelin    Kl. 09.30 

 
 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr 

 
28/2015 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 
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29/2015 Referat fra forrige møte  4 1 

30/2015 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for perioden 2016-20 11 2 

31/2015 Forslag til fordeling av infrastrukturmidler for 2016 27  

32/2015 Ad gjennomføringskraft for beslutninger i Interregional styringsgruppe 
 

29 3 

33/2015 Kostnader til flytting av medisinske kvalitetsregistre og utvalgte 
støttesystemer til Norsk Helsenett 
 

32  

34/2015 Status FMK-NIKT 35 4 

35/2015 Rapporteket og tilgang til data fra kvalitetsregistrene 
 

36 5 

36/2015 Interregional styringsgruppe – behov for IKT-kompetanse i møtene 
 

39 6,7 

37/2015 Møteplan for 2016  
 

44  

38/2015 Referatsaker  
 

1. Referat møter FMK-NIKT 
2. Vedrørende innspill om et nasjonalt synsregister 

 

45  

39/2015 Eventuelt  60  

 
 
 
 
 
Alle vedlegg er inkludert i saksframlegg  
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  30.09.2015 

Saksnr  28/2015                                                         

Saksbehandler Trine Magnus 
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Referat fra forrige møte 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
1 Referat fra styringsgruppemøte 10.6.2015 

 

Saksframlegg 

Møtedato  30.09.2015 

Saksnr  29/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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Sak 29/2015 vedlegg  1  Referat fra styringsgruppemøte 10.06.2015 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Onsdag 10. juni 2015 

Tid Kl. 09.30 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Medlemmer Olav Røise (leder), Anne Grimstvedt Kvalvik, Bent Indredavik, Tore 
Solberg.  

Vararepresentanter Rune Sundset (HN RHF), Ole Tjomsland (HSØ RHF) 

Observatører Torunn Omland Granlund (HOD), Hanne Narbuvold (Hdir), Helena 
Niemi Eide (FHI) 

Gjester Ingvild Tjelmeland, Solfrid Indrekvam 

Fra FMK NIKT  John Kåre Knudsen 

Fra sekretariat  Eva Stensland, Trine Magnus 

Fraværende Sverre Sandberg, Alice Beathe Andersgaard, Finn Henry Hansen, 
Kjell Å. Salvesen.  

 
 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Norsk hjertestansregister v/ Ingvild Tjelmeland 

og Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon v/ Solfrid Indrekvam. Presentasjonene legges 

ved referatet. 

 

Saksnr. SAKER 
 
 
15-15 

Godkjenning innkalling og saksliste 
Møtet  

Vedtak:  
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste.  

Møtereferat: 

Møtedato  10.06.2015 

Møtenr. 04 -15 
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16-15 
 
 
 

Referat fra møte 4. mars 2015 og og telefonmøte 12. mai 2015 
 
4. mars: Et par kommentarer, pluss redegjørelse for manglende oppfølging av sak 6 (vedr 
representasjon av Hemit i styringsgruppen) 
15. mai: En utelatelse ble kommentert – ledelsen for HN-IKT bør inkluderes i 
styringsgruppen 
 
Vedtak:  
Referat fra møtene 4. mars og 15. mai 2015 godkjennes med de presiseringer som 
framkom på møtet. Sak om styringsgruppens behov for IKT-kompetanse og -
representasjon i møtene framstilles til neste gang. 

17-15   Etablering av veiledningstjenester for pasientrapporterte data for medisinske 
kvalitetsregistre  

   
Styringsgruppen fikk seg forelagt forslag til tjenesteavtale mellom SKDE og Helse Bergen 

HF vedr etablering og drift av «Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre - 
fagsenter for pasientrapporterte data», en veiledningstjeneste til medisinske 
kvalitetsregistre for inkludering av PROM. 
Styringsgruppen tilsluttet seg hovedelementene i avtalen, men kommenterte at 
økonomien må beskrives tydeligere, og at terminologien i benevnelsen må være entydig 
og peke spesifikt på rollen som nasjonalt servicemiljø. Det må også tydeliggjøres hva 
fagsenteret skal levere som nasjonalt servicemiljø. 

  Kunnskapssenterets rolle ble etterspurt og det ble anbefalt å beskrive denne noe klarere. 
 
Vedtak:  

  Saken tas til orientering med de kommentarer som framkom under diskusjonen.  
 

18-15 Sammenslåing av Norsk nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister 
 
Disse to registrene vil nå bli slått sammen til ett felles register under navnet Norsk 
nyreregister. 
Styringsgruppen ble informert om en del av de utfordringene en slik prosess innebærer 
generelt, og for de aktuelle registrene spesielt. 
Styringsgruppen hadde forståelse for kompleksiteten i oppgaven og ga uttrykk for stor 
tilfredshet med at prosessen nå er i havn. Styringsgruppen ønsket å gi honnør til alle 
involverte parter for godt utført arbeid, og at denne uttrykkes i et brev til hvert av 
registrene. 
 
Vedtak: 
1. Interregional styringsgruppe er tilfreds med etablering av Norsk nyreregister som 

felles erstatning for tidligere Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister. 

2. Styringsgruppen erkjenner at dette arbeidet har vært retningsgivende for tilnærming 

mellom registre som inkluderer pasientgrupper fra et felles sykdomsområde eller 

med felles problemstillinger, der dette er aktuelt. 

3. Styringsgruppen gratulerer registermiljøene med et godt resultat av en krevende 

prosess, og vil uttrykke sin honnør til alle involverte parter for vel utført arbeid. 

 
19-15 Status for arbeidet i Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 
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John Kåre Knudsen informerte om saker som har vært behandlet på møtene i FMK NIKT 
siden sist. Videre informerte han om kommende endring i ledelsen av FMK-NIKT: Eivind 
Anker Kristiansen fra NIKT HF vil overta ledelsen av FMK, mens John Kåre Knudsen 
fortsetter som representant for Helse Vest.   
Styringsgruppen var tilfreds med framlagt tabellarisk oversikt over status for de ulike 
registrene, inkludert ønske om noen tilføyelser. 
Det ble stilt spørsmål om status for etablering av felles driftsløsning på Norsk Helsenett og 
prosjektet mellom HN-IKT og Norsk Helsenett i den forbindelsen, som styringsgruppen 
forutsatte var i gang.  
Sekretariatet kunne ikke redegjøre for aktuell status, men følger opp på styringsgruppens 
vegne. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering, inkludert de kommentarene som framkom i 
diskusjonen. 
 

20-15 Forslag til felles modell for finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Forslag til en felles modell / mal for RHFenes finansiering av faglig drift av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre var lagt fram til diskusjon. 
Prinsipielt diskuterte styringsgruppen behovet for å sikre god kvalitet og funksjon i alle 
nasjonale kvalitetsregistre, og for å erkjenne de ressursbehov og kostnader dette 
innebærer. Det var også enighet om at de kostnadene som er lagt inn i malen, 
representerer et minimumsnivå.  Styringsgruppen erkjente imidlertid at når man tar 
kvalitetsregistrenes betydning for både kvalitetsforbedring og forskning i betraktning, bør 
ikke kostnader til disse registrene vekke noen stor bekymring. Sammenliknet med 
RHFenes avsetninger til forskning, blir kvalitetsregistersatsingen ganske liten - i Helse Sør-
Øst er f eks rammen til forskning 18 ganger større enn rammen til kvalitetsregistre (500 
mill vs 28 mill per år).  
Styringsgruppen var enig i at reelle kostnader må «på bordet» og synliggjøres for AD i 
angjeldende RHF som grunnlag for en beslutning om å søke nasjonal status, evt som en 
minimum sjekkliste i forhold til Helsedirektoratets krav (kfr den kommende veilederen). 
Det var også enighet om at en slik mal bør gjelde både eksisterende og nye nasjonale 
kvalitetsregistre. I denne forbindelse ble det uttrykt bekymring fra enkelte RHF-
representanter vedrørende det forventningspresset som i så fall skapes hos etablerte 
registre, og at eksisterende rammer ikke dekker det reelle behovet.  
Det ble diskutert mulighet for å gradere finansiering i hht grad av klinisk relevans i et 
register, samtidig som det ble understreket at både klinisk relevans og pådriverrolle i 
klinisk forbedringsarbeid er noe som forventes av alle nasjonale kvalitetsregistre. 
Det var også et ønske om at en mal må synliggjøre og dekke alle kostnader ved drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre, dvs også IKT-drift. 
Mht registre opprettet som del av nasjonale kompetansetjenester var det stor usikkerhet 
om det skulle knyttes noen særskilte vilkår til disse da forholdene varierer sterkt. 
 
Vedtak: 
1. I erkjennelsen av nasjonale medisinske kvalitetsregistres betydning som metode for å 

styrke klinisk kvalitet og som grunnlag for klinisk forskning og outcome-forskning, vil 

Interregional styringsgruppe understreke behovet for at nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre er av god kvalitet.  
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2. Interregional styringsgruppe erkjenner også at det kostnadsnivået som skisseres i 

inneværende sak representerer et minimumsbehov hva gjelder å oppfylle 

myndighetenes krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

3. Interregional styringsgruppe ser behov for at regionene etablerer en forutsigbar og 

felles modell for finansiering av arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

4. Styringsgruppen ber om at den foreslåtte malen videreutvikles med særskilt vekt på 

kompleksitet og forholdene knyttet til nasjonale kompetansetjenester. 

5. Så snart det er mulig må malen utvides til også å dekke IKT- driftskostnader.  

 
21-15 Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

 
Forslag til krav til presentasjon av resultater i årets offentliggjøring av resultater fra 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble lagt fram og fikk full tilslutning. 
 
