
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Dato/tid 01. november kl 10:00 – 02. november kl 13:00  

Sted Clarion Royal Christiania, Oslo 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Rune Kvåle, Kjell-Morten Myhr, Jon Helgeland, Jan 
Nygård, Torsten Eken, Torild Skrivarhaug, Jørgen Holmboe, Odd Aalen, Kaare 
Bønaa, Tonje E Hansen 

Fra sekretariat  Eva Stensland (referent) , Philip Skau  
 
Sak   
 
9-2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes. Det ble bemerket at enkelte datoer i 
saksframlegget inneholdt feil årstall 
 

10-2016 Referat fra forrige møte 
I vedtak til sak 07-16 ble setningen ”Ett medlem ga uttrykk for at prosessen var 
uheldig” endret til ”Det ble gitt uttrykk for at prosessen var uheldig.” Det var for 
øvrig ingen kommentarer til tidligere utsendt referat. 
 
Vedtak:  
Referat fra møte 27.april 2016 godkjennes  
 

11-2016 Behandling av årsrapporter 2015 
Årsrapport fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. To 
av de resterende nasjonale registrene (Norsk parkinsonregister og Norsk 
kvalitetsregister ØNH - tonsilleregisteret) ble etablert i 2016 og leverte derfor ikke 
årsrapport for 2015. Norsk register for døvblinde hadde ikke sendt inn årsrapport 
for 2015.  
 
For noen registre er manglende nasjonal oppslutning, dekningsgrad/kompletthet 
og representativitet fortsatt et hovedproblem. Det foreligger utfordringer mht å 
beregne dekningsgrad for en del av registrene som har en organisatorisk 
tjenesteenhet eller -funksjon som inklusjonskriterium 
 
Vurderingen av årsrapportene for 2015 ga følgende resultat med hensyn til 
stadium (vurdering 2014 til sammenlikning): 

 

Møtereferat 
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Norsk hjerneslagregister ble som første register vurdert til å oppfylle alle kriterier i 
stadium 4. Seks andre registre mangler kun å oppfylle ett siste kriterium før de når 
stadium 4. 
 
Seks registre ble vurdert for første gang. Fire av disse ble vurdert til å være i 
Stadium 1 (Nasjonalt register for ablasjonsbehandling, Norsk vaskulittregister, 
Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser og Norsk 
kvalitetsregister for fedmekirurgi), og to i stadium 2 (Norsk register for 
gastrokirurgi, Nasjonalt barnehofteregister).  
 
36 registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tre registre gikk opp et nivå 
(Norsk hjerneslagregister, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og Nasjonalt 
traumeregister) og fem registre ble vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor.  
 
Ekspertgruppen har i 2016 laget en veileder for utdypende og felles forståelse av 
krav og kriterier, og har vurdert registrene etter denne. Det er derfor svært viktig 
at registrene er nøyaktig i sin utfylling av årsrapporter, da dette er den eneste 
kilden ekspertgruppen bruker i sin vurdering.  Ekspertgruppen ser spesielt at flere 
registre ikke har konkretisert tydelige planer for dekningsgradsanalyser, som er et 
krav i stadium 2.  
 
Hovedtyngden av de nasjonale kvalitetsregistrene befinner seg på stadium 2. Dette 
stadiet rommer registre med ganske ulik funksjonalitet, fra de som nylig har fått 
nasjonal status og oppfyller alle krav i stadium 2, til registre som over flere år har 
oppfylt alle krav i stadium 2 og kun mangler PROMs for å oppfylle alle krav til 
stadium 3. Ekspertgruppen diskuterte om det ville være hensiktsmessig å lage 
ytterligere differensieringer blant denne store gruppen registre, og vil ha ny 
gjennomgang av stadieinndelingssystemet på sitt neste møte i april 2017. 
 
Ekspertgruppen anbefalte Interregional styringsgruppe (IRS) i sitt møte i juni 2016 
å differensiere krav til PROM slik at kravet for stadium 3 ble modifisert til at man 
har startet arbeidet med valg av/pilotering av instrument for PROM/PREM-data, 
mens presentasjon av resultater for PROM/PREM ble flyttet til stadium 4.  
Interregional styringsgruppe valgte å ikke gjøre disse endringer, men å beholde 
eksisterende krav til PROM/PREM i stadieinndelingssystemet.   
Det ble stilt spørsmål ved hvordan denne saken var framstilt for Interregional 
styringsgruppe, og sekretariat og Ekspertgruppens leder gikk gjennom 
saksframlegget til IRS.   
 
