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Vedrørende høring på rapport om finansiering. Det har ikke kommet innspill fra medlemmene i
 fagrådet for CPRN.
 

·        Er de riktige kostnadsdriverne identifisert (antall innregistrerende enheter, antall
 innregistrerte hendelser per år, kumulativt registerdesign, stadieinndeling)? Ja det
 mener jeg

·        Er kostnadsdriverne vektet på en hensiktsmessig måte? ja
·        Er det områder som krever særskilt finansiering og som ikke dekkes av

 stadieinndelingen? Ikke som jeg kan se.
·        Vurderes overgangsordningen fra nåværende til ny ressursfordeling som passelig? ja

 
Mvh
Guro L. Andersen
Spes.  pediatri, PhD
Leder
_____________________________
 
Cerebral pareseregisteret i Norge
Sykehuset i Vestfold
PB 2168
3103 Tønsberg
tlf. 33308259
www.siv.no/cprn
 
Førsteamanuensis,
Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)
NTNU, Trondheim
 

mailto:guro.andersen@siv.no
mailto:Servicemiljoet@skde.no


  

 

 

 
 

   
   

 

 
 

 
  Dato 28.6.2018 
    

 
 

Høringssvar til Rapport arbeidsgruppe finansiering  
 
Det vises til Helse Nord sitt høringsbrev av 24.5.2018.  
 
 
 
Bakgrunn for Norsk hjerneslagregister og Norsk hjerteinfarktregister sine høringssvar 

Norsk hjerneslagregister og Norsk hjerteinfarktregister er begge en del av Nasjonalt hjerte- og 

karregister, og driftes av Helse Midt-Norge RHF. Registrene ble etablert på samme tid, og har mye av 

de samme erfaringer knyttet til registerutvikling og drift. Det er begge store registre med utstrakt 

bruk av registerdata til ulike formål. Registrene har derfor valgt å komme med et felles høringssvar til 

denne høringen. 

  

Generelt 

Rapporten anser vi som godt gjennomarbeidet, hvor viktige faktorer som må med i en tenkt modell 

for hele feltet ser ut til å være ivaretatt. Vi antar at arbeidsgruppens mandat med å finne gode 

fremtidige finansieringsmodeller for registerfeltet må ha vært krevende. Feltet i sin helhet er etter 

vår mening per i dag underfinansiert, og det er viktig at gruppen har laget simuleringer av 

finansieringsmodellen med økte rammer i tillegg til dagens totale finansiering av feltet.    

 

Tilbakemeldinger på arbeidsgruppens spørsmål 

Er de riktige kostnadsdriverne identifisert (antall innregistrerende enheter, antall 

innregistrerte hendelser per år, kumulativt registerdesign, stadieinndeling)?  

- I utgangspunktet mener vi dette er viktige kostnadsdrivere. Angående kumulativt design, 

stiller vi oss spørsmålet om det til fordel kunne vært lagt inn under antall innregistrerte 

hendelser fremfor å være eget punkt.  

- Dagens stadieinndeling gir i utgangspunktet ikke et godt nok grunnlag til å basere 

finansieringsmodeller på. Arbeidsgruppen skisserer at modellen skal endres, noe vi mener er 

helt sentralt hvis den skal kunne benyttes til dette formålet. 

 

Er kostnadsdriverne vektet på en hensiktsmessig måte, og er det områder som krever 

særskilt finansiering og som ikke dekkes av stadieinndelingen?  

- Det er områder i denne modellen som ikke dekker mulighet til gjennomføring av oppgaver 

modne registre etter vår mening bør ha som et viktig ledd i å utvikle det nasjonale 

registerfeltet videre. Det er meget viktig å ivareta økonomisk handlingsrom for registre som 

bidrar til utvikling / innovasjon på nasjonalt nivå. Det å stille seg positiv til oppgaver som 

bringer feltet videre, krever forutsigbar økonomi knyttet til ressurser og kompetanse. Kun 

enkel prosjektfinansiering er etter vår mening i de fleste tilfeller ikke tilfredsstillende, da det 



erfaringsmessig er meget vanskelig å få ansatt kompetent personell på kort tid i prosjekter av 

kort varighet. Det viser seg videre at innovasjonsprosjekter er krevende også for det 

etablerte registersekretariat selv om man får tilført eksterne ressurser over en periode.  

 

- En del av disse utviklingsoppgavene kan i en foreslått modell knyttes til stadieinndelingen, og 

vi mener at kostnadsdrivere her burde vært vektet annerledes.  

 

 Et alternativ ville etter vår mening være at stadium 3 og 4 bør ha ytterligere prosent 

økning, henholdsvis 20 % i stadium 3 og 40 % i stadium 4.  

 Et annet alternativ vi ser som en enda bedre løsning, er å utrede muligheten for et 

stadium hvor registre som har eller planlegger store og lange utviklingsprosjekter gis 

muligheten til en forutsigbar rammefinansiering over en lengre periode. Dette 

stadiet bør sannsynligvis være uavhengig av den ordinære stadieinndeling for å gi 

best treffsikkerhet, da det ikke er gitt at alle registre som oppnår de høyeste stadier 

faktisk vil være en viktig bidragsyter til å utvikle hele registerfeltet videre.   

 

- Videre bør inndeling i grupper for antall hendelser utvide det tak som per i dag er på 10 000. 

Hvis man på det feltet vi representerer, eksempelvis bør starte registrering av forekomst av 

Angina Pectoris og Transitorisk iskemisk anfall (TIA), vil det etter all sannsynlighet være mest 

hensiktsmessig å legge det inn i eksisterende register. Dette vil imidlertid være krevende 

arbeid som representerer en klar kostnadsdriver, uten at man får dekket slike åpenbare 

behov i denne modellen.    

 

Vurderes overgangsordningen fra nåværende til ny ressursfordeling som passelig?  

Dette ser vi det som vanskelig å svare på, da det vil vært helt avhengig av i hvilke grad det 

enkelte RHF bidrar med finansiering i overgangsperioden. 

 

Andre kommentarer  

- Norsk hjerneslagregister og Norsk hjerteinfarktregister er registre med svært god 

datakvalitet, som så langt i stor grad har bidratt til å bringe registerfeltet videre. Disse 

registrene har hatt mulighet til det fordi man har hatt forutsigbar og tilstrekkelig 

finansiering gjennom et RHF som har forstått viktigheten av å bruke ressurser på 

kvalitetsregistrene. Dette har gitt mulighet til å bygge god registerfaglig kompetanse. Det 

er i de skisserte modeller arbeidsgruppen legger frem også disse registrene som får 

størst reduksjon i sin finansiering gjennom foreslåtte nye finansieringsmodeller. Av 

nasjonale utviklingsoppgaver disse registrene har stått for kan nevnes; 

Nasjonalt kvalitetsindikatorprosjekt, utvikling av Resultatportalen, utvikling av 

elektronisk PROM-løsning, testing av SnomedCT, arbeidsgruppe Helsedataprogrammet, 

Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram, pakkeforløp for hjerneslag, informasjonskampanje 

for hjerneslag, utvikling og revisjon av nasjonale retningslinjer. Det sier seg selv at med 

opptil nær 30 % reduksjon i finansiering vil mange av de ansvarsoppgaver man i dag 

ivaretar måtte utgå. Det vil heller ikke på noen måte være mulig å påta seg nye viktige og 

krevende utviklingsoppgaver. Dette ser vi som meget bekymringsfullt. Det er også en del 

andre nasjonale registre som etter hvert bør påta seg viktige utviklingsoppgaver for 

feltet, og som trenger forutsigbar finansiering av samme grunner som ovennevnte. 