Vedtak: 

1. Alle nasjonale medisinske skal minst en gang årlig offentliggjøre sine resultater på 

www.kvalitetsregistre.no  

2. Resultater fra 2014 leveres Nasjonalt servicemiljø ved SKDE innen 1. oktober 2015 

3. Resultater skal presenteres på sykehusnivå dersom registeret har datagrunnlag 

for dette 

4. For øvrig skal følgende beskrives: 

 Formålet til registeret 

 Pasientgruppen som omfattes av registeret 

 Oversikt over sykehusene som behandler pasientgruppen 

 De viktigste kvalitetsmålene  
 Dekningsgrad på enhet og individnivå (antatt eller validert mot NPR). Metode 

for beregning av dekningsgrad beskrives kort 

 Hvordan resultatene har blitt benyttet i kvalitetsforbedringsarbeid 

 For de registre der faglig ledelse mener at datagrunnlaget er tilstrekkelig, 
presenteres analyser som i størst mulig grad reflekterer registerets formål. 
Dette kan være resultatmål eller prosessmål  

 
22 -15 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for perioden 2016-18/20 

 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er i ferd med å utarbeide strategi 
og handlingsplan for perioden 2016 – 2018/20. Foreløpig utkast ble lagt fram for 
styringsgruppen til orientering og diskusjon. Det legges opp til en prosess med endelig 
vedtak i styringsgruppens siste møte i 2015. 
Styringsgruppen hadde en prinsipiell diskusjon mht å stille konkrete krav til måloppnåelse, 
om dette skal gjelde samlet eller for enkeltregistre. Styringsgruppen var enig om at krav 
må referere til enkeltregistre, og at ambisjonene skal være høye, men realistiske. 
Mht dekningsgrad var det enighet om et mål om at alle registre skal ha 80 % dekningsgrad 
etter 3 års drift, at alle aktuelle sykehus leverer data, og at alle enheter rapporterer minst 

http://www.kvalitetsregistre.no/
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80 % av sine aktuelle pasienter. 
Styringsgruppen var opptatt av å understreke betydningen av engasjert ledelse og styring 
som avgjørende premisser for slik måloppnåelse. 
Mht kvalitetsforbedring foreslo styringsgruppen som mål at alle registre innen to år skulle 
ha konkrete planer for kvalitetsforbedring, innen tre år ha startet kvalitetsforbedring, og 
innen fire år kunne presentere resultater fra konkret kvalitetsforbedringsarbeid. Og alle 
nasjonale kvalitetsregistre skal foreslå resultatmål som egner seg som nasjonale 
kvalitetsindikatorer. Videre må kvalitetsforbedringsarbeid fra kvalitetsregistre koples mot 
tilsvarende i pasientsikkerhetsprogrammet, så man koordinerer tilgjengelige data, 
ressurser og kompetanse. 
Mht juridiske forhold representerer slike fortsatt et hinder for registrenes funksjon, 
spesielt hva gjelder utveksling av data mellom sykehus men også leveranse av data tilbake 
til innrapporterende enhet. Det må finnes noen gode formuleringer for å sette realistiske 
mål også på dette området. 
Styringsgruppen tilsluttet seg helhjertet planene om å legge til rette for sterkere 
pasientmedvirkning i registerarbeidet, og om målrettet utdanning for 
brukerrepresentanter (som også må inkludere forbedringsarbeid). 
  
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering med de innspill som framkom under 
møtet. 
 

23 -15 Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2014 
Forslag til Årsrapport for Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 2014 ble 
lagt fram, sammen med mal for framtidige årsrapporter fra og med 2015. Styringsgruppen 
hadde ingen merknader. 

Vedtak: 
Styringsgruppen tar årsrapport for 2014 til orientering og godkjenner forslag til mal for 
fremtidige årsrapporter fra Nasjonalt servicemiljø.   

24-15 Ad oppfølging og gjennomføring av beslutninger i interregional styringsgruppe  
Interregional styringsgruppe har i tiden etter 2009 bidratt vesentlig til etablering av 
tydelige strukturer og systemer for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
Det gjenstår imidlertid mye arbeid før alle etablerte nasjonale kvalitetsregistre fungerer, 
leverer og benyttes i henhold til formålet.  
 
Saken tar opp spørsmålet om informasjon og beslutninger fra Interregional styringsgruppe 
i tilstrekkelig grad når de som i praksis kan følge opp og sikre gjennomføring, og om det er 
behov for å ha et økt fokus på metoder for å øke gjennomføringskraften, dvs veien fra 
beslutning i Interregional styringsgruppe til oppnådd resultat, i en så kompleks og 
mangfoldig organisasjon som spesialisthelsetjenesten. 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe erkjenner at det er behov for økt gjennomføringskraft hva 
gjelder arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, og ber om at dette settes på 
styringsgruppens dagsorden høsten 2015. 
  

25 -15 Veileder Helsedirektoratet 
Helsedirektoratets veileder for oppretting og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre er klar til godkjenning i direktoratets ledergruppe, og ble i den 
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forbindelse lagt fram en siste gang for den Interregionale styringsgruppen. 
Styringsgruppen hadde én innholdsmessig kommentar og noen små korreksjoner som 
formidles tilbake til Helsedirektoratet, og sa seg for øvrig svært godt fornøyd med 
dokumentet. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tilslutter seg innholdet i Helsedirektoratets veileder for oppretting og 

drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og formidler tilbake de kommentarene 

som framkom i diskusjonen. 

 
26 -15 Pilotprosjekt ISF 

Bent Indredavik har påtatt seg å fremme forslag til et pilotprosjekt for utvikling av 
insentiver i ISF-systemet for å stimulere til full dekningsgrad i nasjonale kvalitetsregistre. 
Et nesten ferdig utviklet forslag strandet dessverre pga manglende mulighet for å gjøre 
lokale «trekk» i ISF-utbetaling, og det vurderes nå derfor alternative tilnærminger. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar redegjørelsen til orientering og mottar forslag til pilotprosjekt når 
dette foreligger. 
 

12 -15 Referatsaker - utsatt 
Følgende referatsaker var utsatt fra forrige møte: 
 

3. Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 

4. Brev fra HOD fordeling av fellesmidler 2015 

5. Evaluering av pasientseminar desember 2014 

6. Brev fra HOD vedr oppdrag PROM 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering 

 
27-16 Eventuelt 

Eva Stensland redegjorde for tre kvalitetsforbedringsprosjekt under planlegging. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

¨ 
Referent: Trine Magnus   
 
Neste møte: Onsdag 30. september , Gardermoen kl 0930 – 1530.  
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Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for perioden 2016-20  
 
Bakgrunn 
Servicemiljøet arbeider med å utarbeide ny 5-årig strategi og handlingsplan gjeldende fra 2016. Vi 
har hatt en strategisamling i mai 2015, og satt ned en redaksjonsgruppe sammensatt av personer i 
servicemiljøet som har ansvar for hvert sitt hovedtema. Denne redaksjonsgruppen har i løpet av 
august og september hatt to heldagsmøter der struktur for strategi og handlingsplan, hovedmål og 
delmål samt tiltak er diskutert.     
 
Status 
Vi har identifisert syv hovedmål for strategien:  

1. God datakvalitet 
2. Økt bruk av resultater 
3. Økt pasient- og brukermedvirkning 
4. Velfungerende IKT-løsninger 
5. Aktiv, bevisst og tydelig kommunikasjon 
6. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning 
7. Robust og effektiv organisering av servicemiljøet 
8. Tilstrekkelig økonomiske rammevilkår  
 

Utkast til delmål og tiltak innen ulike hovedmål er utarbeidet, vil presenteres for Interregional 
styringsgruppe under møtet. 
 
Videre prosess:  
Foreløpig utkast til strategi og handlingsplan skal sendes ut på høring i hele servicemiljøet. 
Redaksjonsgruppen har et møte 03.11.15 der tekst skal bearbeides og sammenheng/avhengigheter 
mellom ulike tiltak under hovedmålene skal diskuteres. Det skal lages årlige aktivitetsplaner på 
bakgrunn av handlingsplanen.  
 
Redigert versjon av Strategi- og handlingsplan 2016-20 vil presenteres for Interregional 
styringsgruppe 25.11.15 for endelig godkjenning.  
 

Forslag til vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering med de innspill som framkom under møtet. 
 

 
Vedlegg: 
 
2 Utkast strategi og handlingsplan 

 

Saksframlegg 
 

Møtedato  30.09.2015 

Saksnr  30/2015 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Sak 30/2015 Vedlegg  2  Utkast strategi  og handlingsplan 

 

UTKAST STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN SEPT.15  
 

INNLEDNING: 
 Innhold i/hensikt med dokumentet 
 Hva er nasjonalt servicemiljø? 
 Hva er nytten av medisinske kvalitetsregistre? 
 Strategiens tilknytning til NHRP 
 Henvise til forrige strategi for servicemiljøet 
 Beskrivelse av struktur i dokumentet 

 

VISJON  
 ”Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste” 
 Definere kvalitet fra ”.. og bedre skal det bli.. ” 

 

SAMMENDRAG 
 Formål og målsetninger som sist 
 Beskrive satsingsområder/hovedmål 
 1 side med oppsummering av hovedmål og underliggende delmål 

 

KAPITTEL 1: Bakgrunn 
 Dokumentasjon av kvalitet i helsetjenesten  
 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?  
 Medisinske kvalitetsregistre i Norge 

Status, forutsetninger og utfordringer for feltet i dag. 

Hva har registrene bidratt med til nå? Eksempler. 

 Mandat for RHFenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre.  
Oppdragsdok fra HOD 

 Beskrive status for arbeidet i NHRP (skaper føringer for vår strategi)  
 

KAPITTEL 2:  Organisering av kvalitetsregisterfeltet/nasjonalt 
servicemiljø(?)  
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 2.1 Aktører 
Kort om aktører: HOD, Helsedirektoratet, FHI og Norsk Helsenett 

  

RHFene (inkl driftsansvar), HFene (inkl databehandlingsansvar), SKDE (oppdrag som 

nasjonalt servicemiljø), Regionale IKT-organisasjoner (leverandører av tekniske 

løsninger). 

RHFenes organisering av arbeidet: 

- Interregional styringsgruppe 

- Ekspertgruppen 

- FMK NIKT 

- Nasjonalt servicemiljø i alle regioner 

 

 2.2 Nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre 
- Etablering som nasjonalt med kval.reg: veileder Helsedirektoratet 

- Hva innebærer nasjonal status? Hva får registrene? (IKT: teknisk løsning) og 

hvilke krav møter de? (årsrapport, offentliggjøring, PROM..) 

- Beslutningsprosess mot nasjonal etablering 

 

KAPITTEL 3: Strategi 
 
Innledning: Strategiske valg av hovedmål og forutsetninger for å nå disse målene. (eks. 
økonomi, jus, RHF/HFs prioriteringer, andre nasjonale prosesser) 

Hovedmål  1: GOD DATAKVALITET 

Hovedmål: Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har etter maksimalt fem års drift 
god datakvalitet på et veldefinert variabelsett samt gode rutiner for sikring, validering 
og dokumentasjon av datakvaliteten. 

