


25.06.2018
2

Finansiering av IKT-drift



De nasjonale kvalitetsregistrene har som formål å skaffe til veie det 
nødvendige informasjonsgrunnlag for å monitorere og deretter 
forbedre kvaliteten på helsetjenesten for en gitt pasient- eller 
diagnosegruppe. Kvalitetsregistrene er med andre ord verktøy som skal 
gjøre det mulig å sikre et mest mulig likeverdig og kvalitativt godt tilbud 
til alle pasientene i hele landet. Med denne begrunnelse vurderer vi 
derfor kvalitetsregistrene som en integrert del av pasientbehandlingen, 
og som nødvendige virkemiddel for å forbedre denne. Altså inngår 
tilgang til kvalitetsregistrene i det sørge-for-ansvaret RHF-ene har for 
befolkningen i sine respektive geografiske områder. 
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Fordeling av kostnader
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Fordeling rammetilskudd RHF



IKT-drift inkluderer her:
1. Serverdrift Norsk helsenett
2. Nasjonale løsninger knyttet til autorisasjon
3. Årlig vedlikeholdsavtale med det enkelte register
4. Nasjonale fellesløsninger for innsamling av PROM
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IKT-drift
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Samlet endring i betaling fra hver enkelt region i 
2017 
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Finansiering av faglig og administrativ drift



• Store ulikheter i de fire RHFenes finansiering av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre

• Enkelte RHFer – primært Helse Vest RHF - hadde påtatt seg ansvaret for en 
betydelig større andel nasjonale registre enn andre, målt etter deres andel av 
landets befolkning og pasienter, mens situasjonen var motsatt for Helse Sør-
Øst RHF. I sin konsekvens medførte dette en skjev kostnadsfordeling mellom 
RHFene for løsningen av en felles nasjonal oppgave. 

• Etablering av et nytt nasjonalt kvalitetsregister er en felles beslutning fra de 
fire RHFene.

• Helseforetak i alle regioner får økte kostnader ved etablering av et nasjonalt 
kvalitetsregister gjennom leveranse av pasientdata.

• Tildelingen av driftsmidler til de enkelte nasjonale kvalitetsregistre, var i liten 
grad basert på tverregionale behovskriterier og mer uttrykk for det enkelte 
databehandlingsansvarlige RHFs prioritering og bevilgningsvilje. Eksempelvis 
har registre hjemmehørende i Helse Nord RHF hatt en klart lavere 
driftsstøtte enn registre hjemmehørende i andre RHFer.

• Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et offentlig gode (public goods) som 
kommer alle RHF like meget til nytte, derfor bør finansieringen følge den 
nasjonale inntektsmodellen (Magnussen)

25.06.2018
8

Bakgrunn



Finansiering fra RHF Nord Midt-Norge Vest Sør-Øst Totalt

Sum alle registre    8 350 100
(n=8)

14 542 000
(n=6)

29 652 000 
(n=18)

32 000 000 
(n=20)

84 544 100

Gjennomsnitt pr register 1 043 763 2 423 667 1 647 333 1 600 000 1 625 848
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Dagens finansiering av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre
Finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre per helseregion og 
totalt i 2016. 
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RHF-finansiering av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene i Helse Sør-Øst i 2016
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RHF-finansiering av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene i Helse Vest i 2016
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RHF-finansiering av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene i Helse Midt-Norge i 2016
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RHF-finansiering av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene i Helse Nord i 2016
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Finansiering Gjennomsnitt Nord 1 043 763 Gjennomsnitt nasjonalt 1 625 848



Gulvet: minimumsbeløp for hva man kan drifte et nasjonalt 
register for

• Må ligge noe lavere enn gjennomsnittet på 1,68 mill – og 
antagelig høyere enn dagens laveste finansiering på 600.000

• Er ment å dekke faglig leder, adm. stillingsandel og noe 
reise/møteaktivitet

• Arbeidsgruppen foreslår: 1mill

Taket: Vanskelig å anslå hvor stor forskjell det bør være 
mellom gulv og tak

• Basert på kostnadsdriverne og simuleringer mener 
arbeidsgruppen at avstanden bør ligge i nærheten av 1.5 mill
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Gulv og tak



• Antall innregistrerende enheter
• Antall innregistrerte hendelser per år
• Kumulativt registerdesign
• Registerets modenhetsgrad
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Kostnadsdrivere