Mange og store prosjekter er under planlegging hvor det er helt avgjørende at registre 

deltar, eksempelvis i Direktoratet for e-helse og Helseplattformen. Det er oppgaver 

knyttet til standardisering, SnomedCT, strukturert journal, automatisk uttrekk fra journal 

inn til registre etc. Med de forutsetninger knyttet til bemanning og ressurser som nå 

legges til grunn, blir det ikke mulig for de registre vi representerer å yte nødvendig bidrag 

i dette arbeidet. Registerfeltet trenger fortsatt å arbeide med hvilke oppgaver registrene 

bør ivareta i fremtidens helsevesen, og ikke minst identifikasjon av hvilke områder man 

kan gjøre bruk av registrene for å kunne gi et viktig bidrag til kvalitetsforbedring av 

helsetjenesten.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Registersekretariatet,     Registersekretariatet, 

Norsk hjerteinfarktregister     Norsk hjerneslagregister 
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Finansieringsmodellen for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Det er blant annet et forslag at finansieringen kan koples til en DRG-vekt for tilstanden. 
Det passer veldig dårlig når det gjelder Norsk hjertesviktregister som gjelder polikliniske konsultasjoner
 ved spesialsykepleier. På en Hjertesviktpoliklinikk skal det for hver pasient registreres 3 besøk (Første,
 Siste justeringsbesøk og Oppfølgingsbesøk) og i tillegg registrere endringer i registeret når pasienten
 dør. Det betyr 4 registreringer. Oppgjøret for et besøk på poliklinikken har DRG-vekt 0,042 hvilket er en
 liten brøkdel av DRG for alle andre DRG-vekter som fremkommer ved innleggelser i sykehus.

Med vennlig hilsen
Morten Grundtvig
Faglig leder
Norsk hjertesviktregister 

Fra: SKDE Servicemiljøet <Servicemiljoet@skde.no>
Dato: 24. mai 2018 kl. 14:53:25 CEST
Til: SKDE Servicemiljøet <Servicemiljoet@skde.no>
Emne: Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av
 nasjonale medisinske kvalitetsregistre – Høring

Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av
 nasjonale medisinske kvalitetsregistre – Høring
 
Arbeidsgruppen som har utredet spørsmålet om finansieringsordning for
 faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre har nå
 ferdigstilt sin rapport. På vegne av arbeidsgruppens leder sendes rapporten
 på høring til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
 
Frist for å sende inn høringssvar er 2. juli 2018
 
 
Vennlig hilsen
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SKDE Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
 
Tlf: +47 77755800

skde.no | kvalitetsregistre.no | facebook

 

http://skde.no/
http://www.kvalitetsregistre.no/
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Deres ref.: Vår ref.: 17/232 Dato: 02.07.2018 
 

Høringsuttalelse: Utredning av finansieringsmodell for faglig og 
administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Det vises til høringsbrev av 24.5.2018 og sluttrapport om utredning av finansieringsmodell for faglig 
og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
 
Kostnadsdrivere 
Finansieringsmodellen er bygget opp med relevante komponenter. Vi støtter at grunnbeløpet 
bestemmes ut fra antall hendelser per år og antall enheter som skal rapportere til kvalitetsregisteret. 
Vi erfarer at det er ressurskrevende for kvalitetsregistrene å samle inn informasjon fra et stort antall 
enheter og vi mener derfor at antall enheter bør vektes høyest.  
 
Kumulativ oppfølging 
Vi opplever at det er ressurskrevende å samle inn oppfølgingsinformasjon og vi er enige i at dette 
bør inngå i en modell. Det er foreløpig satt et krav om at oppfølging må være årlig og livslang, og 
kvalitetsregistrene på kreftområdet er per nå ikke en del av registrene som det er planlagt å gi 
ekstra ressurser for kumulativ oppfølging. Kreft er definert som en kronisk sykdom, og for flere av 
registrene er det lagt opp til både aktiv oppfølging via kontrollmeldinger de første årene etter 
diagnose og til at hendelser som skjer etter fullført primærbehandling skal rapporteres (f.eks. 
diagnostikk og behandling av tilbakefall eller progresjon).  
 
Vi ber om at kvalitetsregistrene på kreftområdet igjen vurderes til å inngå i gruppen registre som har 
kumulativ oppfølging. Alternativt bør definisjonen av kumulativ oppfølging enten endres fra å være 
«livslang» til å være et minimum antall år etter diagnose/behandling eller at man grupperer 
registrene og gir mest ressurser til de som har en aktiv, livslang oppfølging.  
 
Stadiene 
Stadiene er viktige verktøy i utviklingen av kvalitetsregistrene og vi støtter at registre som er i 
stadium 3 og 4 får ekstra ressurser. For kvalitetsregistrene på kreftområdet er det en stor utfordring 
at de må ha PROMs for å kunne bli stadium 3. Kreftregisterforskriften gir ikke hjemmel til å samle 
inn PROMs, så dette må organiseres i forskningsprosjekter. Det er en utfordring fordi 
forskningsprosjekter er mer ressurskrevende å drifte enn om PROMs hadde vært en del av den 
normale driften av kvalitetsregistrene.  
 
Gjennom oppstarten av PROMs i Prostatakreftregisteret har vi erfart at det er store utgifter knyttet til 
planlegging og utvikling før løsningen blir satt i drift. Dette er ressurser som ikke blir dekket av 
finansieringsmodellen. Det kan ta inntil to år fra oppstart av PROMs til registeret får et økt stadium, 
og dermed tildelte ressurser gjennom finansieringsmodellen. Det er uhensiktsmessig lang tid. 

http://www.kreftregisteret.no/


PROMs i prostatakreftregisteret ble satt i drift i mars 2017 for pasienter diagnostisert fra og med 
januar 2017. Ved vurderingen av registeret i november 2017 ble registeret fortsatt vurdert som et 
stadium 2 register siden det kun var aktivitet i 2016 som ble vurdert. Vi antar at registeret vil bli 
vurdert som et minimum stadium 3 register i november 2018. Med det foreløpige forslaget til 
finansieringsmodell vil Prostatakreftregisteret først i 2019 få tildelt ressurser til PROMs, det vil si 2 år 
etter oppstart. Vi mener registrene bør få tildelt penger til denne utvidete og nødvendige 
registreringen senest fra dokumentert driftsstart.  
 
