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Sak 4/2016 Vedlegg 2: Strategi 
USTRATEGI FOR DET REGIONALE ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 2016-2020   
”Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste”  
 
Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om prosess og resultat i 
behandlingsforløpet for ulike veldefinert pasientgrupper, og gir kunnskap om kvaliteten 
på den behandlingen som tilbys. Det finnes ved årsskiftet 2015/2016 52 nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. Målsettingen for satsingen er at kunnskap fra de 
medisinske kvalitetsregistrene skal gi bedre kvalitet i behandling, og bidra til sikrere og 
likeverdig fordelte helsetjenester for befolkningen.         
Strategien er en utdyping av strategien for Nasjonalt helseregisterprosjekt på 
kvalitetsregisterfeltet, og i tråd med Strategi for modernisering og samordning av 
sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020. Strategien forholder 
seg til overordnede føringer og nasjonale satsinger nedfelt i blant annet ”En innbygger- 
en journal”, arbeid med referansearkitektur for helseregistre og standardisering og 
kodeverk i Direktoratet for e-helse, og det nasjonale arbeidet med arketyper. Videre 
vises det til arbeidet med Nasjonal e-helsestrategi 2017-2020 og Helsedirektoratets 
”Veileder for oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre”.   
Strategien er forankret i de regionale helseforetakenes øvrige kvalitetsstrategier og 
Nasjonal IKT HFs strategi. 
 
Strategien har følgende hovedmål:  
 
UHOVEDMÅL: 
 

1. HØY DATAKVALITET 
For at kvalitetsregistrene skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til 
kvalitetsforbedring, er det viktig at datakvaliteten er høy.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal etter maksimalt fem års driftP0F

1
P ha god datakvalitetP1F

2
P på et 

veldefinert variabelsett og dekningsgrad på minst 80 %, samt gode rutiner for sikring, 
validering og dokumentasjon av datakvaliteten.  
 

2. KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE - ØKT BRUK AV RESULTATER 
Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal 

1 Drift defineres fra det tidspunktet når registeret har nasjonal status og har startet 
innsamlingen av data.   
2 Se «Valideringshåndboken» på www.kvalitetsregistre.no for utdypelse av begrepet 
datakvalitet.   

                                            

http://www.kvalitetsregistre.no/


oppfylle sin hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å kunne benyttes i 
kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal inkludere definerte kvalitetsmål som kan benyttes i forbedring av 
pasientbehandling. Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års 
drift gi oppdaterte resultater P2F

3
P tilpasset til registrerende enheter, ledelse på ulike nivåer 

og allmennheten.  
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere 
kliniske kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak, og etter fire års drift 
kunne dokumentere bruk av resultater i konkret forbedringsarbeid.  

      3.  UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal definere klinisk relevante 
kvalitetsmål som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling. Noen av disse 
skal, i samarbeid med Helsedirektoratet, implementeres som nasjonale 
kvalitetsindikatorer 
 

      4.  ØKT PASIENTSIKKERHET  
De nasjonale kvalitetsregistrene må inkludere variabler som gjør dem velegnet til 
å evaluere klinisk kvalitet, benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid, samt kunne 
bidra til høy pasientsikkerhet og forebygging av komplikasjoner.   

5. ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING 
Pasienters, brukeres og pårørendes erfaringer skal vektlegges i utformingen av 
tjenestetilbudet. Et økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre vil være et viktig verktøy for å støtte målsetningen om 
pasientens helsetjeneste. Alle nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere 
pasientrapporterte data, og ha pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådene. Pasienter, 
brukere og pårørende skal få god og tilrettelagt informasjon om medisinske 
kvalitetsregistre. Pasienter og brukere skal kunne ta kompetente valg om egen 
behandling. Det er et mål å sørge for at resultater og kvalitetsmål er tilgjengelige i 
brukervennlig  format på www.helsenorge.no. 
 

6. ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 
Gode kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på sykdomsforekomst og effekt av 
behandling. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning forutsetter økt tilgjengelighet av 
kvalitetsregisterdata for forskere.  Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for 
utlevering av data til forskning innenfor eksisterende formelle og lovregulerte rammer. 
 

7. HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER 
Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 
finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Servicemiljøet vil 
i samarbeid med fagmiljøene, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utrede behovet 
for fellesregisterløsninger eller felles nordiske registre der dette er klinisk relevant.  
 

3 Begrepet ”oppdaterte resultater” er ikke entydig, men kan variere mellom registre og 
mottakere avhengig av bruks- og fagområde.   

                                            



8. FORMÅLSTJENLIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Medisinske kvalitetsregistre må ha et hjemmelsgrunnlag som legger til rette for deres 
formål: Å bidra til kvalitetsforbedring og forskning. Servicemiljøet vil arbeide for at det 
blir etablert en egen forskrift for medisinske kvalitetsregistre som tjener 
kvalitetsregistrenes formål og oppdrag. Nasjonalt servicemiljø vil arbeide for at 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre får reservasjonsrett som hjemmelsgrunnlag. 
 
 

9. EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER 
De regionale helseforetakene, ved nasjonalt servicemiljø, de regionale IKT-enhetene og 
NIKT skal på databehandlingsansvarliges vegne sørge for at de medisinske 
kvalitetsregistrene har effektive, sikre og brukervennlige tekniske løsninger for 
innsamling og tilgjengeliggjøring av data. (Registrene må bruke en godkjent 
innregistreringsløsning.) Fagforum for nasjonale kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF skal 
bidra til teknisk samarbeid på tvers av regioner og enkeltløsninger, og legge til rette for 
felles og kostnadseffektive løsninger. Løsningene skal være i henhold til NIKTs strategi 
for IKT arkitektur og standarder for helsesektoren. (Norsk Helsenett skal være IKT 
driftsleverandør for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.) Tekniske løsninger for 
datainnsamling til kvalitetsregistre skal støtte prinsippene for gjenbruk av eksisterende 
data i tråd med føringer i Nasjonalt helseregisterprosjekt og det nasjonale e-
helsearbeidet. Det skal arbeides for at flest mulig opplysninger kan hentes fra en 
framtidig strukturert, elektronisk journal. 
 

10. TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
De regionale helseforetakene skal sørge for langsiktige og robuste finansieringsløsninger 
for utvikling og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 

11. TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 
Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og forankret i 
linjen i spesialisthelsetjenesten, og det skal være tette koplinger mellom arbeidet med 
kvalitetsregistre og annet relevant kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, som består av SKDE og fire 
regionale enheter, skal framstå som en samlet organisasjon og tilby veiledning og service 
ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal bidra til å 
synliggjøre resultater fra og nytten av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal i 
tillegg ha en koordinerende rolle mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og være en 
aktiv pådriver i nasjonale prosesser som angår kvalitetsregisterfeltet. 

 
UEFFEKTMÅL: 
 
UVed utgangen av 2020 skal: 

• alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80 
% etter fem års drift  



•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte 
resultater til innregistrerende enheter senest etter to års drift. 

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kunne presentere resultater fra 
konkret klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift 

• 85 % av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientenes 
egenrapporterte resultater  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 4/2016 Vedlegg 3: Handlingsplan 
 
 
UHANDLINGSPLAN FOR NASJONALT SERVICEMILJØ 2016-20  
 
UINNLEDNING: 

• Helt kort om medisinske kvalitetsregistre og nasjonalt servicemiljø 
• Referere til ”Strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre i 2016-202” 
• Henvise til forrige strategi og handlingsplan for servicemiljøet? 

 
UKAPITTEL 1: Bakgrunn 

• Medisinske kvalitetsregistre i Norge (tabell) 
• Status, forutsetninger og utfordringer for feltet i dag. Eksempler på nytten av medisinske 

kvalitetsregistre? 
• Beskrive status for arbeidet i NHRP og nasjonale satsinger som skaper føringer for vårt 

arbeid: ”En innbygger- en journal”, det nasjonale arbeidet med arketyper og 
kodeverk/standardisering. 

• Organisering av RHFenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 
- Interregional styringsgruppe 
- Ekspertgruppen 
- FMK NIKT 
- Nasjonalt servicemiljø i alle regioner, inkl. Fagsenter for pasientrapp. data 
 

UKAPITTEL 2: Handlingsplan for nasjonalt servicemiljø 2016-20 
 
En side med oppsummering av hovedmål og underliggende delmål 
 
Innledning: forutsetninger for å nå disse målene (eks. økonomi, jus, RHF/HFs prioriteringer, 
andre nasjonale prosesser) 

 

Hovedmål 1 HØY DATAKVALITET 
En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til 
intensjonen. For at et kvalitetsregister skal kunne tjene sitt formål, dvs. gi pålitelig kunnskap om 
behandlingen som tilbys i helsetjenesten, er god datakvalitet en forutsetning. Data skal være 
komplette, gyldige og relevante. (Se Valideringshåndboken på kvalitetsregistre.no for utdypelse 
av begrepet datakvalitet.) 
 
Hovedmål 
1 

HØY DATAKVALITET Tidsfrist:  
 Utgangen  
av 

Delmål 1.1 Det er høy grad av enhetlig struktur, dokumentasjon 
og bruk av termer og begreper i de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene.  

2017 

Tiltak:  Servicemiljøet skal bistå alle nasjonale kvalitetsregistre 
med å holde oppdatert variabeldokumentasjon i det 
nasjonale variabelbiblioteket for medisinske 
kvalitetsregistre. 

løpende 



 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.  

2017 

 Servicemiljøet skal jobbe for å tilgjengeliggjøre 
nødvendige standardiserte instrumenter (med fokus på 
pasientrapporterte resultatmål).  

løpende 

Delmål 1.2 Servicemiljøet skal bidra til at alle nasjonale 
kvalitetsregistre har høy  dekningsgrad med 
målsetning om at alle nasjonale kvalitetsregistre etter 
fem års drift har en dekningsgrad på minst 80 % 

2020 

Tiltak: Servicemiljøet skal tilby dekningsgradsanalyser med 
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. 

løpende 

 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. 

Årlig 

 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.  

løpende  

Delmål 1.3 Servicemiljøet skal bistå alle nasjonale registre, slik at 
de  etter maksimalt to års drift kan dokumentere sine 
rutiner for løpende monitorering av registerdriften.  

løpende 

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. 

løpende 

Delmål 1.4 Servicemiljøet skal bistå alle nasjonale 
kvalitetsregistre, slik at de etter maksimalt fem års 
drift har implementert regelmessig validering mot en 
ekstern kilde og kan dokumentere datakvaliteten på 
de viktigste variablene i registeret.  

løpende 

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. 

løpende 

 
Hovedmål 2 ØKT BRUK AV RESULTATER 



En forutsetning for at de medisinske kvalitetsregistrene skal kunne oppfylle sitt formål, er at 
relevante resultater er lett tilgjengelige for de som har behov for det. Det har i flere år vært 
drevet et arbeid i de ulike helseregionene for å etablere nødvendig teknologi, kompetanse og 
organisering for å imøtekomme behovet på en best mulig måte. Noen nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre har i dag godt etablerte systemer for å formidle resultater, men de fleste 
registre kan per august 2015 ikke tilby elektronisk tilgang for klinikere på egne, oppdaterte 
resultater. Det er en ambisjon for nasjonalt servicemiljø at andre relevante aktører slik som 
helseledelse, myndigheter og pasienter også skal kunne benytte tilsvarende oppdatert, 
elektronisk informasjon fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 
 
Hovedmål 
2 

ØKT BRUK AV RESULTATER   

Delmål 2.1 Servicemiljøet skal bistå registrene med utvikling av 
rapporter som gir registrerende enheter tilgang til 
oppdaterte resultater for sin egen virksomhet 
sammenlignet med nasjonale resultater. Målsetningen 
er at alle de nasjonale kvalitetsregistrene har dette 
implementert innen utgangen av 2020. 

60% 2017 
100% 2020 
 

Tiltak: Servicemiljøet skal kartlegge status for registrenes 
muligheter for tilgjengeliggjøring av resultater på 
definerte og relevante kvalitetsmål, og lage plan for alle 
registre for når og hvordan de skal nå dette målet.  