Sykehuskategori Antall innregistrerende enheter

0 ≤8

1 9-20

2 21-39

3 40+
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Kostnadsdrivere – antall innregistrerende enheter

Forslag: Benytte det antall enheter registeret SKAL samle data fra, og ikke 
faktisk tilslutningsgrad



Hendelseskategori Antall hendelser per år

0 ≤800

1 801-4999

2 5000-9999

3 10000+
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Kostnadsdrivere – antall innregistrerte hendelser 
per år

En hendelse er definert som én innrapportering/ett skjema inn til registeret. En 
pasient kan ha mer enn en hendelse per år, enten pga flere sykdomshendelser eller 
pga oppfølging og kontroll etter en sykdomshendelse.



• Registre som har gjentakende registreringer av samme 
pasienter. Kvalitetsregistre som har livslang oppfølging av 
sine pasienter vil få et økt pasientgrunnlag år for år, inntil 
de når sitt maksimale nivå (der utgangen av pasienter er 
lik insidensen).

• Tolv registre faller inn under denne kategorien
• Forslag: Et tillegg i grunnfinansieringen på 10 %
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Kostnadsdrivere – kumulativt registerdesign



• Registre med høy modenhetsgrad forventes å bli brukt i 
utstrakt grad til mange ulike formål, f.eks. kvalitetsforbedring, 
styring, forskning. 

• Ikke entydig, men rimelig å anta at mer modne registre i snitt 
vil være mer ressurskrevende enn registre på stadium 1 og 2.

• Forslag:
• Stadium 3 vil gi et tillegg i grunnfinansieringen på 10 %
• Stadium 4 vil gi et tillegg i grunnfinansieringen på 20 %
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Kostnadsdrivere – modenhetsgrad



Grunnfinansiering Beløp basert på sykehuskategori og hendelseskategori

+ ev kumulativ faktor 10 % av grunnfinansiering

+ ev stadium 3 10 % av grunnfinansiering

+ ev stadium 4 10 % av grunnfinansiering

= Totalt finansieringsbeløp Sum
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Finansieringsmodell

Prinsipper:
• Finansieringsmodellen bygger på en gruppeinndeling
• Sykehuskategori veier tyngre enn hendelseskategori



Tabellen under viser inndeling i de åtte gruppene og foreslått 
grunnfinansiering per gruppe. I henhold til arbeidsgruppens 
anbefaling viser vi grunnfinansieringen per gruppe både ved en 
budsjettnøytral ramme og ved en potensiell økning av rammen 
med 10 MNOK.
Gruppe 1 inneholder kun de aller minste registrene (få enheter 
og få hendelser), og disse får minimumsbeløpet på 1,1 MNOK i 
grunnfinansiering. 
En antagelse er at de minste registrene har et særskilt lavt 
ressursbehov, og at de dermed er i en særstilling. Det foreslås 
derfor et sprang på 250 000 NOK mellom gruppe 1 og gruppe 2. 
Deretter foreslår vi en økning på 100.000 NOK per gruppe til og 
med gruppe 8.
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Finansieringsmodell



Hendelseskategori
Enhetskategori 0

≤800 
1
801-4999

2
5000-9999

3
10 000+

0
≤ 8 sykehus

Barnekreft, 
Smerteregisteret, 
Analinkontinens, 
NorSCIR, Hisreg

Gynekologisk kreft, 
Leppe-, kjeve-
ganespalte, 
Hjertekirurgi, Nakke-
ryggregisteret

1
9-20 sykehus

Barnehofte, 
Nevromuskulære 
sykdommer, Porfyri

Langtids mekanisk 
ventilasjon, Hjertestans-
registeret

NorArtritt Karkirurgi, Brystkreft, 
Prostatakreft, Invasiv 
kardiologi, Fedmekirurgi

2
21-39 sykehus

CP-registeret Diabetes barn, Norkog 
(tidl. Demensregisteret), 
(flyttet porfyri) 

MS-registeret, Nyfødt 
intensiv, Føflekkreft, 
Nyreregisteret,
Lungekreft

Pacemaker, Ryggkirurgi, 
Hjertesvikt, NorGast, 
Gynekologisk endoskopi

3
40+ sykehus

Kvinnelig inkontinens, 
KOLS-registeret, 
Korsbånd, 
Organspesifikke 
autoimmune sykd. , 
Lymfom 