Ekspertgruppen 
Ekspertgruppens vurderinger blir nå meget viktig. Det er i dag forskjell i hvordan registrene bli 
vurdert. Dette er spesielt synlig for registrene på kreftområdet. Registrene driftes tilnærmet likt, men 
de får ulike tilbakemeldinger. Vurderingene ble i fjor til en viss grad harmonisert av det nasjonale 
servicemiljøet i etterkant av ekspertgruppens arbeid, men det var fortsatt ulike tilbakemeldinger. Nå 
som disse vurderingene får stor betydning for registrenes finansiering er det spesielt viktig at 
vurderingene standardiseres. Vi opplevde harmoniseringen fra det nasjonale servicemiljøet som en 
god prosess. Medlemmer i ekspertgruppen har i flere sammenhenger uttrykt at arbeidsbyrden rundt 
vurderingene av årsrapportene og kvalitetsregistrene stor (senest i møte i Helse Sør-Øst i juni). For 
å redusere arbeidsmengden, kan gjennomgangen av årsrapportene deles opp. For eksempel kan 
servicemiljøene gå gjennom flere av de mer standard elementene i stadiene i forkant av 
ekspertgruppens gjennomgang. Slik kan ekspertgruppens arbeidsmengde reduseres, 
gjennomgangen kan bli mer effektiv, og tilbakemeldingene kan bli mer harmonisert.  
 
Områder som krever særskilt finansiering 
Patologilaboratoriene sender inn alle prøvesvar til Kreftregisteret, men informasjonen kommer inn 
ustrukturert. Denne automatiske datafangsten krever at vi må ha ansatte som registrerer og koder 
klinisk relevant informasjon inn i registeret. Denne løsningen har vi valgt for å kunne få data inn i 
registrene med god kvalitet, og informasjonen er nødvendig for å få en høy dekningsgrad på 
pasientnivå. Registreringsbyrden har økt med innføringen av kvalitetsregistrene siden all 
informasjon som har relevans for diagnostikk, utredning og behandling skal inn i registrene. Denne 
økte registreringsbyrden er ressurskrevende og er et område med særskilt finansieringsbehov.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Giske Ursin  Bjørn Møller 
Direktør  Leder for Registeravdelingen 
Kreftregisteret  Kreftregisteret 
 







 

 

 

Nasjonalt multippel sklerose register 

Nevrologisk avdeling – Haukeland Universitetssykehus – 5021 Bergen – Telefon: 55 97 55 03 – Telefaks: 55 97 59 01 – E-post: ms-senter@helse-bergen.no 

Bergen, 27.06.2018 
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Høringssvar 

«Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre» 

 

Viser til høringsbrev fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre vedrørende «Utredning av 

finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre», datert 

24/5-2018.  

 

Norsk MS-register og biobank (MS-registeret) er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med multippel 

sklerose. Registeret har samlet data fra 2001, og har omfattende erfaring med innsamling av data i et 

kumulativt registerdesign. Registeret inneholder data fra over 11 000 pasienter, og mottar data fra 22 

registrerende enheter. Registeret har også omfattende erfaring fra arbeid med opprettelse, vedlikehold-, og 

videreutvikling av elektroniske (web-baserte) løsninger for innregistrering av data.  

 

MS-registerets overordnede kommentarer: 

1) Behovet for endring i registrenes finansieringsmodell støttes. 

2) Vi er enig i at kumulativ registerdesign, dekningsgrad og innregistrerende enheter er 

kostnadsdrivere. 

3) MS-registeret er svært uenig i at IKT-drift og utvikling ikke er ansett som kostnadsdrivende for 

registrene, og mener dette må inn i modellen som en egen faktor. 

 

Vi vil spesielt trekke frem og støtte arbeidsgruppens forslag om økt tildeling til registre med kumulativt 

registerdesign. Denne type datafangst er krevende for de innregistrerende enhetene, og fører til 

merbelastning ved hver polikliniske kontroll (1-2 ganger i året) for MS-pasienter. Dette stiller særlige 

krav til registerets løsning for innrapportering av data. Løsningen må være enkel og intuitiv i bruk, og gi 

bruksverdi for avdeling og den enkelte kliniker. God dekningsgrad og kompletthet i registeret avhenger 

av motiverte bidragsytere, og registrene har et særlig ansvar for å tilby en enkel og intuitiv registerløsning 

som vedlikeholdes og oppdateres i takt med brukertilbakemeldinger, endringer i medisinsk praksis, og 

ikke minst i takt med krav om resultatrapportering og innhenting av pasientrapporterte data. Registrene 

må i tillegg sørge for opplæring av brukere og brukerstøtte. I forslaget til ny finansieringsordning er 

kostnadene knyttet til drift av registre med kumulativt design etter vår mening undervurdert i forhold til 

ressursbehovet.  

Vi er svært uenig i at kostnader til utvikling, drift og vedlikehold av IKT-systemer er utelatt fra 

finansieringsmodellen. Mye av MS-registerets bruksverdi for den innregistrerende lege er knyttet til 

visualisering og strukturert fremstilling av individuelle sykdomsforløp. Vår erfaring er at umiddelbar 

bruksverdi for innregistrerende lege er det beste virkemiddel for å sikre bruk og innregistrering, og 

avgjørende for å oppnå bra dekningsgrad og god datakvalitet. MS-registerets webløsning ble utviklet i 

perioden 2008-2014. Utviklingsfasen var svært tid- og ressurskrevende for registeret. Registerets 



 
 

 

nettbaserte løsning for innregistrering har vært i drift fra 2014, og i likhet med ethvert datasystem har det 

vært kontinuerlig behov for feilrettinger, forbedringer, og videreutvikling av funksjonaliteten. Vi erfarer 

dessverre at det tar svært lang tid å gjennomføre feilrettinger og nødvendige forbedringer, og vi må «stå i 

kø» i konkurranse med flere andre registre. Dette medfører at det er svært krevende å holde motivasjonen 

oppe for kontinuerlig føring, både av data på nye pasienter, men også føring av de svært viktige dataene 

over tid. For å oppnå god dekningsgrad og kompletthet, er det avgjørende at brukerne opplever et register 

med god funksjonalitet og mulighet for forbedringer. Dette er ikke ivaretatt med dagens organisasjon av 

IKT-tjenesten for de medisinske kvalitetsregistrene, og vi kan heller ikke se at det er ivaretatt i det 

foreliggende forslaget til ny finansieringsordning. Det er argumentert med at kostnader til IKT drift ikke 

skal belastes det enkelte register, eller at ekstraordinære utgifter søkes finansiert av andre kilder. 

Da dette arbeidet startet, var ikke MRS tilstrekkelig klargjort for inkludering av data som skal samles over 

tid på samme pasient. Det ble et relativt stort utviklingsarbeid hvor mye ressurser ble brukt både fra 

HEMIT, fagsenteret (servicemiljøet) i Helse Vest og fra MS-registeret i form av utviklingsarbeid og 

testing. Underveis i denne prosessen var alle involverte innforstått med at vi ikke laget et «ferdig 

produkt» men starten på noe som ville være et «levende system» i tiden fremover. Etter prosjektslutt har 

det imidlertid vært krevende å få finansiering og utviklingsressurser til å videreutvikle / feilrette systemet. 