2016 

 Servicemiljøet skal bidra med analysekompetanse ved 
utvikling av rapporter/resultattjenester i alle regioner, og 
kartlegge registrenes behov for ekstern 
analysekompetanse.  

løpende 

 Servicemiljøet skal sørge for et aktivt 
analyse/statistikernettverk for fagutvikling og økt 
analysekompetanse.   

løpende 

Delmål 2.2 Resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal 
stimulere til- og brukes i klinisk kvalitetsforbedring.  
Servicemiljøet skal bistå alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre, slik at de etter to års drift kan 
identifisere kvalitetsforbedringsområder og forslag til 
forbedringstiltak, og etter fire års drift kan presentere 
resultater fra konkret forbedringsarbeid.   

20% 2017 
40% 2018 
80% 2020 

Tiltak: Servicemiljøet skal bidra til å øke registrenes kunnskap og 
kompetanse om kvalitetsforbedringsarbeid.  

løpende 

 Servicemiljøet skal bidra med finansiering av enkelte 
prosjekter (fra felles infrastrukturmidler). Prosjekter 
selekteres etter predefinerte kriterier gjennom en 
søknadsprosess. 

løpende 

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

løpende 

 Servicemiljøet i alle regioner skal i løpet av 
strategiperioden utarbeide en rapport «Bruk av Nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre» i egen region.  

2020 

Delmål 2.3 Servicemiljøet skal bistå registrene med å 
tilgjengeliggjøre tilpassede, oppdaterte og relevante 

60% 2018 
80% 2020 



resultater for klinikere, sykehusledere, RHF-ledere og 
eksterne aktører.  

Tiltak: Servicemiljøet skal bidra til at registrene kartlegger 
aktuelle  mottakere av resultater fra registeret. 

2016 

 Servicemiljøet skal 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)   

2017 

 Servicemiljøet skal bidra med hjelp til å utarbeide og 
tilgjengeliggjøre relevante resultater for aktuelle 
mottakere.   

løpende 

Delmål 2.4 Resultater på sykehusnivå for relevante kvalitetsmål i 
alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal gjøres 
tilgjengelig for allmennheten igjennom årlig 
offentliggjøring/presentasjon på servicemiljøets 
nettsider 

årlig 

Tiltak: Servicemiljøet skal sørge for veiledning i arbeidet med å 
presentere relevante  kvalitetsmål for målgruppen  

løpende 

 Servicemiljøet skal bidra til samordning av offentliggjøring 
av resultater av behandlingskvalitet med andre sentrale, 
nasjonale aktører  

2018 

 
Hovedmål 3 UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 
Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem er etablert for å vise kvalitet i helsetjenesten. Nasjonale 
kvalitetsindikatorer er et sett av indikatorer som sier noe om strukturer, prosesser og resultater 
innen tjenesten. De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal alle ha tydelige definerte 
kvalitetsmål. For å oppnå synergieffekter mellom kvalitetsindikatorsystemet og det medisinske 
kvalitetsregisterfeltet er det ønskelig at kvalitetsregistrene i langt større grad blir en kilde til nye 
nasjonale kvalitetsindikatorer via sine kvalitetsmål.  
 
Hovedmål 
3 

UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER  

Delmål 3.1 Servicemiljøet skal bistå alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre, slik at de innen 2017 kan definere 
kvalitetsmål som kan være utgangspunkt for 
Nasjonale kvalitetsindikatorer. 

2017 

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

2017 

 
Hovedmål 4 ØKT PASIENTSIKKERHET 
Det er ønskelig at de medisinske kvalitetsregistrene skal bidra til økt pasientsikkerhet. 
Registrene må utvikle gode prosess og /eller resultatmål som kan tydeliggjøre og formidle 
uønsket praksis. Ved en utnyttelse av kvalitetsregistre som datakilde og kompetansen innen 
kvalitetsforbedring som er utviklet i kjølevannet av pasientsikkerhetsprogrammet, kan 
kvalitetsregistrene blir en naturlig del av kontinuerlig klinisk forbedringsarbeid.    
 
Hovedmål 
4 

ØKT PASIENTSIKKERHET  

Delmål 4.1 Servicemiljøet skal bistå alle nasjonale medisinske 2017 



kvalitetsregistre, slik at de inneholder kvalitetsmål 
som kan bidra til å øke pasientsikkerhet og forebygge 
komplikasjoner. 

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

2017 

 
Hovedmål 5 ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING 
Det har i de senere årene vært et økende fokus på 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. 
Det er behov for et økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre, og 
nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre vil bistå registrene i dette arbeidet. 
 
Hovedmål 
5 

ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING  

Delmål 5.1 Servicemiljøet skal sørge for god og tilrettelagt 
informasjon om medisinske kvalitetsregistre og om 
ivaretakelse av personvernrettigheter som registrert 
til pasienter, brukere og pårørende  

2016 

Tiltak Servicemiljøet skal sørge for at det etableres egen side på 
www.kvalitetsregistre.no om pasient- og 
brukermedvirkning  

2016 

 Servicemiljøet bidrar til at nasjonale registre jevnlig 
publiserer pasientrettede nyhetssaker 

løpende 

 Servicemiljøet skal sørge for at pasient- og 
brukerforeninger får tilsendt resultater fra sitt register 

løpende 

 Servicemiljøet skal bistå de nasjonale registrene med å 
rapportere på arbeidet med tilrettelegging av 
brukermedvirkning i årsrapporten 

2017 

 Servicemiljøet skal årlig arrangere et nasjonalt seminar og 
nettverkstreff for pasient- og brukerforeninger 

årlig * 

Delmål 5.2 Servicemiljøet skal bistå registrene slik at alle 
nasjonale kvalitetsregistre har pasient- og 
brukerrepresentasjon i fagrådene 

2016 

Tiltak Servicemiljøet skal bistå de nasjonale kvalitetsregistrene i 
få etablert pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådene 

2016 

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

2016 * 

Delmål 5.3 Servicemiljøet skal bistå registrene slik at alle 
nasjonale kvalitetsregistre har pasientrapporterte 
data 

40% 2017 
85% 2020 

Tiltak Servicemiljøet sørger for at det opprettes og driftes et 
Fagsenter for pasientrapporterte data for nasjonale 
kvalitetsregistre som skal bistå registrene i valg av 
validerte instrument(er), implementering av PROM og 
analyse av PROM-data. 

2016 



 
Hovedmål 6 ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 
Kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på sykdomsforekomst og effekt av 
behandling. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning forutsetter økt tilgjengelighet av 
kvalitetsregisterdata for forskere. 
 
Hovedmål 
6 

ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING  

Delmål 6.1 Servicemiljøet skal bistå databehandlingsansvarlig 
med å legge til rette for utlevering av data til forskning 
innenfor eksisterende formelle og lovregulerte 
rammer. 

2016 

Tiltak:  Servicemiljøet skal gjennomgå vedtekter for 
kvalitetsregistrene og harmonisere disse med forskrifter 
for sentrale helseregistre med tanke bedre tilretteleggelse 
for forskningsformål  

2016 

 Servicemiljøet skal lage infrastruktur og rutiner for 
utlevering av data  

2016 

Delmål 6.2 Servicemiljøet skal tydeliggjøre at de nasjonale 
kvalitetsregistrene skal utlevere data til forskere 
(uten særskilte forbehold) dersom 
forskningsprosjektet ligger innenfor registerets 
formål og alle formaliteter er på plass.  

2016 

Tiltak:  Servicemiljøet skal utarbeide veiledningstjeneste for 
registerledere/koordinatorer på nettsidene for bruk av 
kvalitetsregisterdata i forskning 

2016 

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

2020 

Tiltak: Servicemiljøet skal utarbeide informasjon om muligheter 
for- og eksempler på R-RCTer som formidles til 
kvalitetsregistrene og forskningsmiljøer. 

2017 

 Servicemiljøet skal utvikle tekniske løsninger/moduler for 
kliniske forskningsstudier i de godkjente elektroniske 
innregistreringsløsningene  

2020 * 

Delmål 6.4 Servicemiljøet bidrar til utvikling av en veileder for 
forskningssamarbeid mellom kvalitetsregistre i de 
nordiske landene. 

2016 

Tiltak:  Leder av nasjonalt servicemiljø deltar i en nordisk 
arbeidsgruppe som utarbeider en veileder med 
informasjon om juridiske, etiske og datasikkerhetsmessige 
forhold knyttet til datautveksling mellom kvalitetsregistre 
i de nordiske landene.  

2016 

Delmål 6.5 Servicemiljøet skal bistå registrene med å synliggjøre 
resultater fra forskning gjennom årsrapporter og 
websider. 

2017 

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

2016 

 Servicemiljøet skal arrangere møteplasser/samlinger for å 2017 * 



øke bruk av data fra kvalitetsregistrene til forskning 
 
Hovedmål 7 HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER 
Sentrale føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet tilsier at man i 
større grad enn tidlige bør søke å samle kvalitetsregistre innen samme medisinske fagområde. 
For noen fagområder som kreft og hjerte-kar er det allerede etablert felles strukturer, og innen 
andre medisinske fagområder er det igangsatt prosesser for å samle registrene. Det er et mål å 
etablere modeller for å samle registre slik at de kliniske fagmiljøene som skal bruke registrene 
opplever de som enhetlige og funksjonelle. Det er en rekke utfordringer av juridisk, 
organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter som må løses for å nå dette målet. 
 
Hovedmål 
7 

HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER   

Delmål 7.1 Servicemiljøet skal utrede modeller for samling av 
registre innen samme fagområde 

2016 

Tiltak:  Servicemiljøet skal utrede organisatoriske, juridiske, 
tekniske og finansielle aspekter rundt modeller for 
samling av registre innen samme fagområde 

2016 

Delmål 7.2 Servicemiljøet skal i samarbeid med fagmiljøene, 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utrede 
behovet for fellesregisterløsninger der dette er klinisk 
relevant 

løpende 

Tiltak:  Servicemiljøet utarbeider i samarbeid med registermiljøer, 
HDIR og FHI ferdig plan for Fellesregister for skade, 
intensiv og beredskap 

2016 

Delmål 7.3 Servicemiljøet vil bidra til utredning av felles nordiske 
registre der dette er klinisk relevant 

løpende 

Tiltak:  Servicemiljøet vil bidra til å styrke det nordiske 
samarbeidet mellom kvalitetsregistermiljøene og finne 
felles arenaer mellom registre og registerservicemiljøer. 

løpende 

Delmål 7.4 Servicemiljøet vil i samarbeid med fagmiljøene og 
databehandlingsansvarlig instans utarbeide strategier 
for større fagområder 

2020 

Tiltak:  Servicemiljøet vil i samarbeid med Kreftregisteret og de 
kliniske fagmiljøene utarbeide en strategi for 
videreutvikling av kvalitetsregistrene innen kreftområdet 

2020 

 Servicemiljøet vil i samarbeid med Folkehelseinstituttet og 
de kliniske fagmiljøene utarbeide en strategi for 
videreutvikling av kvalitetsregistrene innen hjerte-
karområdet 

2020 

 
Hovedmål 8 HENSIKTSMESSIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 
De fleste av dagens nasjonale medisinske kvalitetsregistre er i dag etablert med konsesjon fra 
Datatilsynet, og med krav om informert samtykke fra den registrerte. Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre innen fagområdene kreft og hjerte-kar er etablert i forskrift, og tre andre er 
etablert med et hjemmelsgrunnlag uten krav om informert samtykke. Mange registerledere 
melder om at samtykke ikke er velegnet som hjemmelsgrunnlag, da de sykeste pasientene ofte 
ikke kan samtykke og at dette medfører lav dekningsgrad og en skjevhet i datamaterialet. 
Servicemiljøet skal arbeide for at det etableres et hensiktsmessig rettslig grunnlag for nasjonale 



medisinske kvalitetsregistre som skal ivareta pasientens personvern samtidig som det skal 
sørge for at registrene kan ivareta sitt formål. 
 
Hovedmål 
8 

FORMÅLSTJENLIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR 
MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 

 

Tiltak Servicemiljøet vil arbeide for at egen forskrift for 
medisinske kvalitetsregistre utarbeides av HOD, slik at 
registrene kan oppfylle sitt todelte formål om å bidra til 
kvalitetsforbedring og forskning. Servicemiljøet vil arbeide 
for at nasjonale medisinske kvalitetsregistre får 
reservasjonsrett som hjemmelsgrunnlag. 

løpende 

 Servicemiljøet vil kartlegge juridiske forutsetninger for 
felles nordiske registre og forhold knyttet til 
utlevering/bruk av data  mellom nasjonale registre i de 
nordiske landene.  