Traumeregisteret Intensivregisteret, Tykk-
endetarmskreft, 
Diabetes voksen, 
Gastronet, Hjerteinfarkt, 
Hjerneslag, Hoftebrudd, 
Leddproteser
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Gruppeinndeling av nasjonale kvalitetsregistre basert på 
antall innregistrerende enheter og antall hendelser per år



Enhets-kategori Hendelses-
kategori

Gruppe Registre Grunnfinansiering
Innenfor dagens ramme Ved en økning på 10 mill NOK i 

rammen
0 0 1 Barnekreft, Smerteregisteret, 

Analinkontinens, NorSCIR, Hisreg
1.100.000 1.100.000

0 1 2 Gynekologisk kreft, Leppe-, kjeve-
ganespalte, Hjertekirurgi, Nakke-rygg 

1.350.000 1.550.000
0 2
0 3
1 0 3 Porfyri, Barnehofte, Nevromuskulære 

sykdommer, Langtids mekanisk 
ventilasjon, Hjertestansregisteret

1.450.000 1.650.000
1 1

1 2 4 NorArtritt, Karkirurgi, Brystkreft, 
Prostatakreft, Invasiv kardiologi, 
Fedmekirurgi

1.550.000 1.750.000
1 3

2 0 5 CP-registeret, Diabetes barn,  Norkog 
(tidl. Demensregisteret) 

1.650.000 1.850.000
2 1

2 2 6 MS-registeret, Nyfødt intensiv, 
Føflekkreft, Nyreregisteret,
Lungekreft, Pacemaker, Ryggkirurgi, 
Hjertesvikt, NorGast, Gynekologisk 
endoskopi

1.750.000 1.950.000
2 3

3 0 7 Kvinnelig inkontinens, KOLS-registeret, 
Korsbånd, Organspesifikke 
autoimmune sykd., Traumeregisteret, 
Lymfom

1.850.000 2.050.000
3 1
3 2

3 3 8 Intensivregisteret, Tykk- og 
endetarmskreft, Diabetes voksen, 
Gastronet, Hjerteinfarkt, Hjerneslag, 
Hoftebrudd, Leddproteser

1.950.000 2.150.000
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Beregning av grunnfinansiering for nasjonale kvalitetsregistre 



Grunnfinansiering Beløp basert på gruppeinndeling

+ ev kumulativ faktor 10 % av grunnfinansiering

+ ev stadium 3 10 % av grunnfinansiering

+ ev stadium 4 20 % av grunnfinansiering

= Totalt finansieringsbeløp Sum
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Totalt finansieringsbeløp per register



Innenfor dagens ramme Ved en øning på 10 mill NOK i 
rammen

+ 10 reg. på stadium 3 1.630.000 1.880.000

+ 10 reg. på stadium 4 3.260.000 3.620.000

=  behov for merfinansiering: 4.890.000 5.500.000
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Økte rammer og modellens dynamiske karakter



 Endring i finansieringsbeløp i de ulike simuleringene basert på den nye modellen.  
Minus (i 1000 kr) Pluss (i 1000 kr) 
1350 -800 799- 300 299 -1 0 - 299 300 -799 800 -1280 

Simulering 1 – 
innenfor dagens 
ramme 

2 registre 5 registre 10 
registre 

15 registre 14 registre 1 register 

Simulering 2 – økt 
ramme med 10 
mill NOK 

2 registre 4 registre 5 registre 10 registre 25 registre 1 register 

Simulering 3 – økt 
ramme med 20 
mill NOK 

2 registre 4 registre 1 register 8 registre 26 registre 6 registre 
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Beregning av endring i finansiering for nasjonale 
kvalitetsregistre basert på ulike simuleringer 
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Simulering 1 – innenfor 
dagens ramme
Forutsetninger: 
Gruppeinndeling og 
grunnfinansiering som 
beskrevet i rapporten, 
kumulativ faktor belønnes 
med et påslag på 10 % på 
grunnfinansieringen, 
stadium 3 og 4 belønnes 
med et påslag på hhv 10 
% og 20 % på 
grunnfinansieringen. 
Totalsum i denne 
simuleringen blir kr. 
79.835.000.