Delmål 1.1 

Det er høy grad av enhetlig struktur, dokumentasjon og bruk av termer og begreper i de 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. [Evt. tidsfrist: Innen 2018] 
 
Delmål 1.2 
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har etter fem års drift og gradvis forbedring 
en dekningsgrad på minst 80%. [Evt. tidsfrist: Innen 2020]  
 
Delmål 1.3 
Alle nasjonale registre kan etter maksimalt to års drift dokumentere sine rutiner for 
løpende monitorering av registerdriften. [Evt. tidsfrist: Innen 2018] 
 
Delmål 1.4  
Alle nasjonale registre har etter maksimalt fem års drift implementert regelmessig 
validering mot en ekstern kilde og kan dokumentere datakvaliteten på de viktigste 
variablene i registeret. [Evt. tidsfrist: Innen 2020] 
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Hovedmål 2: ØKT BRUK AV RESULTAT 

Enkel presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal oppfylle 
sin hensikt hvis er å være et verktøy for å evaluere kvalitet og helsegevinst, legge 
fundament for kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring og bidra til høy 
pasientsikkerhet.  Dette forutsetter at registrene har definerte og relevante kvalitetsmål 
og god datafangst, at de har tilgang til en tilstrekkelig rapporteringsløsning og 
analysekompetanse.    

Delmål 2.1 

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal innen 2017 definere kvalitetsmål som 
skal kunne utvikles til Nasjonale kvalitetsindikatorer. 

Delmål 2.2 

Innen utgangen av 2017 skal 60%, og ved utgangen 2020 skal 95%  av nasjonale 
kvalitetsregistre ha elektroniske rapporteringssystem som gir registrerende enheter 
tilgang til oppdaterte og online resultater for sin egen virksomhet sammenlignet med 
nasjonale resultater. 

Delmål 2.3 

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal stimulere til- og brukes i klinisk 
kvalitetsforbedring.  Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift 
kunne identifisere kvalitetsforbedringsområder og forslag til forbedringstiltak, og etter 
fire års drift kunne presentere resultater fra konkret forbedringsarbeid.   

Delmål 2.4 

Registrene skal innen 2018 ha en fungerende resultattjeneste med oppdaterte og 
relevante resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre tilgjengeliggjort for 
aktuelle mottakere som klinikere, sykehusledere, RHF ledere og eksterne aktører. Disse 
resultatene skal være tilpasset formålet.  

Delmål 2.5 

Resultater på sykehusnivå for relevante kvalitetsmål i alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal gjøres tilgjengelig for allmennheten igjennom årlig 
offentliggjøring/presentasjon på servicemiljøets nettsider 

Hovedmål 3: ØKT PASIENT- OG 
BRUKERMEDVIRKNING 
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Det har i de senere årene vært et økende fokus for at pasienter og brukere skal trekkes 
aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes erfaringer skal vektlegges i 
utformingen av tjenestetilbudet. En rekke organisasjoner arbeider i dag aktivt for å 
styrke pasientens perspektiv i helsetjenesten. 
WHO har identifisert pasient-sentrert omsorg som en av fem kjernekompetanser som 
helsepersonell må utvikle for å kunne levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet 
nå og i fremtiden. 
Den nasjonale kvalitetsstrategien ”… og bedre skal det bli!” (2005-2015) har også som 
mål at tjenestene skal involvere brukere og gi dem innflytelse, være samordnet og 
preget av kontinuitet.  
Et økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre vil være et viktig verktøy for å støtte denne strategien. 
 
 
 
Delmål 3.1  
Servicemiljøet sørger for god og tilrettelagt informasjon om medisinske kvalitetsregistre 
og om ivaretakelse av personvernrettigheter som registrert til pasienter, brukere og 
pårørende  

 

Delmål 3.2  
Alle nasjonale kvalitetsregistre har pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådene   

 

Delmål 3.3  
Alle nasjonale kvalitetsregistre skal ha pasientrapporterte data 

Hovedmål 4: VELFUNGERENDE IKT-
LØSNINGER  

Servicemiljøet tilbyr effektive, sikre og brukervennlige tekniske løsninger for innsamling 
og tilgjengeliggjøring av data. 
Norsk Helsenett skal være (den sentrale) IKT driftsleverandøren for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. Registrene må bruke en godkjent innregistreringsløsning.   
Xxxx for internasjonale – vurderes av yyyyy. 
Løsningene skal være i henhold til Nasjonal IKTs (NIKT) strategi for IKT arkitektur og 
standarder for helse-sektoren.   
Servicemiljøet skal bidra til at finansiering av tiltak som utvikler felles infrastruktur og 
prosesser blir prioritert. Servicemiljøet bidrar til å videreutvikle og kvalitetssikre de 
anbefalte tekniske løsningene. 
 
Delmål 4.1 
Norsk helsenett skal være den sentrale IKT driftsleverandøren for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
Delmål 4.2 
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Tjenester for elektronisk dialog (Digitale innbyggertjenester) med pasientene tas i bruk 
slik at pasienter selv kan motta og rapportere data elektronisk. 
 
Delmål 4.3 
Alle nasjonale registre tilgjengeliggjør og rapporterer data elektronisk 
 
Delmål 4.4 
Kvalitetsregistre og resultatløsninger skal være koplet til Nasjonal løsning for 
autentisering på nivå 4 
 
Delmål 4.5 
Kvalitetsregistrene skal ha en standard grenseflate for integrasjon mot elektronisk 
journal 
 
Delmål 4.6 
Det lages prioriteringer/retningslinjer for søknad om tildeling av utviklingsmidler fra 
FMK-NIKT 

Hovedmål 5: AKTIV, BEVISST OG TYDELIG 
KOMMUNIKASJON  

Hovedmål: Nasjonalt servicemiljø skal aktivt bruke kommunikasjon for å nå alle sine 
mål. Vi skal tydelig kommunisere hvem Nasjonalt servicemiljø er og hva vi tilbyr. Vi skal 
være bevisste våre ulike målgrupper i vår kommunikasjon.  
 
Delmål 5.1 
Styrke internt samhold og bygge godt samarbeid mellom servicemiljø i ulike regioner. 
 
Delmål 5.2 
Styrke forståelsen for vår rolle som servicemiljø ovenfor registrene og andre 
samarbeidspartnere. 
 
Delmål 5.3 
Bidra til synliggjøring av resultater fra- og nytten av medisinske kvalitetsregistre. 

Hovedmål 6: ØKT BRUK AV 
KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 

Kvaliteten på pasientbehandling er avhengig av oppdatert kunnskap og gode 
kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på årsak til sykdom og effekt av 
behandling. Kvalitetsregistrene bidrar til nødvendig kunnskap for å finne gode 
forebyggende tiltak og nye behandlingsmetoder. Kvalitetsregistre gir muligheter til 
overvåkning av helsetiltak, påvisning av langtidsbivirkninger av medikamenter, bidrar 
til forskningshypoteser og måler endepunkter av tiltak.    
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Delmål 6.1  
Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for utlevering av data til forskning innenfor 
de formelle og lovregulerte rammene. 
 
Delmål 6.2  
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal utlevere data til forskere (uten særskilte 
forbehold) dersom forskningsprosjektet ligger innenfor registerets formål og alle 
formaliteter er på plass.  
 
Delmål 6.3 
Servicemiljøet bistår registre som ønsker å gjennomføre randomiserte kliniske studier 
på data fra kvalitetsregistre (R-RCT). 
 
Delmål 6.4 
Servicemiljøet bistår registre som ønsker å opprette forskningsbiobank tilknyttet et 
kvalitetsregister. 
 
Delmål 6.5 
Resultater fra forsknings skal synliggjøres gjennom årsrapporter og websider. 

Hovedmål 7: ROBUST OG EFFEKTIV 
ORGANISERING AV SERVICEMILJØET 

Servicemiljøet har i oppdrag å sørge for nasjonal koordinering av arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre, nødvendig infrastruktur for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre og å tilstrebe bruk av felles løsninger/gjenbruk av løsninger. 
 
Delmål 7.1 
Nasjonalt servicemiljø ledes fra SKDE i Helse Nord og har enheter i alle fire 
helseregioner. Hver region har en ansvarlig leder som sørger for samordning av arbeidet 
med medisinske kvalitetsregistre i regionen.  
 
Delmål 7.2 
Nasjonalt servicemiljø har en velfungerende og hensiktsmessig nasjonal organisering for 
veiledning og service ved utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre. 
  
Delmål 7.3 
Nasjonalt servicemiljø skal være aktivt involvert i nasjonale prosesser med relevans for 
kvalitetsregisterfeltet.  
 
Delmål 7.4 
Nasjonalt servicemiljø skal sørge for å  tilgjengeliggjøre/kanalisere relevant informasjon 
mellom helsemyndigheter, Datatilsynet, RHFene og de nasjonale kvalitetsregistrene.  
 
Delmål 7.5  



18 
 

Servicemiljøets funksjon evalueres gjennom årsrapporter og regelmessige 
brukerundersøkelser.  

Hovedmål 8: TILSTREKKELIG ØKONOMISKE 
RAMMEVILKÅR 

Delmål 8.1 
Det foreligger langsiktige finansieringsløsninger for utvikling og drift av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
Delmål 8.2 
Servicemiljøet legger til rette for kostnadseffektive løsninger ved etablering, utvikling og 
drift av kvalitetsregistre.  
 
Delmål 8.3 
Servicemiljøet skal bidra til at Norsk Helsenett får drift av medisinske kvalitetsregistre 
finansiert i sin oppdragsportefølje fra eier.  
 
 

KAPITTEL 4: Handlingsplan 
 

 
Hovedmål 
1 

GOD DATAKVALITET Tidsfrist 

Delmål 1.1 Det er høy grad av enhetlig struktur, dokumentasjon 
og bruk av termer og begreper i de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene. [Evt. tidsfrist: Innen 
2018] 
  

 

Tiltak:  Servicemiljøet skal sørge for at alle nasjonale 
kvalitetsregistrenes variabeldokumentasjon inkluderes i 
det nasjonale variabelbiblioteket for medisinske 
kvalitetsregistre. 

 

 Med utgangspunkt i variabelbiblioteket, etablerte 
standarder og førende tiltak og prosesser, som 
arketypearbeidet, skal Servicemiljøet utarbeide 
anbefalinger for standardisering av definisjoner og koding 
av variabler som benyttes på tvers av registre.  

 

 Servicemiljøet skal tilby de nasjonale registrene, eventuelt 
jobbe for å anskaffe, nødvendige standardiserte 
instrumenter med et spesielt fokus på pasientrapporterte 
resultatmål. 

 

Delmål 1.2 Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har etter 
fem års drift og gradvis forbedring en dekningsgrad 
på minst 80%. [Evt. tidsfrist: Innen 2020]  

 

Tiltak: Servicemiljøet skal tilby dekningsgradsanalyser med  
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gjenskapelser annet hvert år til alle nasjonale 
kvalitetsregistre som kan benytte NPR som en ekstern 
kilde for sammenligning. For registre hvor NPR er uegnet 
som kilde skal Servicemiljøet bistå registrene i prosessen 
med å finne alternative løsninger. 