2016 

 
Hovedmål 9 EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER 
IKT-løsningene til kvalitetsregistrene skal understøtte målsetningen om effektivt å samle data og 
tilgjengeliggjøre resultater.  
 
Hovedmål 
9 

EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER  

Delmål 9.1 De regionale helseforetakene, ved servicemiljøet, de 
regionale IKT-enhetene og FMK-NIKT, skal bidra til 
teknisk samarbeid på tvers av regioner og 
enkeltløsninger, og legge til rette for felles- og 
kostnadseffektive løsninger  

løpende 

Tiltak: Servicemiljøet bidrar til at det lages 
prioriteringer/retningslinjer for søknad om tildeling av 
utviklingsmidler fra FMK-NIKT 

2016 

 Servicemiljøet i alle regioner 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 

løpende 

 Servicemiljøet publiserer oversikt over hvilke prosjekter 
som har fått tildelt midler på nett. 

løpende 

 FMK-NIKT anbefaler, på vegne av  IRS, tekniske løsninger 
for tilgjengeliggjøring av resultater 

løpende 

   
Delmål 9.2 Servicemiljøet skal bidra til at alle nasjonale registre 

kan samle data elektronisk og tilgjengeliggjøre 
oppdaterte resultater 

løpende 

Tiltak:  Servicemiljøet sørger for at alle regioner kan tilby alle de 
nasjonale registrene effektive, sikre og brukervennlige 
løsninger for elektronisk datafangst 

løpende 



 Servicemiljøet skal arbeide for at registrene kan benytte 
anbefalte/godkjente teknologiske løsninger for 
tilgjengeliggjøring av resultater. 

løpende * 

Delmål 9.3 Servicemiljøet skal, i samarbeid med FMK-NIKT, bidra 
til at tjenester for elektronisk dialog (Digitale 
innbyggertjenester) med pasientene tas i bruk slik at 
pasienter selv kan rapportere data elektronisk. 

2020 * 

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

2017 

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

2020 

Delmål 9.4 Norsk helsenett skal være den sentrale IKT 
driftsleverandøren for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 

2017 

Tiltak: Servicemiljøet skal bidra til at nasjonale kvalitetsregistre 
driftes hos NHN. 

2017 

Delmål 9.5 Servicemiljøet skal arbeide for at kvalitetsregistre og 
resultatløsninger skal være koplet til Nasjonal løsning 
for autentisering på nivå 4 hos NHN 

2017 

Tiltak Servicemiljøet skal arbeide for at det benyttes 
autentisering på nivå 4 ved pålogging til kvalitetsregistre 
slik det er definert i PKI-utredningen. 

2017 

Delmål 9.6 Servicemiljøet skal arbeide for at strukturert journal 
blir kilde for kvalitetsregistrene. 

2020 

Tiltak Servicemiljøet skal gjennom videreutvikling av 
variabelbiblioteket og bruk av felles informasjonsmodell 
bidra til at kvalitetsregistre blir en naturlig del av en 
framtidig, strukturert elektronisk journal.  

2020 

 Servicemiljøet må arbeide for at det etableres grenseflate 
mot strukturert journal for automatisk utveksling av 
registerdata ved å ta i bruk arketyper/kodeverk og et 
fornuftig antall standardiserte variabler. 

2020 

 
 
Hovedmål 10 TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
For at kvalitetsregistrene skal kunne oppfylle sine formål om bruk i klinisk forbedring og 
forskning, og samtidig imøtekomme nye krav til bruksområder og funksjonalitet, er det behov 
for robuste og forutsigbare økonomiske rammevilkår. Servicemiljøet skal synliggjøre 
ressursbehovet, og samtidig bidra til kostnadseffektivitet ved utvikling av infrastruktur for 
kvalitetsregistrene. 
 
Hovedmål 
10 

TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR  

Delmål 
10.1 

Servicemiljøet arbeider for at det foreligger robuste 
og langsiktige finansieringsløsninger for utvikling og 
drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

løpende 



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

løpende 

Delmål 
10.2 

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

løpende 

Tiltak: Servicemiljøet tilstreber i sitt arbeid bruk av felles 
infrastruktur, standardiserte løsninger og gjenbruk av 
løsninger for raskere utvikling- og kostnadseffektiv drift 
av kvalitetsregistre. 

løpende 

Delmål 
10.3 

Servicemiljøet skal arbeide for at Norsk Helsenett får 
drift av medisinske kvalitetsregistre finansiert i sin 
oppdragsportefølje fra eier.  

2016 

Tiltak:  Servicemiljøet skal gjennom egen styringsstruktur arbeide 
for å endre eksisterende finansieringsform for NHN. 

2016 

 
Hovedmål 11 TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV SERVICEMILJØET 
Nasjonalt servicemiljø er en nettverksorganisasjon, og må synliggjøre at SKDE og de 
samarbeidende regionale enhetene har et felles nasjonalt oppdrag. Servicemiljøet må også være 
en synlig aktør i nasjonale prosesser som angår helse- og kvalitetsregistre. 
 
Hovedmål 
11 

TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV 
SERVICEMILJØET  

 

Delmål 
11.1 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre, som består av SKDE og fire regionale 
enheter, skal framstå som en samlet organisasjon. 

løpende 

Tiltak: Det lages en beskrivelse av oppgaver for ansvarlig leder i 
regionene. 

2016 

Delmål 
11.2 

Nasjonalt servicemiljø har en velfungerende og 
hensiktsmessig nasjonal organisering for veiledning 
og service ved utvikling og drift av medisinske 
kvalitetsregistre. 

løpende 

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

2016 

Delmål 
11.3 

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

løpende 

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. 

løpende 

Delmål 
11.4 

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

løpende 



Tiltak:  Servicemiljøet skal sørge for informasjonsflyt mellom 
ulike aktører i kvalitetsregisterfeltet (gjennom nyhetsbrev, 
nettsider og møter).  

løpende 

Delmål 
11.5 

Servicemiljøets funksjon evalueres gjennom 
årsrapporter og regelmessige brukerundersøkelser.  

løpende 

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

2016 

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

2017 

 Det gjennomføres en evaluering av styringsstruktur for 
nasjonalt servicemiljø og RHFenes arbeid med medisinske 
kvalitetsregistre. 

 
2018 

 
Hovedmål 12 AKTIV, BEVISST OG TYDELIG KOMMUNIKASJON 
Innledende tekst (Renate/Vibeke) 
 
Hovedmål 
12 

AKTIV, BEVISST OG TYDELIG KOMMUNIKASJON  

Delmål 
12.1 

Servicemiljøet skal styrke internt samhold og bygge 
godt samarbeid mellom ulike regioner. 

løpende 

Tiltak:  Servicemiljøet bruker felles profil for å bygge felles kultur 
og tilhørighet internt 

2016 

 Servicemiljøet sørger for god og lett tilgjengelig 
internkommunikasjon. 

løpende 

 Servicemiljøet lager årlige handlingsplaner for 
kommunikasjonsarbeid i virksomheten. 

årlig 

 Servicemiljøet avholder regelmessige,  interne 
kommunikasjonsmøter 

løpende 

Delmål 
12.2 

Servicemiljøet vil styrke forståelsen for vår rolle 
ovenfor registrene og andre samarbeidspartnere. 

løpende 

Tiltak:  Servicemiljøet sørger for at relevant informasjon for 
oppstart og drift av registre skal være lett tilgjengelig 
gjennom våre nettsider. 

2016 

 Servicemiljøet tilbyr aktuell informasjon om 
servicemiljøet og andre registres arbeid gjennom nyheter 
og nyhetsbrev. 

løpende 

 Servicemiljøet bidrar med kompetanse innenfor 
kommunikasjon til enkeltregistre – både gjennom 
kurs/medietrening og ved behov. 

løpende 

 Servicemiljøet vil utarbeide en egen mediestrategi for 
medisinske kvalitetsregistre 

2016 

 Servicemiljøet  skal være bevisst vår kommunikasjon med 
registrene i alle ledd av vår virksomhet for å tydeliggjøre 
servicerollen 

løpende 

 Servicemiljøet vil tydeliggjøre sin kompetanse og rolle i 
kommunikasjon med andre samarbeidspartnere 

løpende 



Delmål 
12.3 

Servicemiljøet vil bidra til synliggjøring av resultater 
fra- og nytten av medisinske kvalitetsregistre. 

løpende 

Tiltak:  Servicemiljøet vil tilgjengeliggjøre resultater fra registrene 
på en åpen, troverdig og forståelig måte. 

løpende 

 Servicemiljøet skal bidra til at relevant og målrettet 
informasjon når riktige målgrupper som pasienter og 
brukere, fagmiljø og sykehusledelse, samt 
beslutningstakere.  

løpende 

 Servicemiljøet skal opprettholde god kontakt med pasient- 
og brukerforeninger. 

løpende 

 Servicemiljøet skal skape og opprettholde god kontakt 
med media, og sette årlige mål for medieomtale av 
medisinske kvalitetsregistre. 

løpende 

   
 
UKAPITTEL 3: Oppfølging av handlingsplan 

 
o 3.1 Økonomiske konsekvenser  
o 3.2 Oppfølging av handlingsplan  - inkl. årlige aktivitetsplaner med ansvar for 

oppfølging av tiltak og tidsfrister 
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UHøringssvar oppsummering 

 

USentrale helsemyndigheter (HDIR, FHI, AU NHRP): 

• Vise til arbeid med nasjonal eHelsestrategi og referansearkitektur for helseregistre 
• Konsekvenser for kvalitetsregistrene ved manglende oppfylling av krav 
• Anbefaler å legge til overordnede resultatmål i tillegg til effektmålene 
•  Anbefaler et eget pkt for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for registrene for 

vurdering av etterlevelse av Normen. 
• Anbefaler et eget avsnitt under punkt 7 for bruk av kvalitetsregistre i monitorering og 

evaluering av helsetiltak  

URHFene: 

• Resultater må være tilgjengelig for aktuelle avdelinger/klinikker, HF og RHF , rapportere til 
regionale virksomhetsstyringssystemer 

• Automatisk innrapportering fra kliniske IKT-løsninger 
• Elektroniske løsninger for pasientrapporterte data 
• Skal kvalitetsregistre kun omfatte data fra spesialisthelsetjenesten? Samhandling med 

primærhelsetjenesten? 
• Kvalitetsregistre skal være et verktøy for klinikerne i deres arbeid med den enkelte pasient 
• Arbeide for at data til kvalitetsregistre kan hentes fra strukturerte element i journal og kurve 
• Servicemiljøet i regionene skal tilby bistand til alle HF i regionen  

 

UKvalitetsregistre:  

• Behov for brukervennlige registreringsverktøy og gode rapportløsninger 
• Tydeliggjøre hvilke parter strategien retter seg mot og hvem som har ansvar for 

gjennomføring og oppfølging av hvert mål 
• Forbedringsarbeid utover opplæring og rapportering krever ressurser, bør ikke være krav til 

at registrene selv skal gjennomføre tiltakene 
• Fjerne samtykkekravet og erstatte med reservasjonsrett 
• Sørge for å formidle til helsepersonell at rapportering til nasjonale kvalitetsregistre er pålagte 

arbeidsoppgaver 
• Tydeliggjøre RHFenes og servicemiljøets ansvar for finansiering og utvikling av tekniske 

løsninger for pasientrapporterte data 
• Juridisk grunnlag for å følge pasienter på tvers av HF i et sykdomsforløp   

UBrukerutvalg:  

• Åpenhet og publisering av registrenes funn på en lettfattelig måte som bakgrunn for 
pasientens informerte og kompetente valg om behandlingssted 

• Tilgang til resultater og kvalitetsmål i brukervennlige termer på nettportalen helsenorge.no 
• Jobbe med å endre juridisk hjemmelsgrunnlag fra samtykke til reservasjonsrett 



• Få med ordet ”pårørende” inn i teksten vedr pasient- og brukermedvirkning for å synliggjøre 
nytten av de pårørendes erfaringer 

• Viktig at både innsamling av data, kvalitetsmål og resultater fremstilles med brukervennlige 
termer og blir tilgjengelig for pasienter og pårørende.  
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Høringssvar Strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
 
Vi viser til høringsbrev av 22.12.2015 og takker for anledningen til å gi høringssvar.  
 