I Ekspertgruppens veiledning er følgende formulert rundt kravet til presentasjon av 
resultater for PROM/PREM: ”Registeret beskriver hvilke instrumenter som brukes 
for rutinemessig innsamling av PROM/PREM, og presenterer resultater i kapittel 3” 
(i  årsrapporten ).  
Ved gjennomgang av årsrapporter for 2015 faller to registre fra stadium 3 til 2 fordi 
de ikke oppfyller alle krav til dette punktet vedørende PROM (Nasjonalt register for 
leddproteser og Norsk MS-register og biobank), og tre registre i stadium 2 oppnår 

Stadium Resultat årsrapport 2014 Resultat årsrapport 2015 
1 15 17 
2 23 25 
3 9 8 
4 0 1 
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ikke stadium 3 kun på grunn av manglende PROM (Norsk hjerteinfarktregister, 
Norsk hjertekirurgiregister og Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft). 
 
Ekspertgruppen identifiserte fire nasjonale kvalitetsregistre med manglende 
utvikling mot, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon, og anbefaler at 
Interregional styringsgruppe utsteder ”Varsel om manglende faglig framdrift” for 
disse fire registre.  Disse fire registrene er:  Norsk register for invasiv kardiologi 
(NORIC), Gastronet, Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet og Nasjonalt 
kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS).  
 
Følgende tema ble identifisert for drøfting i neste møte: 

• Gjennomgang av mandat for Ekspertgruppen 
• Årlig gjennomgang av årsrapporter eller hvert 2. år, der høstmøtet 

erstattes av en gjennomgang av viktige elementer i registrene: 
datakvalitet, kvalitetsindikatorer ol? 

• Gjennomgang av veileder og årsrapportmal. Behov for mer utfyllende 
veiledning?  (eks. krav til valideringsstudier) 

• ”Tjenesteregistre”: hvilke krav skal stilles til inklusjonskriterier og 
beregning av dekningsgradsanalyser? 

• Hvordan styrke plandelen av årsrapportene? 
 

Vedr stadieinndelingssystemet:  
• Gjennomgang av hvilke punkter i vurderingsskjema som er de viktigste for 

vurdering av registrenes funksjon 
• Nye punkter inn i stadieinndelingssystemet? Mange registre ligger i 

stadium 2 og har ulik funksjonalitet: mulighet for å differensiere 
ytterligere? 

• Krav til aktualitet ved presentasjon av kvalitetsforbedringsarbeid og 
PROM/PREM? 

• Presentasjon av resultater for pasienter (pkt 20): fjerne punktet eller stille 
ytterligere krav? 
 

 
Oppgaver til sekretariatet:  

• Klassifisere registrene i diagnoseregistre, prosedyreregistre og 
tjenesteregistre før gjennomgang i neste møte 

• Til årsrapportmal: 
- ta med et punkt om ”endringer siden forrige rapportering” 
- medlemmer av fagrådet (funksjon) 

• Ønske til neste års gjennomgang: hvert medlem får noen registre de har 
hatt til vurdering tidligere, og noen nye. 

 
 
Vedtak: 
1. Ekspertgruppen har gjennomført evaluering og stadievurdering av 51 nasjonale 
kvalitetsregistre på bakgrunn av årsrapporter for 2015. Interregional 
styringsgruppe anbefales å ta resultatene til etterretning. 
Videre anbefales det overfor Interregional styringsgruppe at det utstedes ”Varsel 
om manglende faglig framdrift”  for fire nasjonale kvalitetsregistre.   
 
2. Det ble ved gjennomgang av årsrapporter identifisert tema til drøfting i neste 
møte april 2017 
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12-2016 Møteplan 2017 
 
Vedtak: 
Møteplan 2017 blir som følger: 
27. april, 
1. og 2. november.  
 

13-2016 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt. 

 
 
 
Neste møte: 27. april 2017 
 
Referent: Eva Stensland 
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