 Servicemiljøet skal holde en oppdatert oversikt over 
hvilke nasjonale kvalitetsregistre de ulike sykehusene er 
pålagt å registrere inn data til og gjøre denne kjent og 
offentlig tilgjengelig på nett sammen med de faktiske 
dekningsgradene. 

 

 Servicemiljøet skal sammen med hvert enkelt 
kvalitetsregister utarbeide målnivåer for fremtidige, men 
tidsbestemte, dekningsgrader og iverksette konkrete tiltak 
for å nå disse målene. Servicemiljøet skal opparbeide seg 
kunnskap og erfaring om effektive tiltak som kan 
formidles til registrene.  

 

Delmål 1.3 Alle nasjonale registre kan etter maksimalt to års drift 
dokumentere sine rutiner for løpende monitorering 
av registerdriften. [Evt. tidsfrist: Innen 2018] 

 

Tiltak: Servicemiljøet skal vedlikeholde og oppdatere en digital 
håndbok med anbefalinger og relevante eksempler samt 
bistå registrene med automatisering av 
monitoreringssystemer for innregistrering, analyse og 
rapportering. 

 

Delmål 1.4 Alle nasjonale registre har etter maksimalt fem års 
drift implementert regelmessig validering mot en 
ekstern kilde og kan dokumentere datakvaliteten på 
de viktigste variablene i registeret. [Evt. tidsfrist: 
Innen 2020] 

 

Tiltak: Servicemiljøet skal vedlikeholde og oppdatere en digital 
håndbok med anbefalinger og relevante eksempler mtp. 
valideringsarbeid samt bistå registrene i prosessen med å 
oppfylle målsetningen om regelmessig validering etter fem 
års drift. 

 

   
Hovedmål 
2 

ØKT BRUK AV RESULTATER  

Delmål 2.1 Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal innen 
2017 definere kvalitetsmål som skal kunne utvikles til 
Nasjonale kvalitetsindikatorer. 

 

Tiltak: Sørge for veiledning i arbeidet med å utarbeide relevante 
og sentrale kvalitetsmål for dette formål. 

 

Delmål 2.2 Innen utgangen av 2017 skal 60%, og ved utgangen 
2020 skal 95%  av nasjonale kvalitetsregistre ha 
elektroniske rapporteringssystem som gir 
registrerende enheter tilgang til oppdaterte og online 
resultater for sin egen virksomhet sammenlignet med 
nasjonale resultater. 

 

Tiltak: Kartlegge status for registrenes muligheter til  
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tilgjengeliggjøring av resultater på definerte og relevante 
kvalitetsmål, og lage plan for alle registre for når og 
hvordan de skal nå delmål 2.2 .  

 Kartlegge tilgang på rapporteringssystem og 
analysetjeneste i alle regioner, og registrenes behov for 
ekstern analysekompetanse  

 

 Sørge for et aktivt analyse/statistikknettverk for 
fagutvikling og øke analysekompetanse.   

 

 Utarbeide en handlingsplan for en velfungerende 
rapportfunksjon 

 

Delmål 2.3 Resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal 
stimulere til- og brukes i klinisk kvalitetsforbedring.  
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter 
to års drift kunne identifisere 
kvalitetsforbedringsområder og forslag til 
forbedringstiltak, og etter fire års drift kunne 
presentere resultater fra konkret forbedringsarbeid.   

 

Tiltak: Alle regioner skal i løpet av strategiperioden utarbeide en 
rapport «Bruk av Nasjonale medisinske kvalitetsregistre» i 
egen region.  

 

 Bidra til å øke registrenes kunnskap og kompetanse om 
kvalitetsforbedringsarbeider  

 

 Bidra med finansiering av enkelte prosjekter. Prosjekter 
selekteres etter bestemte kriterier som servicemiljøet 
definerer.  

 

 Sørge for fortløpende publisering og formidling av resultat 
fra kvalitetsforbedringsarbeider til ledelse og 
helsemyndigheter gjennom aktuelle medier. 

 

Delmål 2.4 Registrene skal innen 2018 ha en fungerende 
resultattjeneste med oppdaterte og relevante 
resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
tilgjengeliggjort for aktuelle mottakere som klinikere, 
sykehusledere, RHF ledere og eksterne aktører. Disse 
resultatene skal være tilpasset formålet.  

 

Tiltak: Bidra til at registrene kartlegger hvilke mottakere de skal 

formidle sine resultater til. 

 

 Kartlegge hvilke typer resultat som er ønsket av 

mottakere i tillegg til å kartlegge hvilke resultat som er 

relevante for styringsformål på forskjellige nivå 

(klinikkledere, HF og RHF – ledelse)   

 

 Sørge for tilstrekkelig hjelp til å utarbeide relevante 

resultater.   

 

Delmål 2.5 Resultater på sykehusnivå for relevante kvalitetsmål i  



21 
 

alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal gjøres 
tilgjengelig for allmennheten igjennom årlig 
offentliggjøring/presentasjon på servicemiljøets 
nettsider 

Tiltak: Sørge for veiledning i arbeidet med å presentere relevante  

kvalitetsmål for målgruppen  

 

 Samordne med offentliggjøring fra andre relevante 

sentrale initiativ  

 

   
Hovedmål 
3 

ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING  

Delmål 3.1 Servicemiljøet sørger for god og tilrettelagt 
informasjon om medisinske kvalitetsregistre og om 
ivaretakelse av personvernrettigheter som registrert 
til pasienter, brukere og pårørende  
 

 

Tiltak Sørge for at det etableres egen side på 

www.kvalitetsregistre.no om pasient- og 

brukermedvirkning  

 

 Servicemiljøet bidrar til at nasjonale registre jevnlig 

publiserer pasientrettede nyhetssaker 

 

 Servicemiljøet sørger for at pasient- og brukerforeninger 

får tilsendt resultater fra sitt register  

 

 De nasjonale registrene skal i årsrapporten rapportere på 

arbeidet med tilrettelegging av brukermedvirkning 

 

 Servicemiljøet skal årlig arrangere et nasjonalt seminar og 

nettverkstreff for pasient- og brukerforeninger 

 

Delmål 3.2 Alle nasjonale kvalitetsregistre har pasient- og 
brukerrepresentasjon i fagrådene 

 

Tiltak Servicemiljøet skal bistå de nasjonale kvalitetsregistrene i 

få etablert pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådene 

 

 

 Servicemiljøet skal sørge for at det utarbeides 
opplæringsprogram for pasient- og brukerrepresentanter i 
fagråd 

 

Delmål 3.3 Alle nasjonale kvalitetsregistre skal ha 
pasientrapporterte data 

 

Tiltak Servicemiljøet sørger for at det opprettes og driftes et 

Fagsenter for pasientrapporterte data for nasjonale 

kvalitetsregistre 

 Mål: 80 % av de nasjonale kvalitetsregistrene skal 
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inneholde pasientrapporterte data innen 2018 

 Mål: 80 % av de nasjonale kvalitetsregistrene som har 

pasientrapporterte data skal anvende validerte 

instrumenter innen 2018 

   
Hovedmål 
4 

VELFUNGERENDE IKT-LØSNINGER  

Delmål 4.1 Norsk helsenett skal være den sentrale IKT 
driftsleverandøren for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 

 

 Servicemiljøet skal jobber for at kvalitetsregistre driftes 
hos NHN. 

 

Delmål 4.2 Tjenester for elektronisk dialog (Digitale 
innbyggertjenester) med pasientene tas i bruk slik at 
pasienter selv kan motta og rapportere data 
elektronisk. 
 

 

Tiltak: Servicemiljøet skal bidra til utvikling og drift av én 
nasjonal teknisk løsning som gjør det mulig for pasienter å 
registrere data inn i kvalitetsregistre.  
 

 

 Servicemiljøet i samarbeid med FMK skal etablere 
relevante digitale innbyggertjenester basert på 
helsenorge.no plattformen for visning av registerdata for 
pasienten 

 

Delmål 4.3 Alle nasjonale registre tilgjengeliggjør og rapporterer 
data elektronisk 

 

Tiltak:  Servicemiljøet sørger for at alle regioner kan tilby alle de 
nasjonale registrene løsninger for elektronisk datafangst 

 

 Servicemiljøet skal arbeidet for at registrene kan benytte 
en sentral teknologisk løsning for tilgjengeliggjøring av 
resultater 

 

Delmål 4.4 Kvalitetsregistre og resultatløsninger skal være 
koplet til Nasjonal løsning for autentisering på nivå 4 
 

 

Tiltak Servicemiljøet skal arbeidet for at alle registre tilbyr 
autentisering på nivå 4 ved pålogging til kvalitetsregistre. 
 

 

Delmål 4.5 Kvalitetsregistrene skal ha en standard grenseflate for 
integrasjon mot elektronisk journal 

 

Tiltak:  Servicemiljøet skal arbeide for at strukturert journal blir 
benyttet som kilde for kvalitetsregistre. 

 

 Servicemiljøet må arbeide for at det etableres grenseflate 
mot strukturert journal for automatisk utveksling av 
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registerdata. 

Delmål 4.6 Det lages prioriteringer/retningslinjer for søknad om 
tildeling av utviklingsmidler fra FMK-NIKT 

 

Tiltak:  Servicemiljøet skal sørge for at det søkes midler til 
prosjekter som fremmer samordning, standardisering, 
generiske løsninger og kostnadseffektiv utvikling og drift 
av registre. 

 

 Prioriterte områder som kan søkes utviklingsmidler til er:  
Rapport/resultatutvikling, PROM, elektronisk datafangst 
og innloggingsløsning. 

 

 Deler av utviklingsmidlene skal reserveres for søknad fra 
enkeltregistre 

 

 Oversikt over hvilke prosjekter som har fått tildelt midler 
publiseres på nett. 

 

   
Hovedmål 
5 

AKTIV, BEVISST OG TYDELIG KOMMUNIKASJON  

Delmål 5.1 Styrke internt samhold og bygge godt samarbeid 
mellom servicemiljø i ulike regioner. 

 

Tiltak:  Felles profil for å bygge felles kultur og tilhørighet internt  

 God og lett tilgjengelig internkommunikasjon.  

 Lage årlige handlingsplaner for kommunikasjonsarbeid i 

virksomheten. 

 

 Avholde interne, regelmessige kommunikasjonsmøter  

Delmål 5.2 Styrke forståelsen for vår rolle som servicemiljø 
ovenfor registrene og andre samarbeidspartnere. 
 