Forslaget til strategi er gjennomtenkt og godt. Det er positivt at det legges vekt på formålene med 
kvalitetsregistrene og økt bruk av resultater, samt at det trekkes frem at strategien er en utdyping av 
Nasjonalt helseregisterprosjekt for kvalitetsregisterfeltet.  
 
Strategien har elleve hovedmål/effektmål og fire resultatmål for hva registrene bør ha oppnådd 
innen 2020. Helsedirektoratet beslutter status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og det bør 
være samsvar mellom krav til medisinske kvalitetsregistre formulert i «Veilederen for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre » og hovedmålene i strategien. Det kan vurderes om manglende 
oppfyllelse av resultatmålene bør være grunnlag for eventuell avvikling av nasjonal status. 
 
Vi støtter arbeidet for en forskrift for medisinske kvalitetsregistre som bør slå fast at det kan gis 
tilgang til data for forskningsformål og andre formål i tråd med gjeldende regler og grunnleggende 
personvernprinsipper. 
 
Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016 og er fagorgan på e-helseområdet for helse- og 
omsorgstjenesten. Nasjonal IKT skal understøtte de mål som spesialisthelsetjenesten setter seg 
innenfor IKT. Det er viktig at strategien for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
gjenspeiler rollefordelingen mellom Nasjonal IKT og Direktoratet for e-helse. Det bør blant annet 
vises til arbeidet med Nasjonal e-helsestrategi 2017-2020 og ny handlingsplan, samt oppdrag om å 
utrede referansearkitektur for helseregistre som er gitt til Direktoratet for e-helse i tildelingsbrevet 
for 2016. Mål 9 kan for eksempel utdypes til «tekniske løsninger for datainnsamling til 
kvalitetsregistre skal støtte prinsippene for gjenbruk av eksisterende data i tråd med føringer i 
Nasjonalt helseregisterprosjekt og det nasjonale e-helsearbeidet».  
 

Vennlig hilsen 

Elisabeth Hagen 
seniorrådgiver 

Helena Niemi Eide 
rådgiver 
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Innspill til Strategi for det regionale arbeidet med Medisinske 
Kvalitetsregistre 2016-2020 

Fra Helsedirektoratet v/Avdeling Statistikk 
23. februar 2016 
 
Helsedirektoratet meget positiv til at det utarbeides en strategi for de medisinke kvalitetsregistrene, 
og det er mange positive kommentarer til strategien.  
 
Det er avgjørende at Strategien er i samsvar med Veileder for oppretting og drift av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre  - fra 2015. Strategien gir konkrete krav som er noe «strengere» enn det 
som står i veilederen og det støttes. 
Når det gjelder endring av status fra nasjonal er Helsedirektoratet helt i oppstartsfasen med å lage 
regelverk, slik veilederen varsler at ville komme. Det blir også avgjørende at dette regelverket blir i 
samsvar med strategien. Helsedirektoratet er i kontakt med SKDE om dette,  og ser at videre kontakt 
og samarbeid blir viktig. 

Tema som foreslås lagt til 
UGjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for registrene 
Det anbefales at det enkelte register jevnlig gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
vurdering av etterlevelse av Normen. Punktet hører ikke naturlig inn under noen av hovedmålene, da 
det i en ROS-analyse både er fokus på rutiner, IKT-løsninger og personvern. 
 
UResultatmål 
Den anbefales at man legger til overordnede resultatmål i tillegg til effektmålene. 
 
UUtvikling av registre på områder der det mangler registerdata 
Strategien bør inneholde et avsnitt om hvordan man overordnet tenker å styre opprettelsen av 
registre på områder der det er særdeles viktig å ha mer informasjon f.eks. store pasientgrupper, 
kostbare pasientgrupper. 
 
UBruk av kvalitetsregistre i monitorering og evaluering av helsetiltak 
Det foreslås tatt in et nytt avsnitt 7 med følgende ordlyd: 
Kvalitetsregistre vil kunne spille en økende rolle i monitorering av nye tiltak som settes inn i 
pasientforløpene. Registrering av data som kan belyse tiltakenes effekt, sikkerhet, pasienttilfredshet 
m.v. kan gi underlag for evalueringer av bl.a. nye teknologier innen medisinsk utstyr, legemidler og 
nye prosedyrer.  

Konkrete kommentarer til utkastet 
UInnledning 
Avsnitt 2 i innledning er noe tungt å lese innledningsvis. Det anbefales å forenkle avsnittet og skrive 
forkortelser helst ut. Ansvaret for kodeverk ligger nå i Direktoratet for e-helse. 
 
UHovedmål 1 



Vi anbefaler at man nevner viktigheten av konkret og utvetydig beskrivelse av pasientpopulasjonen 
for det enkelte register, da dette er fundamentet for god datakvalitet. 
 
UHovedmål 2, 3 og 4 
Begrepet kvalitetsmål oppfattes som noe uklart og bør presiseres nærmere. Vi antar at man med 
begrepet kvalitetsmål mener kvalitetsindikatorer med definert måloppnåelse. 
 
UHovedmål 3 
Vi anbefaler å omformulere siste setning slik at ansvarsforholdet kommer tydeligere frem. 
 
UHovedmål 5 
Setningen om at alle registre skal inkludere pasientrapporterte data står i kontrast til effektmålet 
med 85%. Helsedirektoratet støtter effektmålet og foreslår at tekst i hovedmål 5 endres til: Det er en 
målsetning at alle nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte data… 
 
UHovedmål 6 
Et spørsmål relatert til utleveringer til forskere. Er det en målsetning at registrene skal ta betaling for 
slike utleveringer? 
 
UHovedmål 7 
Her anbefales det et noe høyere uttrykt ambisjonsnivå både hva gjelder innføring av fellesløsninger, 
gjenbruk og deling av data og krav til andre aktører på dette området. Dette for å imøtekomme 
tidens krav til effektivisering og kostnadsreduksjon.  
For øvrig kan hovedmål 7 og 9 med fordel slås sammen. 
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Høringsnotat om Strategi For Det Regionale Arbeidet Med Medisinske 
Kvalitetsregistre 2016-2020 
«Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste» 
 
 
Formål 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har sendt til høring strategi for 
det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre gjeldende for perioden 2016-
2020. 
Helse Nord RHF har diskutert strategidokumentet og presenterer her sine meninger og 
synspunkter. 
 
Utgangspunkt 
Helse Nord RHF har sørge for ansvar for tjenester av høy kvalitet og likeverdig 
tilgjengelighet i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Som grunnleggende prinsipp har 
Helse Nord RHF stor interesse i å ha pålitelig datagrunnlag for å måle og følge opp 
utviklingen av kvalitet i helsesektoren. Strategien spiller en viktig rolle for å oppnå de syv 
strategiske hovedmål til Helse Nord RHF samt realisering av Helse Nords 
kvalitetsstrategi.  
 
Generelt 
Generelt er Helse Nord RHF enig med de elleve formulerte hovedmålene, men synes 
elleve hovedmål er litt mange – tre og fire hovedmål kunne være nok og de øvrige krav 
kunne settes som delmål. Punkt 9. og punkt 11. inneholder ikke bare krav, men beskriver 
en rekke tiltak, aktører og deres roller i fremtiden. Det er litt uvant i et strategidokument. 
 
Spesifikt 
 
a. Punkt 1. (Høy datakvalitet) Vi anbefaler å øke mål til 95%, men samtidig bør det 

legges vekt på at alle institusjoner med angitt fagområde må rapportere til 
kvalitetsregistre. (Dekningsgrad på institusjonsnivå: 100%, dekningsgrad innen en 
institusjon: 95%). Da vil ingen institusjoner falle ut fra analysen og man får helhetlig 
oversikt over fagfeltet. 

b. Punkt 5. (Økt pasient- og brukermedvirkning) Det er svært positiv at strategien 
har stor fokus på pasienter og setter et krav for å samle pasientrapporterte data. 
Involvering av pasienter i kvalitetsarbeid gir høy merverdi og godt omdømme fra det 
offentlige. 

c. Punk 9. (Effektive og robuste IKT-løsninger) Det er hensiktsmessig å ha en 
fellesløsning som brukes for å samle inn data. Det er ikke et strategisk mål, men et 
verktøy for å oppnå mål for høy datakvalitet. 

d. Punk 11. (Tydelig og effektiv organisering av arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre) Under dette punkt finnes en tiltakspakke og ikke et strategisk mål. 
Tiltakspakken er utvilsom hensiktsmessig men det burde tydeliggjøres hvilke 
strategiske mål en slik tiltakspakke vil oppnå. 



 

 
Oppsummering 
Strategidokumentet gir et godt grunnlag for utvikling og forsterkning av arbeidet med de 
medisinske kvalitetsregistre.  
Helse Nord RHF imøteser alle aktiviteter som bidrar til å oppnå målsetninger identifisert 
i dette strategidokumentet. 
 
Bodø, 15 februar 2016 
 
 
 

Arpad Totth 
Medisinsk rådgiver 

Paul C. Hjemås 
Kvalitetssjef 

Rune Sundset 
Kvalitets- og 
forskningsdirektør 

 





UHøringsvar fra Øyvind Hesselberg. HSØ. Se merknader i dokumentet.  
U11.januar 2015. Dette er altså mitt persnolige høringssvar. + punktene 
som er lagt til nederst i dokumentet.  
 
UGenerell kommentar: Det er en oversiktlig og god strategi.    
 
USTRATEGI FOR DET REGIONALE ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 2016-2020   
”Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste”  
 
Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om prosess og resultat i 
behandlingsforløpet for ulike veldefinert pasientgrupper, og gir kunnskap om kvaliteten på den 
behandlingen som tilbys. Det finnes ved årsskiftet 2015/2016 52 nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Målsettingen for satsingen er at kunnskap fra de medisinske 
kvalitetsregistrene skal gi bedre kvalitet i behandling, og bidra til sikrere og likeverdig fordelte 
helsetjenester for befolkningen.         
Strategien er en utdyping av strategien for Nasjonalt helseregisterprosjekt på 
kvalitetsregisterfeltet, og i tråd med Strategi for modernisering og samordning av sentrale 
helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020. Strategien forholder seg til 
overordnede føringer og nasjonale satsinger nedfelt i blant annet ”En innbygger- en journal”, 
arbeid med standardisering og kodeverk i HDIR, og det nasjonale arbeidet med arketyper.  
Strategien er forankret i RHFenes øvrige kvalitetsstrategier og NIKT HFs strategi. 
 
Strategien har elleve hovedmål:  
 
UHOVEDMÅL: 
 

1. HØY DATAKVALITET 
For at kvalitetsregistrene skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til 
kvalitetsforbedring er det viktig at datakvaliteten er høy.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal etter maksimalt fem års drift ha god datakvalitet på et veldefinert 
variabelsett, dekningsgrad på minst 80 % på individnivå, samt gode rutiner for sikring, 
validering og dokumentasjon av datakvaliteten.  
 

2. KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE - ØKT BRUK AV RESULTATER 
Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal 
oppfylle sin hensikt med å være et verktøy for å evaluere kvalitet, benyttes i 
kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal inkludere definerte kvalitetsmål som kan benyttes i forbedring av 
pasientbehandling. Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års 
operativ drift gi oppdaterte resultater P0F

1
P tilpasset til registrerende enheter, ledere og 

1 Begrepet ”oppdaterte resultater” er ikke entydig, men kan variere mellom registre og 
mottakere avhengig av bruks- og fagområde.   

Merknad [o1]: Hvordan defineres 
drift?  

Merknad [o2]: Operativ drift – betyr 
det registre som har hatt nasjonal 
godkjenning i minimum 2 år?  

                                                             



allmennheten.   
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere 
kliniske kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak, og etter fire års drift 
kunne presentere resultater fra konkret forbedringsarbeid.   

 

 

      3.  UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal definere klinisk relevante kvalitetsmål 
som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling. Noen av disse skal, i samarbeid med 
Helsedirektoratet, implementeres som nasjonale kvalitetsindikatorer 
 

      4.  ØKT PASIENTSIKKERHET  
De nasjonale kvalitetsregistrene må inkludere variabler som gjør dem velegnet til å 
evaluere klinisk kvalitet, benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid, samt kunne bidra til høy 
pasientsikkerhet og forebygging av komplikasjoner.   

5. ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING 
Pasienters og brukeres erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Et 
økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
vil være et viktig verktøy for å støtte målsetningen om pasientens helsetjeneste. Alle 
nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte data, og ha pasient- og 
brukerrepresentasjon i fagrådene. Pasienter, brukere og pårørende skal få god og 
tilrettelagt informasjon om medisinske kvalitetsregistre.  
 

6. ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 
Gode kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på sykdomsforekomst og effekt av 
behandling. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning forutsetter økt tilgjengelighet av 
kvalitetsregisterdata for forskere.  Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for 
utlevering av data til forskning innenfor eksisterende formelle og lovregulerte rammer. 
 

7.  HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER 
Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 
finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Servicemiljøet vil 
i samarbeid med fagmiljøene utrede behovet for fellesregisterløsninger eller felles 
nordiske registre der dette er klinisk relevant.  
 

8. HENSIKTSMESSIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Medisinske kvalitetsregistre må ha et hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag dersom de skal 
kunne oppfylle sitt todelte formål om å bidra til kvalitetsforbedring og forskning. 
Servicemiljøet vil arbeide for at egen forskrift for medisinske kvalitetsregistre, som 
tjener kvalitetsregistrenes oppdrag, utarbeides av HOD. 
 
Merknad : Bør Servicemiljøet i større grad bidra mer med å lage ny forskrift?  Å vente på 
HOD kan ta tid. Tenker spesielt på problemstillingene registrene melder om angående 



samtykkekrav som står i kontrast til dekningsgrad osv. Register (for eksempel Nyfødtmedisin 
(?) og ledd-hofteprotese har utfordringer med PROM/PREM innenfor dagens 
forskrift/hjemmelsgrunnlag. 
 

9. EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER 
Servicemiljøet i regionene skal sørge for at de medisinske kvalitetsregistrene har 
effektive, sikre og brukervennlige tekniske løsninger for innsamling og 
tilgjengeliggjøring av data. Registrene må bruke en godkjent(*hva er en godkjent 
løsning?)  innregistreringsløsning. Nasjonal IKT (ved FMK) skal bidra til teknisk 
samarbeid på tvers av regioner og enkeltløsninger, og legge til rette for felles- og 
kostnadseffektive løsninger. Løsningene skal være i henhold til NIKTs strategi for IKT 
arkitektur og standarder for helsesektoren. Norsk Helsenett skal være IKT 
driftsleverandør for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Tekniske løsninger for 
datainnsamling til kvalitetsregistre skal støtte prinsippene for gjenbruk av eksisterende 
data i tråd med nasjonale prioriteringer. 
 
*Merknad : a) Godkjenning av innregistreringsløsninger skaper fortsatt forvirring? qReg er 
for eksempel ikke godkjent ved OUS av personvernhensyn, selv om qReg er en godkjent 
nasjonal løsning. KREMT (Kreftregisteret) og Medisinght brukes av flere registre, men er ikke 
formelt godkjent, men de brukes som nasjonale løsninger? Kan man heller si noe om hvilke 
løsninger Servicemiljøet gir støtte til utvikling til? Så kan man også si at man Servicemiljøet 
ikke har kapasitet til å gi støtte til løsninger som utvikles/er utviklet lokalt? Man bør også si 
noe om kapasiteten til å bistå registrene med å etablere og drifte elektroniske løsninger på 
de eksisterendene løsningene (qReg, eReg og MRS) . 
 
b) Kan man være mer konkret i hvordan man skal bidra til å utvikle ikt-løsninger for å sikre 
bedre dekningsgrad og bedre kvalitet? Bør man formalisere ett prosjekt i regi av 
Servicemijløet som vurderer løsninger for innrapportering av registerdata automatisk ved 
uttrekk fra strukturerte elektroniske pasientjournaler. Eller lage et prosjekt tilsvarende 
dette? 19TUhttp://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/26/strukturerad-journal-knep-
juryns-stora-pris/U19T 
 
 

10. TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
RHFene skal sørge for langsiktige og robuste finansieringsløsninger for utvikling og drift 
av nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
 

11. TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 
Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og forankret i 
linjen i spesialisthelsetjenesten.  
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, som består av SKDE og fire 
regionale enheter, skal framstå som en samlet organisasjon og tilby veiledning og service 
ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal bidra til å 
synliggjøre resultater fra- og nytten av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal i 

Merknad [o3]: Bør man si noe om 
PROM/PREM innsamling her? 

Merknad [o4]: Kan man være mer 
konkret i hvordan man skal bidra til å 
utvikle ikt-løninger for  å sikre bedre 
dekningsgrad og bedre kvalitet.  

Merknad [o5]:  Servicemiljøet kunne 
vært mer eksplisitt på at de vi jobbe 
for å bedre de økonomiske rammene 
for kvalitetsregistrene. For eksempel 
ved overføringen av drift på Nasjonalt 
helsenett burde HOD gå inn og 
fullfinansiere dette. Samme gjelder 
med drift av resultattjenester. Hvis 
man lemper disse utgiftene på RHfene 
og registrene mister man også noe av 
kontroll på hvordan resultatene 
brukes og publiseres.  

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/26/strukturerad-journal-knep-juryns-stora-pris/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/26/strukturerad-journal-knep-juryns-stora-pris/


tillegg ha en koordinerende rolle mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og være en 
aktiv pådriver i nasjonale prosesser som angår kvalitetsregisterfeltet. 
 

12. Bør det være med et eget punkt om variabelbibliotek (evt legge inn under pkt 1)? For 
eksempel si noe om at Servicemijløet ønsker å utvikle variabelbiblioteket og bidra til at 
nye registre kan ta i bruk veldefinerte variabler istedenfor å utvikle egne. Også ta med 
noe mer om bidraget Nasjonalt servicemijø gir/ønsker  å bidra til med arketyper.  

13. (Bør arbeidet med Valideringshåndboken nevnes?  
14. Samarbeid med industrien? Innen 2018 lage et pilotprosjekt for samarbeid mellom 

industien og kvalitetsregister og på bakgrunn av dette lage en strategi for videre 
samarbeid.) 

 
UEFFEKTMÅL: 
 
UVed utgangen av 2020 skal: 

• alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80 % etter 
fem års drift  

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater 
til innregistrerende enheter senest etter to års drift 

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kunne presentere resultater fra konkret 
klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift 

• 85 % av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientenes 
egenrapporterte resultater  
 

 
Bør man ha ta inn mål på stadinndeling? Fra 2014 til 2015 er det vel ingen som får endret 
stadieinndeling fra 2014-2015? Bør man ha en målsetning om at minst 50% av registrene som 
har hatt nasjonal godkjenning i 5 år eller mer skal være på Stadie 3 innen 2020? 
 
I Sverige presenteres det på denne måten Se side 14. 
19TUhttp://www.kvalitetsregister.se/download/18.ae0ffc214e1f7a71e32d3d5/1435222485936/N
ulagesrapport-2015-Nationella-Kvalitetsregister.pdfU19T, side 14) 
 
Av alla 107 register och registerkandidater som far medel fran satsningen idag hojde 
21sin certifieringsniva infor 2015. 
 
69 register som certifierades 2012 och som fortfarande finansieras av satsningen 
flyttade under 2014 

• 6 register från nivå 3 till nivå 2  
• 3 register från nivå 2 till nivå 1. 

 
 
 

Merknad [o6]: Savner noe mer om 
tiltakene som skal til for å nå 
effektmålene. Men det kommer 
kanskje en handlingsplan knyttet til 
strategien?  

http://www.kvalitetsregister.se/download/18.ae0ffc214e1f7a71e32d3d5/1435222485936/Nulagesrapport-2015-Nationella-Kvalitetsregister.pdf
http://www.kvalitetsregister.se/download/18.ae0ffc214e1f7a71e32d3d5/1435222485936/Nulagesrapport-2015-Nationella-Kvalitetsregister.pdf


Høringsuttale frå Helse Vest til forslag til – Strategi for det regionale 
arbeidet med medisinske kvalitetsregister 

Nasjonalt servicemiljø for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene sender, på vegne av 
interregional styringsgruppe, eit forslag til strategi for det regionale arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre ut på høring. Med bakgrunn i strategien, vil servicemiljøet 
utarbeide eit forslag til handlingsplan. 

Strategi-dokumentet skal kunne tene som mal for utvikling av regionale strategiar for satsing 
på kvalitetsregister. Det er eit mål at strategien kan forankrast i og samordnast med 
regionale strategiar for og satsingar på arbeidet med kvalitetsregister. Strategien skal gjelde 
for perioden 2016 – 2020. 

Det blir bedt om innspel og synspunkt til strategien. Fagdirektørmøtet i Helse Vest har stilt 
seg bak denne høyringsuttalen.  

Styret i Helse Vest vedtok regional strategi og handlingsplan for kvalitetsregister i Helse Vest 
10 04 2013. Det er meldt at denne skal reviderast/ oppdaterast våren 2016. Det utkastet 
som no er til høyring blir sett på som eit godt utgangspunkt for oppdateringa. 

Det er stor grad av overlapping mellom målsettingane i Helse Vest sin strategi frå 2013 og 
høyringsutkastet. Dette gjeld ønske om bruk av register i forsking, kvalitetsforbetring, leiing 
og i arbeid med pasienttryggleik.  

Brukarmedverknad er sterkare vektlagt i 2016 enn tilfellet var i 2013. Registersatsinga skal 
medverke i arbeidet med å utforme «Pasientens helsetjeneste». Det blir stilt krav om 
brukarrepresentasjon i fagråd og om at alle kvalitetsregister inkludere pasientrapporterte 
data.  

Helse Vest sin strategi inneheld eit punkt om at kvalitetsregistra skal vere verktøy for 
klinikarane i deira arbeid med den einskilde pasienten. Dette blir vurdert som viktig av 
fagdirektørane. Dette poenget er ikkje like tydeleg i høyringsutkastet og bør vurderast tatt 
inn. Punktet kan sjåast opp mot arbeidet med å gje registra eit hensiktsmessig lovgrunnlag. 

Helse Vest sin strategi hadde som eit av fem hovudpunkt at det skulle leggjast til rette for 
integrasjon mellom registerdata og strukturert pasientjournal. Dette er vektlagt i 
høyringsutkastet som også peiker på behov for å utgreie organisatoriske modellar for 
registra, for å arbeide for hensiktsmessig heimelsgrunnlag og for effektive og robuste IKT-
løysingar. Det er viktig å arbeide for at data til kvalitetsregister kan hentast frå strukturerte 
element i journal og kurve. Det bør kome tydeleg fram i høyringsutkastet . For å nå same 
målsetting bør det også forventast aktiv deltaking frå registermiljøa i utvikling arketypar. 

Det blir også vist til at RHFa må sørgje for langsiktige og robuste finansieringsløysingar. Dette 
er og ein del av den regionale strategien i Helse vest sitt arbeid med kvalitetsregister 

Det er definert tydelege effektmål for arbeidet med kvalitetsregister. Dette gjeld krav til 
dekningsgrad, at resultat blir gjort tilgjengeleg, at det blir gjennomført forbetringsarbeid 



knytt til registra og at det blir presentert pasientrapporterte data. Desse bør Helse Vest 
kunne støtte opp under og ta inn i sin strategi. 

I Helse Vest sin strategi blir det lagt vekt på at den daglege drifta er lagt til dei medisinske 
fagmiljøa slik at registrering og bruk av data er nært knytt til den kliniske kvardagen. Dette 
kunne med fordel vore tatt inn også i strategien som ligg til høyring. Helse Vest har og 
formulert eit ønskje om at registerdrift skal kunne skje i alle føretak og at eit samla regionalt 
servicemiljø skal bistå alle HFa i regionen. Det er mogeleg at eit slikt punkt kan vere eit 
supplement til høyringsutkastet. Ein kan og vurdere å ta inn eit punkt om samarbeid mellom 
register og «system for innføring av nye metodar» som er nemnt i Helse Vest sin strategi og 
handlingsplan. 

Konklusjon:  

Det høyringsutkastet som er lagt fram, er vel forenleg med Helse Vest sin strategi og 
handlingsplan for arbeidet med kvalitetsregister og kan innarbeidast i den planlagde 
revisjonen av den regionale strategien for arbeidet med medisinske kvalitetsregister i Helse 
Vest.  