Finansiering fra RHF 
 

Nord 
 

Midt-Norge 
 

Vest 
 

   Sør-Øst 
 

  Total 
 

    
Dagens finansiering    
 

 
8 350 100 
 

 
14 542 000 
 

 
29 652 000  

 
32 000 000 

 
84 554 100 

  
Dagens finansiering 
etter ny modell 
(andel) 

 
10 865 201 
   (0,1285) 

 
12 125 058 
   (0,1434) 

 
16 065 279 
   (0,1900) 

 
45 507 017 
   (0,5382) 

 
84 562 555 

Differanse + 2 515 101 
 

- 2 416 942 - 13 586 721 + 13 507 017  
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Omfordeling RHF



I finansieringsmodellen for de nasjonale kvalitetsregistre ligger 
det klare kriterier for hva som gir uttelling for finansiering utover 
grunnbeløpet. I erkjennelse av at enkelte registre kan ha 
særskilte forhold som tilsier utgifter utover standard registerdrift, 
foreslår et mindretall (Røise og Sandberg) at det – etter søknad -
kan gis slik særlig finansiering til registre, over tid eller for en 
kortere periode.
• Følgende kriterier legges til grunn:
• Registeret har særskilte utgifter i ordinær drift av registeret
• Registeret har behov for å inkludere nye grupper av pasienter som 

medfører ekstra utgifter.
• Registeret har behov for ekstra finansiering i forbindelse med 

utvidelse/endringer i registerets datapunkter
• Andre særskilte forhold
Flertallet (7 av 9 medlemmer) i arbeidsgruppen er av den klare 
oppfatning at slike kostnader må søkes finansiert gjennom andre kilder 
enn de ordinære driftsmidler til kvalitetsregistrene. 
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Særlig finansiering for ekstraordinære utgifter



Det etableres en ny modell for ressurstildeling til de enkelte 
nasjonale kvalitetsregistre, med virkning fra 1. januar 2020. 

a. Modellen etableres med en minimumsfinansiering på 1,1 MNOK kr for 
de aller minste registrene, og bygges opp med en grunnfinansiering 
økende i 7 trinn, basert på antall registrerende enheter og antall pasienter. 

b. Utover grunnfinansieringen, bygges modellen opp med 
tilleggsfinansiering på 10 prosent for kumulative registreringer for samme 
pasient over mange år, tilleggsfinansiering på 10 prosent for registre som 
når stadium 3 og tilleggsfinansiering på 20 prosent for registre som når 
stadium 4. 

c. Det etableres en overgangsordning i tre trinn for innføring av ny modell 
for tildeling av ressurser til enkeltregistre, med gradvis innfasing av 
omfordelingen med 1/3 per år i budsjettårene 2020, 2021 og 2022. 
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Arbeidsgruppens anbefalinger



• Det enkelte RHF/HF bør stå fritt til å støtte registre tilhørende egen 
region med tilleggsbevilgninger utover de midler som fordeles 
gjennom modellen. Det anbefales at de enkelte RHFer vurderer slik 
støtte i en overgangsfase for registre som gjennom modellen får en 
vesentlig reduksjon i sin ressurstildeling.   

• Ved etablering av nye nasjonale kvalitetsregistre tilføres nye 
ressurser og registeret plasseres i finansieringskategorien som 
tilsvarer antall innregistrerende sykehus, og vil etter oppstart av 
datainnsamling flyttes til den kategorien som også ivaretar antall 
hendelser i registeret. 

• Ressursrammen til eksisterende nasjonale kvalitetsregistre (per 2019) 
styrkes med minst 10 mill kr fra og med 1. januar 2020. 
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Anbefalinger



• For å oppnå større forutsigbarhet i arbeidet med å videreutvikle 
kvalitetsregisterfeltet, er det nødvendig å foreta justeringer og 
forenklinger av nåværende styrings- og finansieringsmodell. 

• De regionale helseforetakene skal – i samarbeid med helseforetakene 
og fagmiljøene – arbeide for å effektivisere driften av nasjonale 
kvalitetsregistre.

• Dette bør skje både gjennom faglige-, organisatoriske- og IKT-
messige virkemidler

• I samarbeid med Interregional styringsgruppe anbefales RHFene
å vurdere sin interne organisering av registerdriften

• Når utredning og beslutning om klyngeorganisering foreligger, 
bør iverksetting stimuleres gjennom incitamenter
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Anbefalinger



Philip A. Skau
Nestleder, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering Helse Nord RHF
philip.skau@skde.no
Tlf: +47 99572661
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Takk for meg
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