 

Tiltak:  Relevant informasjon for oppstart og drift av registre skal 

være lett tilgjengelig gjennom våre nettsider. 

 

 Tilby aktuell informasjon om servicemiljøet og andre 

registres arbeid gjennom nyheter og nyhetsbrev. 

 

 Bidra med kompetanse innenfor kommunikasjon til 

enkeltregistre – både gjennom kurs/medietrening og ved 

behov. 

 

 Utarbeide en egen mediestrategi for medisinske 

kvalitetsregistre 

 

 Være bevisst vår kommunikasjon med registrene i alle 
ledd av vår virksomhet for å tydeliggjøre servicerollen 

 

 Tydeliggjøre servicemiljøets kompetanse og rolle i  
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kommunikasjon med andre samarbeidspartnere 
Delmål 5.3 Bidra til synliggjøring av resultater fra- og nytten av 

medisinske kvalitetsregistre. 
 

Tiltak:  Tilgjengeliggjøre resultater fra registrene på en åpen, 

troverdig og forståelig måte. 

 

 Sørge for at relevant og målrettet informasjon når riktige 

målgrupper som pasienter og brukere, fagmiljø og 

sykehusledelse, samt beslutningstakere.  

 

 Opprettholde god kontakt med pasient- og 

brukerforeninger. 

 

 Skape og opprettholde god kontakt med media, og sette 

årlige mål for medieomtale av medisinske 

kvalitetsregistre. 

 

   
Hovedmål 
6 

ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING  

Delmål 6.1 Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for 
utlevering av data til forskning innenfor de formelle 
og lovregulerte rammene. 

 

Tiltak:  Vedtekter og daglig drift av kvalitetsregistrene 
gjennomgås med tanke bedre tilretteleggelse for 
forskningsformål  
 

 

 Det arrangeres møteplasser/samlinger for å øke bruk av 
data fra kvalitetsregistrene til forskning 

 

Delmål 6.2 Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal utlevere 
data til forskere (uten særskilte forbehold) dersom 
forskningsprosjektet ligger innenfor registerets 
formål og alle formaliteter er på plass.  
 

 

Tiltak:  Vedtekter og retningslinjer for utlevering av 
dataharmoniseres med NHRP, og det lages veileder og 
maler for utlevering av data til forskning. 
 

 

Delmål 6.3 Servicemiljøet bistår registre som ønsker å 
gjennomføre randomiserte kliniske studier på data fra 
kvalitetsregistre (R-RCT). 

 

Tiltak: Informasjon om muligheter og eksempler på R-RCTer 

formidles kvalitetsregistrene og forskningsmiljøer. 

 

Delmål 6.4 Servicemiljøet bistår registre som ønsker å opprette 
forskningsbiobank tilknyttet et kvalitetsregister. 

 

Tiltak:  Informasjon og kunnskap om forskningsbiobanker 
tilrettelegges for kvalitetsregistermiljøene. 
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Delmål 6.5 Resultater fra forsknings skal synliggjøres gjennom 
årsrapporter og websider. 

 

Tiltak:  Forskningsresultater skal ha en tydelig plass på 
kvalitetsregistrenes informasjonskanaler. 
 

 

   
Hovedmål 
7 

ROBUST OG EFFEKTIV ORGANISERING AV 
SERVICEMILJØET  

 

Delmål 7.1 Nasjonalt servicemiljø ledes fra SKDE i Helse Nord og 
har enheter i alle fire helseregioner. Hver region har 
en ansvarlig leder som sørger for samordning av 
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre i regionen.  
 

 

Tiltak: Leder for det nasjonale servicemiljøet ved SKDE er 
ansvarlig for å koordinere samarbeidet mellom de 
regionale enhetene gjennom regelmessige telefonmøter og 
samlinger. 

 

 Det lages en beskrivelse av oppgaver for leder i regionene.  
Delmål 7.2 Nasjonalt servicemiljø har en velfungerende og 

hensiktsmessig nasjonal organisering for veiledning 
og service ved utvikling og drift av medisinske 
kvalitetsregistre. 

 

Tiltak:  Det utarbeides en serviceerklæring som gjøres gjeldende 
både nasjonalt og i alle regioner som beskriver 
kompetanse og tjenester som tilbys medisinske 
kvalitetsregistre. 
 

 

Delmål 7.3 Nasjonalt servicemiljø skal være aktivt involvert i 
nasjonale prosesser med relevans for 
kvalitetsregisterfeltet.  
 

 

Tiltak:  Leder av nasjonalt servicemiljø er en del av sekretariatet i 
NHRP og deltaker i Arbeidsutvalg for NHRP med oppgave 
å synliggjøre nytten av- og utfordringer knyttet til 
kvalitetsregisterarbeid, og bidra til fokus på saker som er 
viktige for kvalitetsregisterfeltet. 
 

 

Delmål 7.4 Nasjonalt servicemiljø skal sørge for å 
tilgjengeliggjøre relevant informasjon mellom 
helsemyndigheter, Datatilsynet, RHFene og de 
nasjonale kvalitetsregistrene.  

 

Tiltak:  Servicemiljøet skal gjennom nyhetsbrev (og andre 
kanaler?)sørge for å informere ulike aktører i 
kvalitetsregisterfeltet om aktuelle registerrelevante saker.  
 

 

Delmål 7.5 Servicemiljøets funksjon evalueres gjennom 
årsrapporter og regelmessige brukerundersøkelser.  

 

Tiltak:  Det lages en mal for årsrapport for servicemiljøet som 
inkluderer aktivitet i servicemiljøet nasjonalt og i 
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regionene samt status for funksjon i de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene. 
 

 Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert andre år der 
servicetilbudet vurderes av ledere/fagpersoner i de 
nasjonale kvalitetsregistre  
 

 

   
   
Hovedmål 
8 

TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR  

Delmål 8.1 Det foreligger langsiktige finansieringsløsninger for 
utvikling og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 

 

Tiltak:  Servicemiljøet skal sørge for at besluttende organisasjoner 
har tilstrekkelig informasjon til å sørge for gode og 
forutsigbare finansieringsløsninger for utvikling og drift 
av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

 

Delmål 8.2 Servicemiljøet legger til rette for kostnadseffektive 
løsninger ved etablering, utvikling og drift av 
kvalitetsregistre.  
 

 

Tiltak: Servicemiljøet tilstreber i sitt arbeid bruk av felles 
infrastruktur, generiske løsninger og gjenbruk av 
løsninger… 
 

 

Delmål 8.3 Servicemiljøet skal bidra til at Norsk Helsenett får 
drift av medisinske kvalitetsregistre finansiert i sin 
oppdragsportefølje fra eier.  

 

Tiltak:  Servicemiljøet skal samarbeide med NHN for å tilstrebe at 
Norsk Helsenett får drift av medisinske kvalitetsregistre 
finansiert i sin oppdragsportefølje fra eier. 

 

   
Hovedmål 
9 

Kvalitetsregisterfeltet i framtiden…  

   
 

Ta med tidsfrister for tiltak i tabell.  

Ta med ansvarlig instans ? (evt. flytte dette til årlige  aktivitetsplaner?) 

 

 

KAPITTEL 5: Oppfølging av handlingsplan 
 

o 5.1 Økonomiske konsekvenser for hvert hovedmål 
o 5.2 Ansvar for oppfølging av tiltak og tidsfrister – årlige aktivitetsplaner 
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Forslag til fordeling av infrastrukturmidler 2016  
 
Bakgrunn for saken 
Den øremerkede satsningen på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre innebærer en 
årlig fordeling mellom de fire RHF av midler til felles infrastruktur. I denne saken presenteres forslag 
til fordeling for 2016. Beløpet for 2016 forventes å være  ca 18,5 millioner kroner. For 2015 avsatte 
HOD i tillegg 1,19 mill kr til arbeidet med å implementere pasientrapporterte data i de nasjonale 
kvalitetsregistrene. Om denne satsingen videreføres, vil midlene føres inn i drift av den etablerte 
veiledningstjenesten for pasientrapporterte data i nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse 
Bergen.   
 

Om forslaget 
Satsningen på regionale enheter i det nasjonale servicemiljøet foreslås opprettholdt og gjort 
permanent. Dette ikke minst av hensyn til behovet for forutsigbarhet for RHFene i arbeidet med å 
bygge opp regionale kompetansemiljø for lokalt å støtte arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Regionale funksjoner forutsettes å omfatte både registerfaglig og registerspesifikk 
IKT-faglig kompetanse og bistand.  
 
Potten knyttet til resultattjenester er foreslått opprettholdt på 4 mill i 2016, med fordelingsnøkkel 
slik at hver region får 1 mill hver. Det er nå ansatt dedikerte personer med 
rapportutvikling/analysekompetanse  i alle regioner slik at utvikling av resultattjenester kan skje i 
nært samarbeid med de faglige ledere for registrene.  
Hver region har i tillegg til de midlene som tildeles gjennom felles infrastrukturmidler i denne saken 
en avtale med Helse Nord RHF om lønnsmidler til en registerfaglig stilling fra Helse Nords øremerkete 
midler til drift av Nasjonalt servicemiljø ved SKDE. 
          
Tildeling til NPR med 1 mill kroner for arbeid med validerings- og dekningsgradsanalyser foreslås 
videreført. Det er siden 2013 utviklet et nært og positivt samarbeid med NPR om en slik funksjon. 
Dette er et viktig arbeid, og styringsgruppen har tidligere i år vedtatt at alle nasjonale 
kvalitetsregistre skal gjennomføre dekningsgradsanalyser hvert andre år.  
 
Det foreslås også for 2016 å sette av 1,5 mill til kompetanseutvikling i forhold til kvalitetsforbedring. 
Å benytte kvalitetsregisterdata til kvalitetsforbedringsprosjekter er en av hovedhensiktene med 
opprettelse av medisinske kvalitetsregistre. For å stimulere til slikt arbeid og til utvikling av 
kompetanse på kvalitetsforbedring foreslår vi å sette av midler til noen konkrete 
kvalitetsforbedringsprosjekter. Målet er at alle regioner i regi av de fagpersoner/seksjoner som har 
ansvar for kvalitetsforbedringsarbeid i samarbeid med kvalitetsregistre i samme region og 
servicemiljøet, utvikler og driver kvalitetsforbedringsprosjekter. Støtte fra disse infrastrukturmidlene 
er ment å stimulere til at så skjer. Det er foreløpig startet opp 2 slike prosjekter i 2015 for tidligere 
avsatte midler.  
 