Nokre av punkta i Helse Vest sin strategi for arbeidet med kvalitetsregister, styrebehandla i 
2013, kan vurderast vektlagt tyngre i den nasjonale malen. Dette gjeld særleg nytten av 
registra ved behandling av einskildpasientar og verdien av at kvalitetsregistra er forankra i 
fagmiljøet . Ei tyngre vektlegging av integrasjon med IKT-system slik at data kan hentast frå 
strukturerte element i elektronisk journal og kurve blir foreslått tatt inn i 
strategidokumentet. I tillegg kan det vurderast tatt inn at kvalitetsregistra bør vere sentrale i 
arbeidet med utvikling av arketypar. 

For Helse Vest RHF 
 
Anne Grimstvedt Kvalvik 
Seniorrådgivar 
Fagavdelinga 
 



Strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020   
 
Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst RHF 
 
Helse Sør-Øst RHF viser til utkast til strategi for de fire regionale helseforetakenes arbeid med 
medisinske kvalitetsregistre i perioden 2016-2020. Per dags dato har sentrale helsemyndigheter 
godkjent nasjonal status for 52 medisinske kvalitetsregistre, og Helse Sør-Øst RHF har 
driftsansvar for 22 av disse registrene. Helse Sør-Øst RHF stiller på flere måter i en særklasse hva 
gjelder kvalitetsregistre, blant annet hva gjelder antall registre og med ansvar for fellesregisteret 
Kreftregisteret. Innholdet i strategien for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
vil således være viktig for Helse Sør-Øst RHF. 
 
I henhold til Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for Helse Sør-Øst, skal 
helseforetakene følge opp og registrere pasientopplysninger i nasjonale kvalitetsregistre. Helse 
Sør-Øst mener det er viktig å strategifeste arbeidet med å få til automatisk innrapportering fra de 
regionale kliniske IKT-løsningene til de medisinske kvalitetsregistre. Ved å legge til rette for at 
relevant informasjon legges inn i journalen, som automatisk kan trekkes ut til kvalitetsregistre, 
kan en rekke fordeler oppnås, blant annet kan kvalitetsregistrenes dekningsgrad øke. I Helse Sør-
Østs nylig oppdaterte IKT-strategi Standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser 
heter det blant annet at “Det er et behov for IKT-løsninger som muliggjør enkel dataregistrering 
og automatisert rapportering av pasientbehandling og virkningen av pasientbehandling osv.” 
 
I strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, hovedmål 5 Pasient- og 
brukermedvirkning refereres det til at alle nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere 
pasientrapporterte data (PROMs). Etter Helse Sør-Østs vurdering bør det inngå i strategien at 
også løsninger for pasientrapporterte data må være elektroniske. Dette må sees i sammenheng 
med de nasjonale og regionale initiativene om digitale innbyggertjenester, som blant annet Helse 
Sør-Øst har omtalt i sin IKT-strategi om å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og 
muligheter for selvbetjening. 
 
I de tilfeller hvor det etableres automatisk innrapportering fra de regionale kliniske IKT-
løsningene, vil egne data umiddelbart være tilgjengelige, uten å måtte gå via de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistermiljøene. I Helse Sør-Østs IKT-strategi vises det til at det er behov 
for bedre og mer tilgjengelig informasjon om pasientbehandlingen og om resultatet av 
behandlingen. For at kvalitetsregisterdata kan brukes og ha nytte i regionens 
virksomhetsstyringssystemer bør innregistrerende enheters kvalitetsregisterdata gjøres tilgjengelig 
der det ikke finnes automatisk innrapportering fra de regionale kliniske IKT-løsningene. Dataene 
bør gjøres tilgjengelige elektronisk og fortrinnsvis i en form der de kan ses i en nasjonal 
sammenheng.  
 
Lokalt registrerings- og kvalitetsarbeid bør sees i sammenheng med regionale IKT-løsninger og 
nasjonale kvalitetsregistre. I Helse Sør-Øst strategi for kvalitet og pasientsikkerhet heter det at 
“Helse Sør- Øst RHF vil sørge for at videre arbeid med kvalitetsindikatorer samkjøres med 
program for digital fornying som skal sikre gode regionale kliniske IKT -løsninger som 
dokumenterer de daglige kvalitetstiltak og derigjennom muliggjør god virksomhetsstyring”.  I 
nevnte strategi heter det videre at “Alle helseforetak skal sørge for at informasjon om systematisk 
målinger, oppfølging av resultater og brukererfaringer blir gjort offentlig tilgjengelig for alle 
interessenter.” Dersom en får til automatisk innrapportering av data fra lokale helseforetak til 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre via de regionale kliniske IKT-løsningene, vil det også være 
mulighet til å rapportere til regionale virksomhetsstyringssystemer. De utvalgte kvalitetsmålene 
fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene bør, sammen med de nasjonale 



kvalitetsindikatorene, utgjøre kjernen i regionens “realtime dashboard” for virksomhetsstyring. 
Dette krever god integrasjon av systemer involvert i hele prosessen - fra registrering av data til 
bruk av resultater i virksomhetsstyring. 
 
Helse Sør-Øst vil avslutningsvis peke på at de norske helseregistrene er svært god datakilder med 
høy kvalitet og at det derfor kan vurderes å strategifestes tilrettelegging for å kombinere noen av 
verdens beste datakilder innen helse med andre samfunnsdata til analyser for å finne ny kunnskap 
som kan komme befolkningen til gode. Eksempler på sistnevnte er kombinasjonen av vær- og 
føredata og skadedata for prediksjon av bemanningsbehov i beredskap for skadebehandling og 
kombinasjon av historiske data om skader, ulykker og akutt sykdom for å predikere optimal 
flåtestyring for god prehospital pasientbehandling og –transport.  
 
Endelig vil Helse Sør-Øst RHF vise til at det også kan stilles spørsmål ved om de etablerte 
kvalitetsregistrene kun skal omfatte behandling i spesialisthelsetjenesten, jf strategiens innledende 
setning om at “Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om prosess og 
resultat i behandlingsforløpet for ulike veldefinerte pasientgrupper osv”.  
 
 
For 
Alice Beathe Andersgaard 
Direktør Medisin og helsefag 
 
 
Ingebjørg Næs 
Spesialrådgiver 
Tlf: 02411 / 902 00 028 
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Vedrørende strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
 
Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre Helse Sør-Øst har gjennomgått og drøftet forslaget til 
strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. Etter Servicemiljøet i Helse Sør-
Øst vurdering bør innrapportering og bruk av pasientrapporterte data (PROMs) inngå i strategien 
som et eget hovedmål.  
 
For øvrig vises det til Helse Sør-Øst RHFs høringssvar til strategien. 
 
 
På vegne av Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre Helse Sør-Øst 
 
Ingebjørg Næs 
Spesialrådgiver 
Tlf: 02411 / 902 00 028 
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URegionalt brukerutvalgs innspill på høring for «Strategi for det regionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregister» 

 

Brukerutvalget takker for invitasjonen 5. februar til å gi innspill til regional strategi for 
kvalitetsregistre.  

Dette er regionalt brukerutvalg i Helse Vest sine innspill: 

Fokus på økt bruk av og økt treffsikkerhet inn i de medisinske kvalitetsregistrene er nyttig både for 
behandling av den enkelte pasient og i forhold til behandling på samfunns, gruppe, diagnose nivå for 
å finne de beste mulige behandling for flest mulig og økt pasientsikkerhet. Strategi for det regionale 
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020, bidrar til dette.  

Det er ikke nevnt i strategien spesifikt, men i forhold til å få en dekningsgrad på minst 80% som er 
ønskelig, vil regionalt brukerutvalg anbefale å jobbe med å endre fra samtykkeplikt til 
reservasjonsrett.  

RBU er svært positive til at pasient stemmen styrkes inn i dette arbeidet. Både at pasientrapporterte 
data skal inkluderes i alle nasjonale kvalitetsregistre og at pasient- og brukermedvirkning har fått økt 
fokus. Her kunne vi midlertidig også tenkt oss at ordet pårørende var brukt i teksten for å synliggjøre 
viktigheten av pårørendes erfaringer som en ressurs i arbeidet med kvalitetsregistre og 
kvalitetsindikatorer. 

Vi støtter også pasienters mulighet til å rapportere selvstendig inn i kvalitetsregistret, både om sine 
opplevelser av behandlingen og eventuelle bivirkninger. Pasienters egenrapportering kan være et 
nyttig bidrag til å styrke kvalitet i pasientbehandlingen og til selve innhentingen av dataene.  

Det er viktig at både innsamlingen av data, kvalitetsmålene og resultatene av innsamlingen er 
organisert og fremstilt i brukervennlige termer og blir tilgjengelig for pasienter og pårørende.  

 

Med vennlig hilsen  

Brukerutvalget i Helse Vest 

Linn Bæra 
Leder  



 

 

UTTALELSE TIL STRATEGI FOR DET REGIONALE ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 2016-2020 "Gode kvalitetsregistre for en bedre 
helsetjeneste" 

 

Innledningsvis ønsker vi en slik strategi for det regionale arbeidet velkommen som et nødvendig 
tiltak i kvalitetsforbedringsarbeidet og for økt forskning, og støtter initiativet fra Interregional 
styringsgruppe om en slik strategi. 

Et overordnet hensyn i arbeidet med alle kvalitetsregistre er at personvernhensyn blir ivaretatt og 
registrering og drift følger utviklingen innen lovgivning og god praksis på dette området. Personvern 
er viktig for pasientsikkerhet. Vi forutsetter at dette ligger til grunn i arbeidet med punktene 1 
(datakvalitet), 4 (pasientsikkerhet) og 8 (hjemmelsgrunnlag) i strategien. 

Vi er enige i ønsket om økt pasient- og brukermedvirkning (pkt 5) og at alle nasjonale 
kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte data. Slike pasientrapporterte data bør være en 
del av de definerte kliniske relevante kvalitetsmål og synliggjøres i pkt 3 (utvikling av nasjonale 
kvalitetsindikatorer). Vi er enige i at fagråd og referansegrupper skal ha pasient- og 
brukerrepresentasjon. Det er viktig at disse har god nærhet til ledelsen av de ulike 
kvalitetsregistrene og oppnevnes fra relevante pasientgruppe og den helseregion kvalitetsregisteret 
ledes fra. Dette vil lette brukermedvirkningen. Brukermedvirkning er lederens ansvar. 

Vi støtter også at det lages effektmål som skal nås ved utgangen av 2020. Skal vi få god nytte av 
registrene må det være god innrapportering (høy dekningsgrad), brukes aktivt i utformingen av tiltak 
for bedre kvalitet i klinisk praksis, rapportering av oppnådde resultater, og få økt bruk av 
kvalitetsregistre i forskning. Blir ikke registrene brukt i tilstrekkelig grad, bør de legges ned og 
ressursene brukes annerledes.  

Avslutningsvis vil vi framheve et ønske om åpenhet og publisering av funn i registrene. Disse må 
gjøres tilgjengelig for alle brukere og pasienter/pårørende på en lettfattelig måte, slik at 
offentligeheten kan få innsikt i kvaliteten også på sykehusnivå og pasienter foreta informert valg om 
behandlingssted (jfr retten til fritt sykehusvalg).  

 

For brukerutvalget i Helse Midt-Norge RHF 

Arne Lyngstad, brukerutvalgsmedlem (e.f.) 
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Skal registreres i public med BU som avsender. Ingebjørg Næs som saksbehandler ved RHFet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ida-Anette Kalrud                                                                                                            
rådgiver                                                                                                                                   
Tlf: 918 22 307 
 
 
Helse Sør-Øst RHF 
Postadresse: PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Parkgata 36 Hamar 
ida.anette.kalrud@helse-sorost.no - postmottak@helse-sorost.no  
 
www.helse-sorost.no - Følg oss på sosiale medier  

 

mailto:idak@helse-sorost.no
mailto:postmottak@helse-sorost.no
http://www.helse-sorost.no/
http://www.helse-sorost.no/sosialemedier


Helse Sør - Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust - Agder og Vest - Agder. Virksomheten er organisert i ett mors elskap, Helse
Sør - Øst RHF, og 1 0 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør -

Øst RHF.

Helse Sør - Øst RHF
BRUKERUTVALGET

Helse Sør - Øst RHF

Vår referanse: Deres referanse: Dato:

XXXXX XXXXX

BRU KERU TVALGETS IN N SPILL TI L REGION AL STRATEGI FOR
KVALITETSREGISTRE

Innledning
Brukerutvalget takker for invitasjonen av 7. januar 2016 til å gi innspill til regional
strategi for kvalitetsregistre. Brukerutvalgets innspill følger nedenfor.