Dette er svært uheldig i forhold til brukerne av systemet og datakvaliteten. MS-registeret brukte derfor 

653 277 kr på kjøp av utviklingstjenester hos HEMIT i 2016, noe som dekket ca. 1/5 av våre ønsker for 

endringer på det tidspunktet. Dette var mulig fordi verken faglig leder eller statistiker tok ut lønn fra 

registeret det året. Dette har vi ikke mulighet til i dagens situasjon, og videreutviklingen har derfor 

stoppet opp. Høsten 2018 har vi fått tilbud om å få utført noen få mindre feilrettingen/oppdateringer for 

egen regning, med en estimert kostnad på 100 000 kr. Det synes urimelig at det enkelte register må søke 

finansiering fra andre kilder til feilretting i IKT-systemene.  

I forbindelse med et nylig oppstartet kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av registeret har vi fått 

tydeliggjort behovet for videreutvikling av systemet, særlig rapporteringsløsningen. Dersom de lokale 

brukerne lettere får oversikt over egne data, vil det stimulere til økt bruk og økt kvalitet i behandlingen av 

pasienter.  

Ettersom vi kan vise til betydelige kostnader til utvikling av registerets IKT-løsning de siste årene, mener 

vi at dette må tas hensyn til i den nye finansieringsordningen som en egen kostnadsdriver. Dette vil kunne 

ta hensyn til registrenes varierende behov for IKT-tjenester. Vi vil argumentere for at dette er et konstant 

behov, med få muligheter for å søke finansiering fra andre kilder, hvor avbrudd og manglende utvikling 

får store konsekvenser for innrapportering og bruk av registeret. Registre med kumulativt design er særlig 

sårbare. 

Stadieinndeling er foreslått som kriterium for tildeling, og dette synes hensiktsmessig. Oppnådd stadium 

avhenger blanta annet av dekningsgrad, som igjen avhenger av registerets IT-funksjonalitet. For 

komplekse registre er det ressurskrevende å oppnå høyt stadium, og vi mener den kombinerte 

kostnadseffekten av kumulativ registerdesign, antall innregistrerende enheter og stadieinndeling er 

multiplikativ heller enn additiv. 

Rapporten oppsummerer blant annet med at kvalitetsregistrene er knapt finansiert, at det har vært 

vanskelig å enes om hva som er minimumsbeløpet som kreves for å drive et register, og at arbeidsgruppen 

anbefaler at det tilføres minst 10MNOK for å styrke arbeidet med eksisterende registre (blant annet 

ressurser til videreutvikling). Vi støtter sistnevnte forslag, men vi vil samtidig få utfordre arbeidsgruppen 

til å anslå hvilke ressurser som de anser nødvendig for å utvikle dagens kvalitetsregistre til å kunne levere 

på god dekningsgrad og kompletthet, resultatrapportering til foretak og myndigheter, pasientmedvirkning 

og –innsyn, og ikke minst på anvendelse til konkret kvalitetsforbedring.  

 



 
 

 

Overgangsordningen ansees som hensiktsmessig både med hensyn til tid og fordeling.  

 

Mindre kommentarer 

I kapittel 8 (s. 32) omtales insitamenter for innhenting av data til kvalitetsregistre. I et pilotprosjekt vil en 

innlemme et utvalg kvalitetsregistre der RHF-ene betales per registrerte pasient pr. år. Det er noe uklart 

hva som menes med «pr. år». For registre med kumulativt design vil mange av pasientene registreres 

flere ganger per år, og alle disse registreringene bør betales; ikke bare en årlig. Videre omtales ulike 

forutsetninger for innlemming i pilotprosjektet, og det er ønske om variasjon i utvalgte registre med tanke 

på ulike faktorer. Ulike fagområder er nevnt som en faktor, men det ser ikke ut til at en spesifikt har tenkt 

variasjon når det gjelder akutt vs. kumulativt register. Vi ser det som svært viktig at begge disse 

hovedgruppene innlemmes i pilotprosjektet.  Vi ser ellers med forventning frem til resultater fra dette 

prosjektet, og mener helt klart at en forutsetning for tilfredsstillende dekningsgrad og kompletthet er 

økonomiske insitament.    

 

I punkt 9.4 «Nye krav og funksjoner» omtales utvikling av resultattjeneste og rapporteringssystem. Det 

beskrives at utgifter til dekking av disse løsningene skaffes gjennom IKT-budsjettet, men at produksjon 

av innholdet vil kreve analyseressurser i alle regioner. Det sies videre at analysekapasiteten derfor bør 

styrkes, men det gis ikke beskrivelse av hvordan denne skal finansieres. Det beskrives kun at dette «skal 

gjøres i samarbeid mellom de enkelte kvalitetsregistrene og servicemiljøet».    

 

Når det gjelder fremtidig datafangst beskrevet i punkt 10 har historien vist at det ikke er mulig å anslå 

tidsperspektivet for at dette kan bli en løsning for kvalitetsregistrene. Og som påpekt i rapporten (nederst 

side 46) vil ikke løsninger for kvalitetsregistre stå øverst på tiltakslisten når det skal innføres en mer 

strukturert journal. Det er også usikkert hvordan arbeidet med den nye Helseplattformen i Helse Midt-

Norge vil påvirke dette arbeidet. Derfor er det viktig at vi ikke får en «nølende» utvikling innenfor de 

systemene vi allerede har tilgjengelig. Det må satses på å utvikle disse IKT-systemene mest mulig for å 

samle inn mest mulig data nå. Dette er spesielt viktig for registre med kumulativt design hvor det kan 

være nødvendig med lange tidsserier for å studere effekten av ulike forbedringstiltak. Da vil det være 

svært uheldig om verdifulle data mistes ved at man venter på bedre systemer. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

____________________________ 

Stig Wergeland 

Faglig leder 

Norsk MS-register og biobank 

Haukeland Universitetssykehus 

5021 Bergen 
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Høringssvar fra Norsk og Nordisk ryggmargsskaderegister for sluttrapport «Utredning av 
finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» 
 
Bakgrunn 
 
I brev datert 24.05.18 er alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre anmodet til å sende et 
høringssvar for sluttrapport «Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre». 
Norsk ryggmargsskaderegister er et stadium 3 register og har vært i drift siden 2011. Med bakgrunn i 
et lite pasientgrunnlag og høyspesialisert medisin fikk NorSCIR i 2013 ansvar for en pilot for å 
opprette et felles Nordisk register. Prosjektet fikk bevilgning fra Nordisk råd. Helsedirektoratet 
fungerte som et koordinerende sekretariat for arbeidet. Nordisk ryggmargsskaderegister har vært i 
drift siden 1.1.2017.  
 
Vurdering 
 
• Rapporten beskriver utredningen som arbeidsgruppen har gjort for en finansieringsordning for 
faglig og administrativ drift av nasjonale kvalitetsregistre på en god og grundig måte.  
 