Det foreslås også avsatt 0,5 mill knyttet til arbeid med å øke dekningsgrad i nasjonale 
kvalitetsregistre gjennom spesifikke prosjekter/tiltak. 
 

Saksframlegg 

Møtedato  30.9.2015 

Saksnr  31/2015 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Nedenfor er det samlete forslaget for 2016 satt opp i tabellform: 
 
 

Oppgave Beløp Ansvarlig Utbetales til 

Regionale enheter i 
nasjonalt servicemiljø 

Helse Sør-Øst: 
Helse Vest: 
Helse Midt Norge: 
Helse Nord:  
SUM  

4,3 mill   
3,2 mill 
2,2 mill 
1,8 mill 
11,5 mill 

De enkelte RHF De enkelte RHF 

Resultattjenester / 
tilbakerapportering av 
analyser og resultater 

Helse Sør-Øst: 
Helse Vest: 
Helse Midt Norge: 
Helse Nord:  
SUM  

1,0 mill   
1,0 mill 
1,0 mill 
1,0 mill 
4,0 mill 

De enkelte RHF De enkelte RHF 

Validering og 
dekningsgradsanalyser 
NPR 

1 mill Helse Nord RHF Helsedirektoratet, NPR 

Kvalitetsforbedring 1,5 mill De enkelte RHF Helse Nord RHF 

Dekningsgrad 0,5 mill  Helse Nord RHF 

Til sammen 18,5 mill    Helse Nord RHF 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
1. Styringsgruppen anbefaler overfor AD-møtet at felles infrastrukturmidler 2016 til arbeidet med 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre fordeles i henhold til forslaget i denne sak. 
2. Anbefaling fra AD-møtet oversendes HOD for godkjenning. 
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Ad gjennomføringskraft for beslutninger i Interregional styringsgruppe 
 
Det vises til kort diskusjon i sak 24 -15 «Oppfølging og gjennomføring av beslutninger i Interregional 
styringsgruppe» i forrige møte, og til styringsgruppens ønske om å sette dette temaet på dagsorden 
høst 2015. 
 
Sekretariatet har valgt å belyse tematikken nærmere gjennom et konkret og aktuelt eksempel: Saken 
om felles modell for finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre, sak 20-15, fra forrige 
møte. 
 
Denne saken har utgangspunkt i styringsgruppens ønske om en forutsigbar rutine og metode for 
finansiering av drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre, som alle RHFene forholder seg til. 
Styringsgruppen oversendte et forslag til en slik modell til AD-møtet første gang i 2011, som ikke ble 
realitetsbehandlet. 
I forrige møte ble utkast til en videreutviklet modell diskutert. Denne modellen var basert på 
informasjon om gjeldende praksis i alle RHF. Etter grundig diskusjon i styringsgruppen var det enighet 
om å be sekretariatet arbeide videre med modellen, «med særskilt vekt på kompleksitet og 
forholdene knyttet til nasjonale kompetansetjenester» (jfr. referat fra møte 10. juni 2015). 
 
Styringsgruppens intensjon med å utarbeide en slik modell, er at den skal bli veiledende, kanskje i 
beste fall kollegialt forpliktende, for finansieringsrutiner for nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 
alle RHF. 
Det er dermed behov for sterk forankring av denne saken internt i hvert RHF. 
 
Interregional styringsgruppe inviteres med dette til å drøfte når og hvordan en slik forankring best 
etableres, og hvilken rolle det er naturlig at RHFenes representanter i styringsgruppen selv tar i en 
slik prosess. 
 
Som et av flere mulige utgangspunkt legges det ved et utkast til brev som KAN sendes RHFene. 
 

Forslag til vedtak: 
Vedtak utarbeides i hht diskusjon i styringsgruppen. 
 
 
 
 
Vedlegg    

3 Utkast til brev 
   

Saksframlegg 
 

Møtedato  30.09.2015 

Saksnr  32/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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Sak 32/2015 Vedlegg 3  Utkast til brev  

 
 
UTKAST, brev til: 
 
Helse Sør-Øst RHF 
Helse Vest RHF 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Nord RHF 
 
 

 
Felles modell for finansiering av drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre? 
 
Bakgrunn 
Driftsansvaret for nasjonale medisinske kvalitetsregistre ligger hos de regionale 
helseforetakene (St.prp.nr.1 (2008-2009) og oppdragsdokument HOD-RHF). Det er i dag 
betydelig variasjon i omfang av ressurser de ulike regionene stiller til rådighet for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre de har ansvaret for.  
 
Interregional styringsgruppe ser behov å standardisere finansieringen av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre og at regionene etablerer en forutsigbar og felles modell for 
finansiering av arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  En felles modell for 
finansiering vil skape forutsigbarhet og samsvar i finansieringen mellom nasjonale 
kvalitetsregistre med databehandlingsansvar i ulike regioner.  
 
Interregional styringsgruppe er nå i ferd med å utarbeide forslag til en felles modell som de 
enkelte regionene kan legge til grunn for finansiering av registre som de selv har ansvaret 
for.  
En slik felles modell vil imidlertid kun være veiledende, og vil komme til anvendelse bare hvis 
regionene finner den relevant og hensiktsmessig i sitt eget arbeid. 
Interregional styringsgruppe ønsker derfor en intern vurdering i hvert enkelt RHF av utkast til 
modell (vedlagt). Synspunkter fra RHFene kan så integreres i det videre arbeidet med en 
felles finansieringsmodell og sørge for at et endelig utkast er internt forankret i alle regioner. 
 
Noen innledende bemerkninger 
I hovedsak er det to hovedområder for drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre:  
 
• «Faglig drift» innebærer blant annet daglig ledelse og utvikling av registeret på vegne 
av databehandlingsansvarlig, resultatformidling, drift av registerets fagråd, sikring av 
datakvalitet og dekningsgrad og en pådriverrolle for nasjonal kvalitetsutvikling. 
• «IKT-drift» innebærer drift av IKT-infrastruktur for registeret. 
 
Denne henvendelsen konsentrerer seg foreløpig om faglig drift, der anslag over oppgaver og 
kostnader bygger på dagens praksis og kunnskap om behov.  
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Kostnadsbildet for IKT-drift er under utvikling parallelt med at Norsk Helsenett (NH) skal 
overta som driftsansvarlig for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  Anslag over kostnader 
til IKT-drift er derfor ikke helt klart, men vil bli integrert i modellen før på et senere 
tidspunkt.  
 
 
Aktuelt 
Vedlagt denne henvendelsen ligger forslaget som bes vurdert. 
Det ble behandlet av Interregional styringsgruppe i juni 2015 (sak 20-15) med følgende 
vedtak: 
 
1. I erkjennelsen av nasjonale medisinske kvalitetsregistres betydning som metode for å 

styrke klinisk kvalitet og som grunnlag for klinisk forskning og outcome-forskning, vil 
Interregional styringsgruppe understreke behovet for at nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre er av god kvalitet.  

2. Interregional styringsgruppe erkjenner også at det kostnadsnivået som skisseres i 
inneværende sak representerer et minimumsbehov hva gjelder å oppfylle 
myndighetenes krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

3. Interregional styringsgruppe ser behov for at regionene etablerer en forutsigbar og 
felles modell for finansiering av arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

4. Styringsgruppen ber om at den foreslåtte malen videreutvikles med særskilt vekt på 
kompleksitet og forholdene knyttet til nasjonale kompetansetjenester. 

5. Så snart det er mulig må malen utvides til også å dekke IKT- driftskostnader.  
 
 
Regionene bes derfor vurdere 
• Modellens relevans 
• Modellens innretning 
• Eventuelle mangler / andre forhold som bør tas i betraktning 
 
 
Vi er takknemlig for tilbakemelding senest …… 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Olav Røise, leder     For sekretariatet 
………       ………. 
 
 
 
Vedlegg: Utkast til modell for finansiering av faglig drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre         
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Kostnader til flytting av medisinske kvalitetsregistre og utvalgte 
støttesystemer til Norsk Helsenett 
 
 
Bakgrunn 
Infrastruktur og teknisk drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre og Rapporteket skal 
flyttes til Norsk Helsenett. Flyttingen skal etter planen være fullført innen utgangen av 2017. 
Denne saken presenterer en kostnadsoversikt for flyttingen for perioden 2015 (fjerde 
kvartal) til 2017. Driftskostnader er ikke medtatt i kostnadsoversikten. Denne 
kostnadsoversikten kompletterer estimerte kostnader til IKT-drift som ble behandlet i 
styringsgruppemøtet i 4.3.2015, sak 5/2015. 
 

Status 
Utredningen om flytting av medisinske kvalitetsregistre, som ble gjennomført våren 2015, 
leverte følgende anbefalinger: 

 Drift av alle nasjonale kvalitetsregistre flyttes til Norsk Helsenett i perioden 2015-
2016. 

 Rapporteket flyttes til Norsk Helsenett i løpet av 2017. 

 Helseregister.no flyttes ikke, men fortsetter i ordinær drift hos Helse Nord IKT som 
underleverandør for registre i drift hos Norsk Helsenett. 

 Tilgangsstyring (autorisasjon og autentisering) for de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre flyttes fra helseregister.no til ny nasjonal portal i løpet av 2017. 

 Ansvarlig for forvaltning og utvikling av medisinske kvalitetsregistre endres ikke fra 
dagens situasjon. 

 
Flytting av registrene på de tre godkjente tekniske plattformene fra eksisterende 
driftsplattform til ny driftsplattform hos Norsk Helsenett er i gang. Etablering og flytting av 
MRS-registrene hos Norsk Helsenett har pågått siden 2013, og sluttføres innen utgangen av 
2015. Innen utgangen av 2015 gjennomføres i tillegg prøvedrift for OpenQReg og oppstart av 
etablering av ny driftsplattform for eReg. Registrene flyttes fra henholdsvis Helse Nord IKT 
og Sykehuspartner til Norsk Helsenett i løpet av 2016. 
 
For å redusere risiko for feil og driftsproblemer i forbindelse med flytting, er det anbefalt at 
det gjennomføres en prøvedriftsperiode på den nye driftsplattformen for OpenQReg, samt 
for Rapporteket før flytting. Kompleksitet og omfang for flytting av eReg-registrene er 
vesentlig lavere, både teknisk og organisatorisk, og det er derfor vurdert at prøvedrift kan 
gjennomføres som en del av etableringen av den nye driftsplattformen. 
 
Flytting av Rapporteket til Norsk Helsenett er planlagt gjennomført i 2017, etter en periode 
med prøvedrift i 2016. 