Innspill

Brukerutvalget er opptatt av at kvalitetsmål gjøres tilgjengelige for brukerne av tjenestene.

Pasienter og brukere som skal kunne ta kompetente valg om egen behandling, skal ha tilgang
til resultater og kvalitetsmål i brukervennlige termer på nettportale n helsenorge.no

Med vennlig hilsen
Brukerutvalget Helse Sør - Øst RHF

Øistein Winje
l eder



 
 
          Oslo 10.02.2016 
Høringssvar fra Norsk Kvinnelig Inkontinensregister (NKIR) 
 
STRATEGI FOR DET REGIONALE ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 2016-2020   
”Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste”  
 
HOVEDMÅL: 

1. HØY DATAKVALITET 
For at kvalitetsregistrene skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til 
kvalitetsforbedring er det viktig at datakvaliteten er høy.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal etter maksimalt fem års drift ha god datakvalitet på et veldefinert 
variabelsett, dekningsgrad på minst 80 % på individnivå, samt gode rutiner for sikring, 
validering og dokumentasjon av datakvaliteten.  

 
Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) slutter seg til denne målsetningen. Dette fordrer 
brukervennlige registreringsverktøy med prosesstøtte. NKIR har de siste 18 år (fra oppstart i 1998) 
kontinuerlig utviklet og forbedret sin dataløsning slik at alle avdelinger som rapporterer har en 
dekningsgrad på individnivå på over 97 %. Registeret nå er et av svært få registre som har 
oppnådd stadium 3 ved siste evaluering fra Interregional styringsgruppes ekspertgruppe.  

 
2. KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE - ØKT BRUK AV RESULTATER 

Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal 
oppfylle sin hensikt med å være et verktøy for å evaluere kvalitet, benyttes i 
kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal inkludere definerte kvalitetsmål som kan benyttes i forbedring av 
pasientbehandling. Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års 
operativ drift gi oppdaterte resultater P0F

1
P tilpasset til registrerende enheter, ledere og 

allmennheten.   
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere 
kliniske kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak, og etter fire års drift 
kunne presentere resultater fra konkret forbedringsarbeid.   

NKIR slutter fullt ut opp om at hovedmålsettingen med et kvalitetsregister er å bedre 
pasientbehandlingen. Alle registre bør ha definerte objektive og subjektive kvalitetsmål som 
vurderer resultatet av behandlingen. Det bør tilstrebes at disse har høy validitet og reliabilitet samt 
er allment akseptert i fagmiljøene. Det bør være et krav om at disse kvalitetsmålene regelmessig 
rapporteres tilbake til deltagende avdelinger slik at justeringer raskt kan gjøres for å optimalisere 

1 Begrepet ”oppdaterte resultater” er ikke entydig, men kan variere mellom registre og 
mottakere avhengig av bruks- og fagområde.   

                                                           



behandlingen.  

    3.  UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal definere klinisk relevante kvalitetsmål 
som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling. Noen av disse skal, i samarbeid med 
Helsedirektoratet, implementeres som nasjonale kvalitetsindikatorer 

 
NKIR slutter seg til dette med samme begrunnelse som under punkt 2. 

 
      4.  ØKT PASIENTSIKKERHET  

De nasjonale kvalitetsregistrene må inkludere variabler som gjør dem velegnet til å 
evaluere klinisk kvalitet, benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid, samt kunne bidra til høy 
pasientsikkerhet og forebygging av komplikasjoner.   

NKIR er fullt ut enig med dette punktet. 

5. ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING 
Pasienters og brukeres erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Et 
økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
vil være et viktig verktøy for å støtte målsetningen om pasientens helsetjeneste. Alle 
nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte data, og ha pasient- og 
brukerrepresentasjon i fagrådene. Pasienter, brukere og pårørende skal få god og 
tilrettelagt informasjon om medisinske kvalitetsregistre.  

 
NKIR er svært enig i at pasientens erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet og at 
pasient og pårørende skal få god og tilrettelagt informasjon om kvalitetsregistrene. Derimot er det 
vanskelig å se hva pasienten skulle kunne bidra med i selve det praktiske arbeidet med 
kvalitetsregistrene og hvilken form en slik pasientmedvirkning skulle ha. Det står noe uklart for oss 
hvordan pasientmedvirkning i selve registerarbeidet skulle være et viktig verktøy for å støtte 
målsettingen om pasientens helsetjeneste. Hva som menes her bør konkretiseres ytterligere.  
 
Videre mener NKIR at dersom brukernes (les helsepersonells) erfaringer med kvalitetsregistrene 
skal reelt vektlegges bør dette også inkludere valg av datatekniske løsninger. Valg av gode 
datatekniske løsninger er en viktig forutsetning for å oppnå høy dekningsgrad og dermed høy 
medisinsk kvalitet på registeret.  Kreative og nyskapende miljøer som er i stand til å utvikle 
praktiske løsninger bør stimuleres og deres IT løsninger bør aksepteres og gjenbrukes av andre 
registre som har lignende metodologi.  
 

 
6. ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 

Gode kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på sykdomsforekomst og effekt av 
behandling. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning forutsetter økt tilgjengelighet av 
kvalitetsregisterdata for forskere.  Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for 
utlevering av data til forskning innenfor eksisterende formelle og lovregulerte rammer. 
 

NKIR støtter dette punktet fullt ut under forutsetning om at registrenes primæroppgave er 
kvalitetskontroll og optimalisering av pasientbehandlingen ved regelmessig rapportering tilbake 



til rapporterende sykehus og behandler. Så snart denne primæroppgaven er dekket kan utlevering 
av data til forskning gjøres etter grundig evaluering av den medisinske nytteverdien ved planlagt 
forskningsprosjekt.  

 
7.  HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER 

Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 
finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Servicemiljøet vil 
i samarbeid med fagmiljøene utrede behovet for fellesregisterløsninger eller felles 
nordiske registre der dette er klinisk relevant.  
 

Som nevnt under punkt 5 (og i punkt 9 nedenfor) er det her svært viktig at servicemiljøet utredet de 
organisatoriske modeller, tekniske løsninger og finansieringsmodellene i samarbeid med 
fagmiljøene. Dette er spesielt viktig ved valg av tekniske dataløsninger slik at målet om 
dekningsgrad og kvalitet av data kan oppfylles. Hva som er en hensiktsmessig dataløsning for 
servicemiljøet er ikke alltid en hensiktsmessig løsning for brukeren. 

 
8. HENSIKTSMESSIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 

Medisinske kvalitetsregistre må ha et hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag dersom de skal 
kunne oppfylle sitt todelte formål om å bidra til kvalitetsforbedring og forskning. 
Servicemiljøet vil arbeide for at egen forskrift for medisinske kvalitetsregistre, som 
tjener kvalitetsregistrenes oppdrag, utarbeides av HOD. 
 

NKIR har ingen motforestillinger mot dette. 
 

9. EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER 
Servicemiljøet i regionene skal sørge for at de medisinske kvalitetsregistrene har 
effektive, sikre og brukervennlige tekniske løsninger for innsamling og 
tilgjengeliggjøring av data. Registrene må bruke en godkjent innregistreringsløsning. 
Nasjonal IKT (ved FMK) skal bidra til teknisk samarbeid på tvers av regioner og 
enkeltløsninger, og legge til rette for felles- og kostnadseffektive løsninger. Løsningene 
skal være i henhold til NIKTs strategi for IKT arkitektur og standarder for helsesektoren. 
Norsk Helsenett skal være IKT driftsleverandør for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Tekniske løsninger for datainnsamling til kvalitetsregistre skal støtte 
prinsippene for gjenbruk av eksisterende data i tråd med nasjonale prioriteringer. 
 

NKIRs innvending til dette punktet er at brukerne i for liten grad har hatt innflytelse på hvilke 
innregistreringsløsninger som er godkjent. Det er her svært viktig at ønsket om felles- 
kostnadseffektive løsninger og hensynet til NIKTs strategi for IKT arkitektur ikke går ut over 
brukervennlige løsninger. Brukerne må i større gra tas med på råd når dataløsninger skal velges 
slik at registrene oppnår høy dekningsgrad. Slik dette punktet nå er formulert står det etter vår 
mening i et motsetningsforhold til punkt 7. 

 
10. TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 

RHFene skal sørge for langsiktige og robuste finansieringsløsninger for utvikling og drift 
av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 



Dette er et prinsipielt svært viktig punkt da dette gir forutsigbarhet for det enkelte register.   
 
 
 

11. TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 
Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og forankret i 
linjen i spesialisthelsetjenesten.  
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, som består av SKDE og fire 
regionale enheter, skal framstå som en samlet organisasjon og tilby veiledning og service 
ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal bidra til å 
synliggjøre resultater fra- og nytten av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal i 
tillegg ha en koordinerende rolle mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og være en 
aktiv pådriver i nasjonale prosesser som angår kvalitetsregisterfeltet. 
 

Dette støttes fullt ut av NKIR. Kanskje en mulig måte å forankre dette på er som egne 
avdelinger/seksjoner eller enheter innad i Klinikkene med egne stillinger allokert til dette arbeidet 
for å redusere dugnadsjobbing og fritidsjobbing for «ildsjeler». 

 
EFFEKTMÅL: 
 
Ved utgangen av 2020 skal: 

• alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80 % etter 
fem års drift  

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater 
til innregistrerende enheter senest etter to års drift 

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kunne presentere resultater fra konkret 
klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift 

• 85 % av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientenes 
egenrapporterte resultater  

 
Gode og ambisiøse mål, støttes av NKIR. 
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Høringssvar fra Kreftregisteret: 

Strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre  
Kreftregisteret takker for tilsendt utkast til strategi for det regionale kvalitetsregisterarbeidet 2016-
2020. Kreftregisteret er positive til at det opprettes en strategi som setter fokus på 
kvalitetsregistrene og det arbeidet som skjer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Strategien 
inneholder 11 mål som alle viser på vesentlige sider ved kvalitetsregisterarbeidet fremover. 
Kreftregisteret foreslår at strategiens mål gjøres tydeligere på hvilke parter den retter seg mot og 
hvem som ansvar for gjennomføring og oppfølging av hvert mål, både lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 

1. Høy datakvalitet 
a. I kvalitetsregistrene har det vært stort fokus på dekningsgrad som beskriver 

kompletthet på individ- og institusjonsnivå. I tillegg til kompletthet er det behov for 
fokusere på validitet, reliabilitet, komparabilitet (sammenlignbarhet) og timeliness 
(aktualitet) for å beskrive datakvaliteten i registrene. En tydelig definisjon av ulike 
sider ved datakvalitet gjør det lettere både å identifisere tiltak for å øke datakvaliteten 
og for å beskrive datakvaliteten. 

b. Ref. Nasjonalt helseregisterprosjekt, handlingsplan 2014-2015, side 35 
http://www.helseregistre.no/dokumenter/02b1d7b0d8.pdf  

c. Ref. Årsrapportmalen kapittel 5 om metodisk kvalitet 
http://www.kvalitetsregistre.no/getfile.php/Norsk/Dokumenter/%C3%A5rsrapportmal.p
df  

 
2. Kvalitetsforbedring og ledelse – økt bruk av resultater 

a. Økt bruk av kvalitetsregistrenes resultater gjøres delvis ved publisering og 
presentasjon som beskrives i mål 2. Økt bruk av resultatene krever også at 
kvalitetsregistrenes datainnsamling, analyser m.m. gjenspeiler hva som er vesentlig 
for å forbedre kvalitet på helsetjenestene og at resultatene tilgjengeliggjøres på en 
måte som helsetjenesten kan og er motivert for å bruke. Her kan servicemiljøet bidra 
med rådgiving.  

b. Mål 2 beskriver krav til kvalitetsregistrene etter to års respektive fire års drift 
(stadieinndelingen og mal for årsrapport). Det foreslås at dette fjernes fordi dette er 
etablerte nasjonale krav. Strategien bør fokusere på hva som bør være nasjonale 
krav og hvordan disse kravene følges opp.  