• På side 34 i rapporten omtales oppdrag fra HOD gitt til alle RHF om opprettelse av nye medisinske 
kvalitetsregistre. På områder der pasientgrunnlaget er lite, eksempelvis innenfor persontilpasset 
medisin, høyspesialisert medisin og sjeldne sykdommer, skal det tilrettelegges for internasjonalt 
samarbeid om kvalitetsregistre og forskning, herunder på områder som inngår i de europeiske 
referansenettverkene eller nordisk samarbeid. Etablering av registre forutsettes skje innenfor 
rammen av det etablerte systemet for nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre.  
Særlig med tanke på at det er antydet at det er en forutsetting at etablering av Nordiske registre skal 
skje innenfor rammen av det etablerte systemet for nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre, 
savner vi i denne rapporten en vurdering i forhold til finansiering av Nordiske registre. Dette område 
krever særskilt finansiering og som ikke dekkes av stadieinndelingen. 
 
•På side 51 er det skrevet følgende: Arbeidsgruppen ser at det kan foreligge problemstillinger og 
utfordringer hos enkelte registre som i gitte situasjoner kan kreve ekstra kostnader. Flertallet (7 av 9 
medlemmer) i arbeidsgruppen er likevel av den klare oppfatning at slike kostnader må søkes 
finansiert gjennom andre kilder enn de ordinære driftsmidler til kvalitetsregistrene. 
Dersom arbeidsgruppen vurderer det slik at Nordiske registre omfattes av dette punktet ønsker vi å 
påpeke at kostnader i forbindelse med etablering av et Nordisk register kan muligens søkes finansiert 
gjennom andre kilder. Etter vår mening og erfaring er det imidlertid en forutsetting at kostnader i 
forbindelse med drift av et Nordisk register er forutsigbart. Erfaringsmessig vet vi at det trengs 
økonomisk forutsigbarhet før at man kan inngår bindende samarbeidsavtaler med sykehusene i 
deltakende land. Det er resurskrevende å drifte et Nordisk register, da det er både IT tekniske 
utfordringer, juridiske utfordringer, behov for et eget nordisk fagråd, samt oversettelser i ulike språk. 
Når det gjelder Nordisk ryggmargsskaderegister er det i etableringsfasen inngått en avtale med Helse 
Midt-Norge RHF for framtidig finansiering av drift. Det er under denne premissen at bindende 
samarbeidsarbeidsavtaler om etablering av et Nordisk register har blitt inngått. 
 



• På side 27, tabell 9 står NorSCIR klassifisert under enhetskategori 0. Det savnes en begrunnelse 
hvorfor kun norske sykehus er inkludert i modellen. 
 
•Vedlegg 1. I alle simuleringer ved økt ramme er gruppe 1 utelatt. Det savnes en begrunnelse hvorfor 
disse registre ikke er tatt i betraktning. 
 
•Vedr identifisert kostnadsdriverne. Det virker forvirrende at stadieinndeling er beskrevet som en 
viktig kostnadsdriver, samtidig som det er antydet at dette systemet skal endres. I tillegg mener vi at 
innovasjonsbidrag kan være en kostnadsdriver. Er det etablerte registre i andre land fra før eller 
starter man med blanke ark? Nordisk register? 
 
•Vurderes overgangsordningen fra nåværende til ny ressursfordeling som passelig?  
Vi kan ikke svare på dette spørsmålet før vi har en avklaring i finansieringsmodellen for Nordiske 
registre. 
 
 
 
Annette Halvorsen,  
Leder Norsk og Nordisk ryggmargsskaderregister. 
 



 
 

	
	

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
Høringssvar	til:	Utredning	av	finansieringsmodell	for	faglig	og	administrativ	drift	av	
nasjonale	medisinske	kvalitetsregistre 
	
	
Norsk	hjertestansregister	viser	til	Senter	for	Klinisk	Dokumentasjon	og	Evaluering	(SKDE)	
høringsbrev	av	24.05.2018	hvor	man	ønsker	innspill	til	sluttrapport	for	Utredning	til	
finansieringsmodell	for	faglig	og	administrativ	drift	av	nasjonale	medisinske	kvalitetsregistre.	
	
Norsk	hjertestansregister	støtter	en	ny	modell	for	ressurstildelinger	til	registrene,	samtidig	som	det	
også	ønskes	å	understreke	at	dagens	finansiering	ikke	gir	adekvate	midler	til	drift.	En	av	de	store	
svakhetene	med	både	dagens	finansiering	og	den	foreslåtte	modellen	er	at	tildelingene	skjer	etter	at	
året	er	påbegynt.		
	
Ansettelser	i	registeret	bør	knyttes	opp	mot	avdelingene	som	har	påtatt	seg	driften	av	registeret,	slik	
at	det	er	mulig	å	utlyse	faste	stillinger,	uavhengig	av	årets	tildeling	av	midler.	En	slik	forankring	av	
registeransatte	vil	gi	større	stabilitet	i	ansettelsesforhold,	og	vil	kunne	bidra	til	forutsigbarhet	i	
registrene.		

Arbeidsgruppens anbefalinger:  

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

Kommentar fra Norsk hjertestansregister: Grunnfinansiering og økning i 7. trinn ser ut til å være en god 
modell. Basert på erfaringer fra Norsk hjertestansregister er en økning i antall innrapporterende enheter 
mer arbeidskrevende enn økt antall hendelser per enhet. 

Dagens stadieinndeling gjør at Norsk hjertestansregister ikke vil kunne komme på et høyere nivå enn 2, da 
det ikke er mulig å gjøre dekningsgradsanalyser baser på NPR data for prehospitale hendelser. En 
gjennomgang av stadieinndelingen og eventuell revisjon av denne støttes. 

2. 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.  

Kommentar fra Norsk hjertestansregister: Det fremgår av rapporten at Helse Midt og Helse Nord har 
tilleggsfinansiert registre tilknyttet egen region. Norsk hjertestansregister har nytt godt av 

Nasjonalt	servicemiljø	for	medisinske	
kvalitetsregistre	
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tilleggsfinansieringen til Norsk hjerteinfarktregister, da Hjerteinfarktregisteret har utviklet en del løsninger 
som andre registre under Hjerte-kar etterpå har kunnet kopiere, til bare en brøkdel av kostnadene. 
Utviklingsarbeid som kommer mange registre til gode kunne med fordel vært finansiert utenfor 
rammebevilgningene, uavhengig av hvilket register som velger å være først ute.  

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

Kommentar fra Norsk hjertestansregister: Forslaget støttes 

4. Ressursrammen til eksisterende nasjonale kvalitetsregistre (per 2019) styrkes med minst 10 MNOK 
fra og med 1. januar 2020.  

Kommentar fra Norsk hjertestansregister: Forslaget støttes. I tillegg bør det legges opp til en forutsigbarhet 
i ansettelsesforholdene i registeret. 

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

Kommentar fra Norsk hjertestansregister: Forslaget støttes 

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

Kommentar fra Norsk hjertestansregister: Utvikling av klyngeregistre støttes og det anses som fornuftig at 
registre innen samme medisinske spesialitet samles. Det bør også ses på muligheten for å samordne registre 
etter andre kriterier, som for eksempel registre som samler informasjon om et bestemt pasientforløp. 
Hjerte- og karregisteret viser at en og samme pasient kan være registrert i flere kvalitetsregistre i 
forbindelse med samme sykehusopphold. 