Saksframlegg 

Møtedato  30.09.2015 

Saksnr  33/2015 

Saksbehandler Lars Einar Steinsli, NHN 
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Utfordringer  
Flytting av de medisinske kvalitetsregistrene til Norsk Helsenett er startet uten at det er 
utarbeidet en kostnadsoversikt for flyttingen. Kostnadsoversikten er nødvendig for god 
planlegging og forutsigbar fremdrift. Kostnadsoversikten er i tillegg et viktig grunnlag for å 
avklare finansiering av implementeringen av den nasjonale strategien om å flytte de 
medisinske kvalitetsregistrene og Rapporteket til Norsk Helsenett. Kostnadsoversikten som 
presenteres i denne saken kompletterer estimerte kostnader til IKT-drift som ble behandlet i 
styringsgruppemøtet i mars 2015. 
 
Løsning  
Kostnadsoversikten presenterer estimerte kostnader for etablering av ny driftsplattform, 
prøvedrift og flytting av medisinske kvalitetsregistre fra eksisterende driftsleverandør til 
Norsk Helsenett. Kostnadene er basert på estimert ressursbehov hos Norsk Helsenett. Det er 
i tillegg gjort et anslag på ressursbehov hos eksisterende driftsleverandør. 
 
Kostnader til drift av registrene hos Norsk Helsenett er ikke medtatt i kostnadsoversikten. 
Alle investeringer som gjøres under etablering av ny driftsplattform inngår som en del av 
kostnadsgrunnlaget i driftsavtalen, og er derfor ikke medtatt i kostnadsoversikten, jf. 
tabellene 1 og 2. 
 
Tabell 1 presenterer estimerte kostnadsparametere som er brukt i kostnadsoversikten. 
Tabellen viser totalkostnad for hver parameter, samt anslått fordeling mellom Norsk 
Helsenett (NHN) og eksisterende driftsleverandør (ED). 
 

Tabell 1: Kostnadsparametret til kostnadsoversikten. Beløp i tusen kroner. 

Kostnadsparameter Kostnad Kommentar 

Flyttekostnad per register 75 
 

NHN: 50 
ED: 25 

Estimatet baseres på erfaringer med flytting av 
MRS-registre til ny driftsplattform hos Norsk 
Helsenett. 

Etablering av ny driftsplattform per 
registerplattform og Rapporteket 

350 
 

NHN: 250 
ED: 100 

Dette er en engangskostnad, gjeldende for hver av 
de tre registerplattformene og Rapporteket. Siden 
MRS-plattformen allerede er etablert er den ikke 
tatt med i denne kostnadsoversikten. 

Prøvedrift av OpenQReg 400 
 

NHN: 300 
ED: 100 

Prøvedrift av OpenQReg gjennomføres høsten 2015. 
Gjennom prøvedriften skal det sikres at flyttingen av 
registrene i 2016 skal kunne gjennomføres med lav 
risiko, og at integrasjoner mot Rapporteket og 
helseregister.no er på plass. 

Prøvedrift av Rapporteket 400 
 

NHN: 250 
ED: 150 

Prøvedrift av Rapporteket er planlagt gjennomført i 
2016. 

Flyttekostnad for Rapporteket 350 
 

NHN: 250 
ED: 100 

Estimatet baseres på erfaring med flytting av 
tilsvarende applikasjoner til Norsk Helsenett. 
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Tabell 2 presenterer total kostnadsoversikt for flytting av kvalitetsregistrene til Norsk 
Helsenett i perioden fjerde kvartal 2015 til 2017. 
 
Tabell 2: Kostnadsoversikt for flytting av kvalitetsregistre til Norsk Helsenett (2015-2017). 
Beløp i tusen kroner. 
 2015 (fjerde kvartal) 2016 2017 

Prøvedrift    

OpenQReg 400   

Rapporteket  400  

Etablering av ny driftsplattform    

MRS (gjennomført 2013/2014)    

OpenQReg  350  

eReg  350  

Rapporteket   350 

Flytting til Norsk Helsenett    

MRS (5 gjenstående registre) 375   

OpenQReg (16 registre)  1200  

eReg (3 registre)  225  

Rapporteket   250 

Totale kostnader 675 2525 600 

 
 

Totale kostnader for gjenstående aktiviteter knyttet til flytting av de medisinske 
kvalitetsregistrene til Norsk Helsenett er estimert til 3.800.000 kroner for perioden fjerde 
kvartal 2015 til 2017. Fordelingen av estimatet er 675.000 kroner i fjerde kvartal 2015, 
2.525.000 kroner i 2016 og 600.000 kroner i 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
1. Styringsgruppen tilslutter seg situasjonsbeskrivelsen slik den er presentert i saken med 

de kommentarer som framkom i behandlingen og referert i referatet. 
2. Kostnadsbildet presentert for flytting av de medisinske kvalitetsregistrene i innværende 

sak med innarbeidede endringer foreslått i møtet oversendes AD-møtet. 
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Status FMK-NIKT 
 
Se presentasjon i separat vedlegg nr. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  30.09.2015 

Saksnr  34/2015 

Saksbehandler Eivind Anker Kristiansen, NIKT-HF 
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Rapporteket og tilgang til data fra kvalitetsregistrene 
 
 
Bakgrunn og status 
Flere MRS baserte registre benytter Rapporteket som resultattjeneste. Etter overføring av 
driftsansvar fra HN-IKT til Norsk helsenett (NHN) har det ikke vært mulig å ivareta dataflyt mellom 
registrenes databaser og Rapporteket på en god nok måte. Dette til tross for et godt samarbeid på 
teknisk side mellom HN-IKT, Hemit og NHN.  
 
Det har vært jevnlig aktivitet for å få en god dataflyt på plass siden høsten 2014. Men det  har altså 
dessverre ikke lyktes å få etablert hverken midlertidige eller permanente løsninger. Årsakene til dette 
samt annen utfyllende informasjon forklares nærmere i vedlegg til saken. 
 
Basert på tilbakemeldinger fra de registrene dette angår, virker det som om man nå tviler på om 
Rapporteket i det hele tatt kan benyttes og om man kan stole på de data som ligger til grunn for de 
resultater som produseres gjennom Rapporteket.  
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar informasjonen om Rapporteket og tilgang til data fra 
kvalitetsregistrene til orientering og ber om at alle involverte parter gjør sitt beste for å få løst de 
beskrevne problemene 
 
 
 
 
Vedlegg    
5 Notat Rapporteket og datagrunnlag fra registre på Norsk helsenett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 
 

Møtedato  30.09.2015 

Saksnr  35/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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Sak 35/2015 Vedlegg 5  Notat Rapporteket og datagrunnlag fra registre på Norsk helsenett. 

Notat: Rapporteket og datagrunnlag fra registre på Norsk 
helsenett 

Are Edvardsen, SKDE 

23. september 2015  

Bakgrunn 

Rapporteket er etablert som en resultattjeneste for medisinske kvalitetsregistre. Statistikere som 
jobber med data fra registrene kan legge inn “analysemaler” i Rapporteket der de danner grunnlag 
for dynamisk og on-line presentasjon av resultater fra registrene til alle som har tilgang til denne 
tjenesten. I tillegg tilbys det adgangsregulert, interaktiv tilgang til registerdata som kan benyttes til å 
etablere resultater etter eget ønske i form av tabeller og grafer for direkte visning eller til eksport. 
Rapporteket er koblet sammen med øvrig infrastruktur på helseregister.no, blant annet ved gjenbruk 
av autentisering og autoriseringstjenesten (innlogging) samt tilgang til datagrunnlaget for de 
registrene som driftes på helseregister.no. Både MRS- og OpenQReg-baserte kvalitetsregistre 
benytter idag Rapporteket. 

Situasjon 

Teknisk drift av kvalitetsregistre med en MRS-basert innregistreringsløsning har over de siste par 
årene blitt flyttet fra helseregister.no (HN-IKT) til Norsk helsenett, gjerne i forbindelse med 
overgang/oppgradering fra MRS3 til MRS4. Etter flytting hadde disse registrene ikke lengre tilgang til 
egne oppdaterte data gjennom Rapporteket fordi databasene ikke lengre kunne nås. I et samarbeid 
mellom HN-IKT og Hemit (og NHN) ble man enige om å etablere en midlertidig løsning for raskt å 
kunne få på plass nødvendig datatilgang, for deretter å få på plass en permanent og generell løsning 
for å ivareta bruk av Rapporteket for disse registrene. Arbeidet startet i forbindelse med pilotering av 
Hjerneslagregisteret på nytt driftsmiljø for Rapporteket høsten 2014, og per september 2015 jobbes 
det ennå med å få en fungerende midlertidig løsning på plass. I denne perioden har Registrenes 
datatilgang i Rapporteket vært svært ustabil, og for mange registre har det kun vært tilgang på 
statiske/historiske data over lengre perioder. Som følge av uforutsette endringer av format og 
innhold på levert datagrunnlag har det også vært tilfeller av driftsstans og/eller feil for registre på 
Rapporteket. Oppsummert gis registre som driftes hos Norsk helsenett en utilstrekkelig 
resultattjeneste gjennom Rapporteket. 

Vurdering 

Erfaringer så langt 

Det tekniske samarbeidet mellom HN-IKT har fungert godt i hele perioden fra høsten 2014. Men, 
situasjonen for MRS4 registre som benytter Rapporteket har vært svært utilfredsstillende med både 
brudd og feil i leveransene fra Rapporteket. Først og fremst har dette vært en frustrasjon for 
registrene, men det har også ført til betydelig merarbeid for alle de som på en eller annen måte 
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jobber med å levere resultattjenester til registrene. Her er noen eksempler på årsaker til 
dataleveranser i denne perioden rett og slett har vært for dårlige: 

 det har ikke vært mulig å få på plass en verifikasjon om alle data faktisk blir levert 

 aktive men i perioder ukjente filtre har gitt svinn av data under overlevering fra NHN 
til HN-IKT 

 kurér av data har i noen tilfeller ikke kunne håndtert desimaltall noe som har gitt 
direkte feil i tallgrunnlaget som benyttes på Rapporteket 

Status og planlagt aktivitet 

Så vidt jeg vet er det stor enighet blant de som jobber med dataoverføringen (HN-IKT og Hemit) at 
denne tilnærmingen (også kalt dataekstraktor, altså den programvaren som sørger for uttrekk av 
data fra MRS4-registre hos NHN og overlevering til HN-IKT) ikke har fungert etter hensikten og at 
man derfor bør gå over til en enklere og dermed mer robust løsning der data mer eller mindre 
direkte kopieres (replikeres) mellom databasene hos NHN og HN-IKT. En forutsetning for å få dette til 
er at data i utgangspunktet finnes i form av en relasjonsdatabase, noe som idag ikke er tilfelle for 
mange av MRS registrene. En overgang fra registerdata på nåværende form (Jason-objekt der all 
informasjon ligger lagret som tekst-strenger) til relasjonsdatabase ligger inne i planene for 
oppgradering av hvert enkelt register og det vil dermed ta en god del tid før alle er over på denne 
formen. 