En samordning av registre i samme region på tvers av spesialitet bør også utredes. Et samarbeid om 
sekretærtjenester og videreutvikling av blant annet IT-løsninger vil kunne bidra til gjenbruk av gode ideer. 
Node-løsningen som eksisterer i dag gir tilgang til mye kompetanse, men den enkelte ansatte i noden har i 
for liten grad mulighet til å fordype seg i et enkelt register. 

	
Med	vennlig	hilsen	
	
	
	
Ingvild	Tjelmeland		
Leder	for	Norsk	hjertestansregister	 	







Oslo,	27.06.2018	

	

Høringingsbrev	24.5.2018,	finansieringsordning	for	faglig	og	administrativ	drift	av	
nasjonale	kvalitetsregistre	–	kommentarer	fra	Norsk	Nyreregister	(NNR)	

Utredning	av	finansieringsmodell	for	faglig	og	administrativ	drift	av	nasjonale	medisinske	
kvalitetsregistre.	
	
Det	framgår	av	utredningen	at	finansieringen	er	forskjellig	mellom	helseregioner	og	registre.	
Det	er	bra	at	det	vert	lagt	opp	til	ensartet	finansieringsmodell.	
	
Kostnadsdrivere	side	25	
	 Antall	rapporterende	sentre:	OK	
	 Antall	rapporterte	hendelser	til	registeret:	OK	
	 Kumulativ	design:	OK	
	 Stadieinndeling	vil	gå	ut	over	muligheten	for	å	drive	utviklingsarbeid.	Siden	

stadieinndeling	nå	blir	relevant	også	for	registrenes	økonomi	bør	man	se	over	
prosessen	med	fastsettelse	av	stadie	for	registrene.	Hvordan	skal	man	behandle	
saker	der	Ekspertgruppen	og	registrene	er	uenige?	Er	kriteriene	for	de	ulike	stadiene	
de	korrekte/optimale	med	tanke	på	differensiering	av	finansiering	av	registrene?	
	

Dagens	vurdering	av	stadieinndeling	er	ikke	tilfredsstillende	og	gjenspeiler	ikke	den	reelle	
kvalitetene	ved	registrene.	Senere	i	utredningen	framgår	det	forslag	om	endring	av	kriterier	
for	stadieinndeling	med	2	akser;	registerkvalitetsakse	og	egnethet	for	bruk	til	klinisk	
kvalitetssikring.	Dette	er	svært	positivt.	Det	er	ønskelig	at	registrene	blir	hørt	i	forbindelse	
med	denne	omleggingen.	
	
Utlevering	av	data	til	kvalitetsarbeid,	kvalitet	studier	og	forskning	er	resurskrevende.	Dette	
vil	ikke	bli	ivaretatt	av	kostnadsdriverne	nevnt	over.	Utlevering	og	bruk	av	data	bør	være	
med	i	kriteriene	som	kostnadsdriver.	Dette	er	som	vi	ser	det	også	et	godt	kvalitetsmål	for	
registeret	siden	det	sier	noe	om	det	blir	brukt	i	kvalitetsarbeid	og	forskning.	
	
Punkt	6.4,	tabell	10.	
Som	nevnt	i	fotnote	11	(side	19)	under	punkt	5.2	så	får	Norsk	Nyreregister	tilskudd	fra	både	
HSØ	og	HV	og	siden	delen	fra	HV	ikke	er	inkludert	i	tabell	10	så	er	denne	misvisende.	Den	
foreslåtte	løsning	gi	en	reell	minsket	tildeling	på	opp	mot	1	million	til	Norsk	Nyreregister,	
ikke	en	økning	på	200.000.	
	
Punkt	6.6	
Ved	inkludering	av	nye	grupper	anbefales	det	at	dette	skal	finansieres	fra	andre	kilder.	Det	
har	ingen	logikk.	Dersom	dette	er	viktig	for	videre	utvikling	av	registeret	bør	det	finansieres	
fra	samme	kilde.	Det	må	naturlig	nok	vurderes	fra	SKDE	/	styringsgruppen	om	denne	
utvidelsen	er	nyttig	for	registeret	for	å	få	finansiering.	
	
	 	



Punkt	9.2.2	
Det	drøftes	3	ulike	modeller	(klyngeregister,	utvidelse	og	sammenslåing)	for	sammenslåing	
av	registre	innen	samme	fagområde	med	tanke	på	databehandlingsansvar,	organisering	og	
tekniske	løsninger.	Framstillingen	av	de	3	mulige	løsninger	følger	ikke	samme	struktur.	Det	
er	derfor	vanskelig	å	få	oversikt	over	de	viktigste	forskjellene.	Kun	for	«sammenslåing»	
nevnes	det	aspekter	tilknyttet	finansiering.	Hvordan	blir	finansieringen	løst	i	de	andre	2	
modellene?	Blir	faglig	ansvarlige	finansiert	av	foretak	til	databehandlingsansvarlig	eller	av	
annet	foretak?	Når	flere	registre	blir	et	klyngeregister,	hvilke	konsekvenser	vil	dette	ha	for	
styringsgruppe	og	databehandlingsansvarlige	institusjoner?	Et	stort	problem	ved	
sammenslåing	av	registre	er	hvordan	historiske	data	blir	tatt	vare	på	videre.	Det	er	ikke	
opplagt	at	registrenes	historiske	data	kan	overføres	til	det	nye	sammenslåtte	registeret.	Det	
er	i	seg	selv	en	kostandsdriver	da	disse	dataene	også	bør	kunne	brukes	sammen	med	det	
sammenslåtte	registerets	data	i	kvalitetsarbeid	og	forskning.	Hvordan	blir	dette	løst	når	
registre	går	inn	i	et	klyngeregister?	Det	ville	være	fint	om	fremstillingen	av	de	3	modellene	
drøfter	disse	spørsmålene.	
Utfra	det	som	er	beskrevet	i	utredning	om	klyngeregister	oppfatter	vi	at	Norsk	Nyreregister	
er	et	klyngeregister.	Denne	organiseringen	har	etter	vår	erfaring	et	mer	utfordrende	
finansieringsbehov	og	utfra	fremlagte	dokumentasjon	ser	det	ut	til	at	finansieringen	av	
klyngeregistre	må	utredes	særskilt.		
	
Punkt	10.3	
Uten	tvil	vil	automatisk	datafangst	være	ressursbesparende.	På	side	47	refereres	5	
forutsetninger	for	automatisk	datafangst:	
1.	Felles	standard	kodeverk	
2.	Felles	utvekslingsformat	
3.	Felles	variabelbibliotek	basert	på	felles	informasjonsmodeller	
4.	Migrere	kvalitetsregister	(og	helseregister)	over	på	løsninger	i	henhold	til	punktene	over	
5.	Felles	beslutnings-	og	forvaltningsorganisering	

Patologilaboratoriets	informasjonssystem	Unilab-700		har	implementert	strukturerte	data	
for	patologirapportering.	Variabellisten	var	identisk	i	U-700	og	databaseløsning	for	seksjon	
for	nyrebiopsi	i	NNR.	Et	elektronisk	utvekslingsformat	var	etablert.	Det	var	således	
tilrettelagt	for	automatisk	elektronisk	datafangst.	En	slik	løsning	kunne	likevel	ikke	etableres,	
fordi	NNR	er	samtykkebasert.	Krav	til	samtykke	var	i	dette	tilfelle	en	foreløpig	stopper	for	
automatisk	elektronisk	datafangst.	Utredningen	burde	drøfte	denne	problemstillingen	da	
dette	er	tett	knyttet	til	finansieringsbehovet	for	noen	registre.	
	
	
	
På	vegne	a	Norsk	Nyreregister	
	
	
	
Anders	Åsberg	
Daglig	leder	
	
	



Til Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
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Postboks 96 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
9038 Tromsø               Tromsø 02.07.18 
 

 

 

Høringssvar: Rapport arbeidsgruppe finansiering 

Norsk register for analinkontinens har gjennomgått rapporten «Utredning av finansieringsmodell for 
faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre», og finner anbefalingene fra 
arbeidsgruppen som både rimelige og godt argumentert. Kostnadsdriverne er etter vårt skjønn 
identifisert og synes rimelig vektet. Det belyses i rapporten at flere register lider under mangel på 
ressurser for å kunne videreutvikle seg til et akseptabelt nivå. Vi stiller oss sterkt bak anmodningen til 
Helse Nord HRF om å justere finansieringen til Helse Nord-registrene, til det nivået som følger av 
forslag til ny modell, allerede før ny modell iverksettes. Dette med gradvis økning f.o.m. 1. januar 
2019. Vi anser det som nødvendig for at disse registrene skal kunne imøtekomme krav til kvalitet og 
utvikling på lik linje med de øvrige nasjonale kvalitetsregistrene. Videre støttes Røise og Sandbergs 
forslag om tidsavgrenset særlig finansering til registre, for dekning av ekstraordinære utgifter. En må 
kunne anse at videreutvikling av registrene, med implementering av nye prosedyrer, endringer av 
datapunkter og inkludering av nye pasientgrupper, er en del av forventet drift, samtidig som det kan 
by på en betydelige ekstraordinær utgift under implementering.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tone Prøsch-Bilden 
Leder Norsk register for Analinkontinens 
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Høringssvar fra Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

- NorSpis  
 

Fagrådet for NorSpis har gått gjennom sluttrapporten om Utredning av finansieringsmodell 

for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Arbeidsgruppen ber 

om tilbakemelding på følgende: 

 

1. Er de riktige kostnadsdriverne identifisert? 

2. Er kostnadsdriverne vektet på en hensiktsmessig måte? 

3. Er det områder som krever særskilt finansiering og som ikke dekkes av stadieinndelingen? 

4. Vurderes overgangsordningen fra nåværende til ny ressursfordeling som passelig? 

5. Andre kommentarer 

 

Fagrådet til NorSpis har følgende tilbakemelding til arbeidsgruppen:  

 

Til punkt 1: Modellen tar ikke tilstrekkelig hensyn til problematikken/utfordringene innen 

psykisk helsevern der en behandling kan involvere flere nivå og gå over mange år. Slike 

kompliserte forløp krever en omfattende kartlegging og dermed en større innsats med 

gjentatte registreringer/rapporteringer over lang tid. For eksempel legger NorSpis opp til 3 

registreringer per behandlingsperiode (start, slutt og oppfølging). Poenget i denne 

sammenheng er at repeterte målinger er mer kostnadskrevende enn én enkelt måling, noe 

modellen bør gjenspeile. 

 

Til punkt 2: Man ser at det i modellen ikke gis noen kompensasjon for kvalitetsregistre som 

har mer enn 40 enheter. Det ser ut til at de nasjonale kvalitetsregistrene hittil har vært innrettet 

mot behandlingstilbud som er sentralisert på relativt få enheter. Kommer man over 40 enheter 

tjener ikke registeret på det. Registre innen psykisk helsevern som ønsker å inkludere DPS-er 

og BUP-er vil få et langt høyere antall enn 40 enheter og med det også få store kostnader. For 

å kunne inkludere flest mulig enheter er det viktig at finansieringsmodellen stimulerer til det. 

 



  

Når det gjelder Tabell 9 på s. 27 er betegnelsen «sykehus» anvendt som enhetskategori. Det er 

noe uklart om denne betegnelsen betyr antall sykehus som rapporter inn, og der et sykehus 

kan ha flere innrapporterende enheter eller om det her menes en angivelse av faktisk antall 

innregistrerende enheter, noe man får inntrykk av ut fra den øvrig teksten til modellen. 

 

Til punkt 5: Fagrådet legger merke til at arbeidsgruppen på s. 49 i rapporten oppsummerer 

følgende: «Arbeidsgruppen har merket seg den svært lave finansieringen av registre med 

databehandlingsansvarlig i Helse Nord RHF. Det hadde derfor vært ønskelig at dette nivået 

justeres til det nivået som følger av forslag til ny modell allerede før ny modell iverksettes.»  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Tove Skarbø 

Faglig leder NorSpis, på vegne av fagrådet i NorSpis 

  

  
 

 

 

 

                                                                                                                

 

 



Høringssvar til rapport om ny finansieringsmodell for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
Dette er en meget grundig og god rapport. Jeg har ingen merknader til selve 
finansieringsmodellen som er godt begrunnet, men jeg har kommentar til utvalget sine 
anbefalinger om klyngeregistre.  
Det foreslås å opprette klyngeregister inne fagfelt som har, eller vil opprette flere 
registre. 
Fra annet hold er jeg blitt informert om at revmatologi er et slikt fagfelt. 
 
Kort om de revmatologiske registre. 
I dag er det 2 nasjonale kvalitetsregistre i revmatologi: Norsk kvalitetsregister for 
artrittsykdommer (NorArtritt) og Norsk vaskulittregister og biobank (NorVas). Begge 
registre er bygget på MRS plattform, og da det var en forutsetning at begge registre 
skulle levere effekt-data til register for biologiske legemidler (NORBIO), har disse 
registre mange felles variabler. Både NorVas og NorArtritt bruker imidlertid et klinisk 
system, GoTreatIT (GTI), som verktøy for datafangst ved de aller fleste revmatologiske 
avdelinger i landet. Data fra GTI overføres daglig til de to registre via regionale servere. 
Dette er nå på plass i Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest, mens Helse Sør-Øst arbeider 
med saken.  
Det er videre 2 registre innen revmatologi som søker nasjonal status, hvorav ett,  
Kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer (REVNATUS) også er bygd 
på MRS platform og har en del felles variabler med de to etablerte registre. Her brukes  
ikke GTI. 
Det siste register er Norsk register for barnerevmatologi (NOBAREV). 
 