Mulige tiltak 

Det synes klart at innledende valg av teknologi/metode ikke har fungert slik man forventet, og det 
har gått mye kalendertid til feilsøking og retting før man nå velger en alternativ metode. Om denne 
faktisk gir større sannsynlighet for å lykkes vites ikke, annet enn det man generelt kan forvente ved 
redusert kompleksitet. At det har tatt så lang tid og at man ikke har fått dette til å fungere er heller 
ikke noe godt utgangspunkt for etablering av mer permanente løsninger for dataoverføring/tilgang. 
Det kan derfor tenkes at det vil være formålstjenlig å få inn spesialisert kompetanse som kan bidra 
med råd og/eller utførende jobb slik nødvendig infrastruktur blir etablert med god kvalitet og innen 
rimelig tid. Slik kompetanse kan finnes internt hos HN-IKT, Hemit eller Norsk helsenett, men det bør 
også åpnes for at dette kan hentes utenfra. 

Om man skulle lykkes med den alternative tilnærmingen, altså replikering av databaser, så framgår 
det tidligere i notatet at det uansett vil ta mye tid før dette er på plass fordi en slik løsning er 
avhengig av større oppgraderinger for hvert enkelt register. I så fall bør tidsaspektet tydelig 
kommuniserer til registrene dette gjelder slik at forventningene blir riktig i forhold til når man er i 
stand til å levere. Videre bør alt arbeid med de samme registrene på Rapporteket stilles i bero til data 
faktisk kan levere med tilstrekkelig god kvalitet. Dette må også tydelig formidles til registrene. På 
denne måten vil man også unngå det sisyfosarbeidet som som mange både i registrene og hos 
tekniske leverandører har tatt del i fram til nå. 

Parallelt med dette arbeidet bør den påbegynte og generelle avklaringen rundt form og innhold på 
dataleveranser til Rapporteket avklares. Her er det først og fremst HN-IKT som må være 
premissleverandør med bakgrunn deres ansvar for teknisk forvaltning av Rapporteket samt at de har 
betydelig erfaring fra rapportutvikling og dataflyt fra OpenQReg-baserte registre. Per i dag fungerer 
OpenQReg-baserte registre godt i Rapporteket, og metodene som benyttes er generiske og 
overførbar også til registre som benytter andre plattformer, eksempelvis MRS og eReg. 
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Interregional styringsgruppe – behov for IKT-kompetanse i møtene 
 
Bakgrunn 
I statsbudsjettet for 2009 fikk Helse Nord RHF i oppdrag å etablere et nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre ved SKDE mens Helse Midt-Norge RHF v/Hemit fikk i oppdrag å 
videreføre utviklingen av felles tekniske løsninger (S t.prp.nr. 1 (2008–2009) ).  
SKDE og Hemit utviklet ila 2009 et strukturert samarbeid for å sikre sammenheng mellom 
funksjonelle registerbehov og IKT-utvikling, og Hemit deltok i sekretariatsfunksjonen / arbeidet med 
å forberede møtene i Interregional styringsgruppe. Hemit gjennomførte oppdraget som en 
videreutvikling av løsningen MRS, og redegjorde i hvert møte for Interregional styringsgruppe om 
status for registre med eller i påvente av denne løsningen. Registre med andre IKT-løsninger var 
henvist til øvrige regionale IKT-enheter og regional egenfinansiering. 
 
Fra og med 2014 ble oppdraget med å videreføre utviklingen av felles tekniske løsninger overført fra 
Hemit til Nasjonal IKT HF (NIKT) v/ Fagforum for medisinske kvalitetsregistre, FMK-NIKT. Endringen 
skulle innebære en overgang fra rammefinansiering av en foretrukket leverandør (Hemit) og teknisk 
innregistreringsløsning (MRS) til oppdragsfinansiering av et begrenset antall (tre til fem) likeverdige 
aktører styrt av Nasjonal IKT og Interregional styringsgruppe (brev av 16.09.13 fra HOD, vedlegg 1). 
 
FMK-NIKT ble etablert høst 2013 med funksjon fra og med 2014, med ledelse fra Helse Vest IKT i 
påvente av organisering og ansettelser i NIKT-HF. FMK-NIKT er sammensatt av representanter fra alle 
RHF, Norsk Helsenett og NIKT HF (ledelse og sekretariat), samt observatører fra servicemiljøet og 
leverandørene. Oversikt over status på feltet, drøfting av strategiske spørsmål vedrørende behov for 
IKT-løsninger for medisinske kvalitetsregistre og fordeling av øremerkete IKT-midler til felles 
infrastruktur (5 mill kroner per år), var planlagte oppgaver for FMK-NIKT (vedlegg 2), men mandatet 
er til vurdering i gruppen. 
 
Med formål å sikre kontinuitet i kompetanse og kapasitet på IKT-feltet i en overgangsfase, beholdt 
Hemit i 2014 en rammefinansiering på 2 (av de 5) mill kroner øremerket felles tekniske løsninger. 
Rrepresentant fra Hemit deltok i samme periode på møtene i Interregional styringsgruppe sammen 
med leder av FMK-NIKT. 
 
Aktuelt 
Interregional styringsgruppe har uttrykt ønske om å vurdere behovet for tilgjengelig IKT-kompetanse 
i møtene. Saken ble aktualisert av spørsmålet om hvorvidt ordningen med representant fra Hemit 
tilstede i tillegg til leder av FMK-NIKT skulle fortsette ut over den avtalte overgangsordningen for 
2014.  
 
Med dagens ansvarsstruktur for IKT-løsninger til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, er Hemit en 
av tre organisatorisk likeverdige, regionale leverandører av IKT-løsninger. Ut over MRS (Hemit), som i 

Saksframlegg 
 

Møtedato  30.09.2015 

Saksnr  36/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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dag er dominerer med hensyn til antall registre, har FMK-NIKT pekt på eReg (Helse Sør-Øst) og 
OpenQreg (Helse Nord) som aktuelle.  
Alle regioner er representert i FMK-NIKT, der ledelsen nylig er overtatt av NIKT-HF.  
En hensikt med FMK-NIKT var å etablere et IKT-underutvalg med relevant kompetanse for håndtering 
av IKT-behov og IKT-løsninger for medisinske kvalitetsregistre på vegne av Interregional 
styringsgruppe. 
Leder av FMK-NIKT fungerer som bindeledd mellom styringsgruppen og FMK-NIKT, rapporterer til 
styringsgruppen i alle møter og overfører problemstillinger og bestillinger fra styringsgruppen tilbake 
til FMK-NIKT. Referat fra alle møter i FMK-NIKT refereres for styringsgruppen. 
 
Dersom den ordningen som beskrives ovenfor ikke vurderes som tilstrekkelig for å dekke 
styringsgruppens behov for IKT-kompetanse i møtene, bør behovet defineres og utdypes som 
grunnlag for drøfting av aktuelle løsningsalternativer. 
 
 
  
 

Forslag til vedtak: 
Utformes i hht drøfting i styringsgruppen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

6 Brev fra HOD – Teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

7 Mandat for nytt fagforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT  
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Sak 36/2015 vedlegg 6  Brev fra HOD – Teknologiske løsninger for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
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Sak 36/2015 vedlegg 7  Mandat for nytt fagforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT  
 

 
Mandat for nytt fagforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT  
(godkjent av AD-møtet 21. oktober 2013): 
 
De fire regionale helseforetakene ønsker opprettet et fagforum for teknologiske 
løsninger for medisinske kvalitetsregistre i Nasjonal IKT (NIKT). Hovedformålet er å 
bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får 
utviklet en velfungerende og for formålet kvalitetssikret teknologisk løsning, som 
driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø. Fagforum for kvalitetsregistre i NIKT 
forvalter til dette formålet og på vegne av AD i de fire RHF, de midlene som stilles til 
rådighet fra HOD øremerket videreutvikling av teknologiske løsninger for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. Fagforum for kvalitetsregistre i NIKT ledes av Helse 
Vest IKT inntil noe annet eventuelt besluttes i AD-møtet. Helse Vest RHF er mottaker 
av de øremerkete midlene fra HOD inntil NIKT er opprettet som egen juridisk enhet.  
 
Fagforum er rådgivende til interregional styringsgruppe i strategiske spørsmål 
vedrørende teknologisk utvikling for nasjonale kvalitetsregistre, og – på forespørsel – 
overfor databehandlingsansvarlige med hensyn til valg av teknologisk løsning for 
enkeltregistre. Fagforum samarbeider med og søker på relevante områder råd hos 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE.  
 
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT skal ha som hovedoppgaver å: 

 Godkjenne aktuelle teknologiske løsninger for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre  

 Kvalitetssikre organisatoriske forhold hos aktuelle leverandører av 

teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 Forvalte øremerkete midler til videreutvikling av teknologiske løsninger for 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 Sørge for at det finnes et velfungerende, felles nasjonalt driftsmiljø for 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 Etter søknad tildele midler til databehandlingsansvarlige for nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre for utvikling av teknologisk løsning 

 På etterspørsel gi råd til databehandlingsansvarlige for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre vedrørende valg av teknologisk løsning 

 Være rådgivende organ for interregional styringsgruppe hva gjelder 

strategiske spørsmål vedrørende teknologiske løsninger for nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre 

 Være rådgivende overfor Nasjonalt helseregisterprosjekt /  E-helsegruppen i 

spørsmål som er direkte relevante for teknologiske løsninger for nasjonale 

kvalitetsregistre 
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Møteplan 2016 
 
 
Det foreslår følgende møteplan for Interregional styringsgruppe i 2016: 
 
Onsdag 30. mars 
Onsdag 15. juni 
Onsdag 28. september 
Onsdag 30. november 
 
Alle møter på Gardermoen kl 0930 – 1530. 
 
 

Forslag til vedtak: 
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Referatsaker  
 

1. Referat fra møter FMK-NIKT 

2. Vedrørende innspill om et nasjonalt synsregister 

 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
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Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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Sak 38/2015 Referatsak 1: Referat møter FMK-NIKT  16.06 og 25.08.2015 
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Sak 38/2015 Referatsak 2: Vedrørende innspill om et nasjonalt synsregister 
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Eventuelt 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
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