De tre første registre nevnt over, NorArtritt, NorVas og RevNatus har alle allerede 
utnyttet gjenbrukseffekt i oppbygning av registrene på MRS plattform med mange felles 
variabler. 
Men det er viktig å påpeke at mens NorArtritt og NorVas har kontinuerlig, livslang 
oppfølging, har RevNatus kun oppfølging i relasjon til hvert svangerskap. 
Sykdomsgruppene innen artrittsykdommer og vaskulitter er svært ulike og med svært 
ulik alvorlighetsgrad. Det som er felles for alle revmatologiske sykdommer, er den 
autoimmune inflammasjon (som også finnes i mange sykdommer utenfor revmatologi). 
 
Kommentar til rapporten vedr. klyngeregistre. 
Som påpekt i rapporten er det en krevende jobb å bygge opp et kvalitetsregister. Det 
krever stor faglig tyngde, stor entusiasme og mye arbeid, å få klinikere rundt ved de 
ulike sykehus til å registrere inn data og lære seg de sykdomsskår som vil kunne måle 
kvalitet. 
Dette er ikke et arbeid som gjøres innenfor en 20% stilling slik rapporten forslår for 
klyngeregister med eksempel fra Sverige (side40). 
Jeg kan se at det kan finnes fordeler og ikke minst økonomiske gevinster ved 
klyngeregistre, men for register som nå er under oppbygging, er jeg redd at samling i 
klynge, med dertil hørende mindre ressurser til de enkelte delregistre, med faglig 
”toppledelse”  ved annet HF og hjelpepersonell lokalisert ved annet HF, vil være 
ødeleggende med en betydelig reduksjon i kvalitet på registrerte data og reduksjon i 
dekningsgrad. Å få til god kvalitet og god dekning krever gjentatte avdelingsbesøk og 



opplæring, som sammen med alle de andre forhold som krever faglig innsikt for å 
vurdere og forbedre registerets kvalitet, ikke kan gjøres innenfor en 20% stilling. 
Etter min mening bør de godkjente registre, som er under oppbygning nå, være 
veletablerte og minst ha nådd nivå 3, før man begynner å se på mulighet for å gå inn i et 
klyngeregister. 
 
Hua Hin 27.06.18 
 
Wenche Koldingsnes 
Faglig leder NorVas 
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Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
v/ SKDE 
Postboks 6 
9038 Tromsø 
 
 
 
Høringssvar 
«Utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre» 
 
Viser til høringsbrev fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre vedrørende «Utredning av 
finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre», datert 
24/5-2018.  
 
Norsk Parkinsonregsiter og Biobank er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med nevrodegenerative 
parkinsonistiske lidelser. Registeret fikk status som nasjonalt register i 2016. Variabelsettet består av både 
kliniske- og pasientrapportertedata. Registeret er til sammenligning overveiende likt Norsk Multippel 
Skleroseregister og biobank i oppbygning når det gjelder pasientgrunnlag, tall på innregistrerende enheter 
og et kumulativt design. Vi har siden oppstarten hatt god dialog med MS-registeret og viser herved til 
deres høringssvar gjeldene finansieringsmodellen. Vi anerkjenner MS-registerets argumenter og 
høringssvaret deres støttes. 
 
Norsk Parkinsonregister og Biobanks overordnede kommentarer: 

1. Behov for endring i finansieringsmodell av medisinske kvalitetsregistre anerkjennes. 
2. De nevnte kostnadsdriverne kumulativ registerdesign, antall innregistreringer pr år og 

innregistrerende enheter som kostnadsdrivere anerkjennes med noen kommentarer vedrørende 
vekting av disse (se under). 

3. Vi mener kostnader til utvikling og drift av IKT-løsninger bør inn i finansieringsmodellen som 
kostnadsdriver, en spesielt viktig faktor i et kumulativt registerdesign. MS-registerets høringssvar 
støttes.  

 
Vi har for øvrig følgende kommentarer: 

4. Belønning for oppnåelse av stadium 3 og 4 vektes i modellen noe høyt, i praksis 30 % fra stadium 
II til IV. For registre med stort antall pasienter, mange innregistrerende enheter og kumulativt 
design vil det i praksis være vanskeligere å oppnå stadium 4 enn registre med få pasienter og et 
fåtall registreringer. Belønning av stadieoppnåelse vil slik potensielt kunne gå på bekostning av 
finansiering av registre med kumulativt design, som etter forslag vektlegges med kun 10 % tillegg 
av grunnfinansiering. Belønning for oppnåelse av stadium 3 og 4 vurderes ellers som 
hensiktsmessig og nødvendig.  
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5. Antall innregistrerende enheter er en viktig kostnadsdriver. Vi bemerker at en «enhet» imidlertid 
ikke er klart definert. Dette vil kunne føre til tolkninger i finansieringsmodellen. 

6. Overgangsordningen for ressursfordeling ansees som tilfredsstillende. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Alves (sign.) 
Professor, ph.d 
Registerleder  
Norsk Parkinsonregister og Biobank 

Eldbjørg Fiske (sign.) 
Ph.d. 
Registerkoordinator 
Norsk Parkinsonregister og Biobank

 
 



 
Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) 

 

 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre:  

servicemiljoet@skde.no  

 

 

Ref: Høring: Rapport arbeidsgruppe finansiering 

 

Norsk kvinnelig inkontinensregister støtter prinsipielt hovedkonklusjonene i rapporten. Vi mener 

at det er viktig med nasjonale regler for finansiering av drift og langsiktig forutsigbarhet. 

 

Vi har følgende tilbakemelding på Arbeidsgruppens anbefalinger: 

1. NKIR-registeret støtter anbefalingen, men ønsker virkning fra 1. januar 2019. Alternativ 

at anbefalte prinsipper implementeres av hvert RHF/HF for de registre de har ansvar for 

så raskt som praktisk mulig. 

2. NKIR-registeret støtter anbefalingen og mener at dette er et interim løsning for å kunne 

starte implementering fra 1. januar 2019. 

3. NKIR-registeret støtter anbefalingen 

4. NKIR-registeret mener at økningen på 10 MNOK bare bør gjelde for eksisterende 

registre. Totalbeløpet må senere økes tilsvarende de økte kostnadene som kommer etter 

som det det etableres nye registre. 

5. NKIR-registeret støtter anbefalingen men ser ikke de praktiske konsekvensene av den. 

6. NKIR-registeret støtter anbefalingen men foreslår endring i teksten til: ….. «Nasjonalt 

servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og de regionale helseforetakene skal – i 

samarbeid med helseforetakene og fagmiljøene – arbeide for å effektivisere driften av 

nasjonale kvalitetsregistre…..   

 

 

Oslo universitetssykehus, Ullevål,  

02.07.2018 

 

Med vennlig hilsen 

 

NKIR-registeret 

 

Tomislav Dimoski 

Daglig leder 

Mobil: 97 53 50 76  

E-mail: tdimoski@online.no 

Rune Svenningsen 

Faglig leder 

Mobil: 91 63 13 37 

E-mail: RUNSVE@ous-hf.no 

Sigurd Kulseng-Hanssen 

Fagråd leder 

Mobil: 90 92 53 09 

E-mail: kulsengh@online.no 
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