 
3. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer 

a. Kreftregisteret er positive til at det nasjonale arbeidet med kvalitetsindikatorer nå 
også skal vurdere om kvalitetsmål fra kvalitetsregistrene kan brukes som 
kvalitetsindikatorer. Mål 3 bør beskrive at retningslinjer, kvalitetsindikatorer, 
kvalitetsregisterarbeid og forskning hører sammen for å forbedre kvaliteten på 

http://www.kreftregisteret.no/
http://www.helseregistre.no/dokumenter/02b1d7b0d8.pdf
http://www.kvalitetsregistre.no/getfile.php/Norsk/Dokumenter/%C3%A5rsrapportmal.pdf
http://www.kvalitetsregistre.no/getfile.php/Norsk/Dokumenter/%C3%A5rsrapportmal.pdf
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helsetjenestene. Derved bør også strategiens fokus på kvalitetsmål innarbeides i mål 
3 (dette står nå i mål 2). 

b. Servicemiljøets rolle bør beskrives og hvilke andre parter som er vesentlige i arbeidet 
foruten Helsedirektoratet. 

 
4. Økt pasientsikkerhet  

a. Målet kan gjøres tydeligere ift hva hvert kvalitetsregister skal jobbe med og hvilken 
rolle servicemiljøet har i det arbeidet, fordi det ikke alltid er en direkte kobling mellom 
kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet. 

 
5. Økt pasient- og brukermedvirkning 

a. I strategien beskrives at 85% av registrene skal ha PROMS innen 2020 (beskrevet 
under effektmål) og det hører hjemme i mål 5. 

b. Mål 5 bør være tydeligere på at ansvaret for «tilrettelagt informasjon» ligger på hvert 
kvalitetsregister og at det gjøres i samarbeid med servicemiljøet.  

 
6. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning 

a. Det er positivt at kvalitetsregisterstrategien setter et tydelig fokus på forskning (se 
også vårt innspill til mål 3 over). Det bør gjøres tydelig hvilket ansvar som ligger på 
hvert register og hvordan servicemiljøet kan bidra til dette.  

 
7. Hensiktsmessige registerstrukturer 

a. Mål 7 tar opp flere nødvendige aspekter som finansiering, organisering og tekniske 
løsninger. Det er litt uklart hvordan mål 7 skiller seg fra mål 9, 10 og 11 som tar opp 
lignende temaer.  

b. Hvis mål 7 beholdes foreslås at de ulike partene som inngår i arbeidet bør beskrives 
kort og hvilket ansvar som ligger på hver part.  

 
8. Hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag for medisinske kvalitetsregistre 

a. Det er et stort behov innen kvalitetsregisterfeltet å sikre juridiske rammebetingelser 
som støtter oppdraget. Hva som menes med hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag kan 
gjerne presiseres, i tillegg til å beskrive servicemiljøets rolle.  

 
9. Effektive og robuste IKT-løsninger 

a. Mål 9 gir en kort beskrivelse av de ulike partenes arbeid innenfor IKT området. 
Ansvarsfordelingen mellom servicemiljøene, NIKT og Norsk Helsenett er litt uklart 
beskrevet, eksempelvis hva som ligger i begrepet «sørge for» i forhold til ansvar og 
finansiering.  

b. Mål 9 bør også inkludere Helseforetakene og deres ansvar i forhold til hvert 
kvalitetsregisters IKT løsninger.  

c. Mål 9 tar opp bruk at godkjent innregistreringsløsning og at Norsk helsenett skal 
være driftsleverandør. Dette er nasjonale krav og kan fjernes fra strategien. 

 
10. Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår 

a. De økonomiske rammevilkårene for kvalitetsregistrene er et viktig tema. Det er i dag 
de regionale helseforetakene som har ansvaret for finansieringen. Hvordan 
servicemiljøet ønsker å drive denne prosessen kan gjerne beskrives mer.  

 
11. Tydelig og effektiv organisering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 

a. Mål 11 viser at servicemiljøet er opptatt av å fremstå som en samlet organisasjon 
sammen med de regionale kvalitetsregisternodene. I tillegg viser målet at 
kvalitetsregistrenes forankring i spesialisthelsetjenesten er viktig. Mål 11 og mål 7 har 
en del felles og kan enten slås sammen eller bli tydeligere i forhold til hva skiller 
målene fra hverandre. Det er behov for å beskrive hva servicemiljøet ønsker å gjøre 
de kommende fire årene, fordi det som beskrives i mål 11 gjøres allerede i dag.  



 
 

         Side 3 av 3 

 
 

 
Strategien beskriver til slutt effektmål som skal være oppnådd til 2020 og setter fokus på konkrete 
målbare resultat. Disse punktene kan innarbeides i de 11 målene over.   
 
 
Dere må gjerne ta kontakt for diskusjon eller klargjøring av innspillene.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Møller      Lena Holmström 
Avdelingsleder     Spesialrådgiver 
Kreftregisteret      Kreftregisteret 
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Deres referanse:  Vår referanse: 
RESG/2016-5 

 Vår dato: 

    15.02.2016 
 
 
 
Høring -  Strategi for det regionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre 2016 - 2020 
 
 
Interregional styringsgruppe har i brev av 22.12.2015 sendt på høring forslag til strategi for 
det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for 2016-2020. 
 
Strategien er inndelt i elleve hovedmål som omfavner de viktigste områdene rundt etablering 
og utvikling av medisinske kvalitetsregistre. En felles strategi anser vi som viktig for å sikre 
rask og god utvikling av registrene. Vi velger å kommentere følgende hovedmål: 
 
 
2. Kvalitetsforbedring og ledelse – økt bruk av resultater 
Medisinske kvalitetsregistre skal brukes til kvalitetssikring av virksomheten, blant annet være 
et verktøy for det enkelte sykehus for å vurdere egen behandling over tid og i sammenligning 
med andre sykehus.  
 
«Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere kliniske 
kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak, og etter fire års drift kunne 
presentere resultater fra konkret forbedringsarbeid». 
 
Norsk hjerteinfarktregister støtter forslaget om at registrene skal kunne identifisere kliniske 
kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak etter to års drift. Offentliggjøring av 
resultater på sykehusnivå er i seg selv en viktig kilde for bidrag til økt kvalitet på 
behandlingen. Vi har erfart at sykehus uoppfordret har endret praksis etter at rapporter fra 
registeret har blitt offentliggjort. Forbedringsarbeid utover opplæring og rapportering som 
inngår i sekretariatets daglige arbeid, krever ressurser som mange av kvalitetsregistrene ikke 
innehar. Enkelte områder hvor registre påviser store forskjeller i behandling mellom sykehus, 
kan være for komplekse til at et register alene kan sette i gang forbedringstiltak.  For 
eksempel ser vi at det er store forskjeller mellom sykehus i hvor raskt pasienter med ikke-ST-
elevasjonsinfarkt blir utredet med kransårerøntgen. På dette området er det mange aktører som 
bør inkluderes for å redusere forskjellene mellom sykehusene.  
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Vi mener at hvis utgivelse av resultater over tid ikke viser tilstrekkelig bedring av behandling, 
bør kvalitetsregistrene være pådrivere for å gjennomføre kvalitetsforbedrende tiltak. Men det 
bør ikke være et krav at registrene selv skal gjennomføre tiltakene.  
 
 
3. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer 
Vi er enig i at alle registre skal definere klinisk relevante kvalitetsmål som skal benyttes i 
forbedring av pasientbehandling. Det kan være utfordrende å sette måltall på hva som er god 
behandling, da dette ofte ikke er direkte nevnt i retningslinjene for behandlingen. Det er 
avgjørende at kvalitetsregistrene har godt samarbeid med fagmiljøene ved utarbeiding av 
måltall. For å sikre effektiv fremgang i arbeidet med å sette måltall for vedtatte 
kvalitetsindikatorer kan det være en idé at arbeidet forankres i de regionale helseforetakene.  
 
 
5. Økt pasient- og brukermedvirkning 
Vi er enig i at pasienters og brukeres erfaringer skal vektlegges i utformingen av 
tjenestetilbudet. Brukerrepresentanter i rådgivningsgrupper er blant annet viktig for å kunne 
utarbeide forståelige rapporter av interesse for pasienter og «allmennheten». Utarbeiding av 
felles mandat for brukerrepresentantene vil være hensiktsmessig.  
 
Pasientrapporterte data er viktige resultater. Pasienter med flere sykdommer og/eller inngrep i 
løpet av kort tid kan bli belastet med skjema fra mange ulike registre. Dette er uheldig både 
med tanke på dekningsgrad og vurdering av resultater. Vi anser det som viktig at registre 
innenfor samme fagområde samarbeider for å vurdere hensiktsmessige løsninger. 
PROM/PREM senteret i Bergen vil være en viktig aktør i dette arbeidet. 
 
 
9. Effektive og robuste IKT-løsninger 
Vi er enig i at registrene skal bruke godkjente innregistreringsløsninger. Ved etablering av 
nye kvalitetsregistre som i stor grad omfatter de samme pasientene, bør det arbeides for at 
registrene har de samme IKT-løsningene. Like løsninger gjør det enklere å koble data for 
kvalitetssikring, utlevere resultater til forskning og andre aktører og, ikke minst, redusere 
arbeidsbelastningen for klinikerne som registrerer. 
 
Hvis kvalitetsregistre innenfor samme forskrift/lovhjemmel ikke har samme IKT-løsning, bør 
det være et krav til databehandlingsansvarlig at det utarbeides en teknisk løsning som 
tilrettelegger en effektiv datautveksling mellom registrene. 
  
Rapportfunksjon bør foreligge når en innregistreringsløsning er etablert. Derfor bør det være 
et krav til alle godkjente innregistreringsløsninger at de kan tilby gode rapportløsninger eller 
inneha enkel og uproblematisk tilgang til andre rapportløsninger utarbeidet av andre aktører.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ragna Elise S. Govatsmark 
Daglig leder 
Norsk hjerteinfarktregister 
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Her er en kommentar til første hovedmål som er satt av styringsgruppen for arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre. 
 

"1.     HØY DATAKVALITET 
For at kvalitetsregistrene skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til kvalitetsforbedring er 
det viktig at datakvaliteten er høy.  Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter 
maksimalt fem års drift ha god datakvalitet på et veldefinert variabelsett, dekningsgrad på 
minst 80 % på individnivå, samt gode rutiner for sikring, validering og dokumentasjon av 
datakvaliteten." 
Tallet 80% på individnivå vedrørende dekningsgrad har en stor innebygget usikkerhet når det 
gjelder hvordan man definerer 100%. 
Når det gjelder hjertesvikt har det svenske registeret holdt på i mange år med å registrere 
både inneliggende pasienter med hjertesvikt og polikliniske pasienter. Svenskene har lang 
tradisjon med registrering i kvalitetsregistre og er langt unna 80% i dekningsgrad når det 
gjelder inneliggende pasienter med hjertesvikt. 
Norsk hjertesviktregister samler inn data på polikliniske pasienter som kommer på 
såkalt «hjertesviktpoliklinikk» til sykepleier for justering av medisiner, opplæring om 
hjertesvikt og kontroll av tilstanden for at pasienten skal få best mulig prognose, færre 
innleggelser og kunne leve bedre med sin tilstand. Pasienter som kun kommer til 
hjertespesialisten/indremedisineren blir ikke registrert. Heller ikke registreres pasienter som 
går til privatpraktiserende spesialister og til fastleger for sin hjertesvikt. Noen 
privatpraktiserende spesialister har ytret ønske om å være med i registeret. 
Norsk hjertesviktregister har arbeidet mye med å få spesifikk RESH-ID 
for «hjertesviktpoliklinikk», men det har kun blitt implementert på noen få sykehus. Vi kan 
derfor ikke få elektronisk informasjon om virksomheten på hver enhet og må eventuelt ty til 
manuell opptelling mange steder med den usikkerhet det medfører. 
Hvis man definerer antall pasienter som kommer på «hjertesviktpoliklinikk» som 
målgruppen, kan Norsk hjertesviktregister med høy sannsynlighet etter hvert oppnå en 
dekningsgrad over 80%. Dette vil ikke oppnås med dagens system hvis man definerer 
polikliniske hjertesviktpasienter videre enn dette.  
For 2015 er det registrert over 1300 nye pasienter i Norsk hjertesviktregister og det er i en 
oppstartsfase for flere sykehus. Pasienter med hjertesvikt har en dårligere prognose enn 
pasienter med de fleste kreftformer og det er helt nødvendig at deres oppfølging er optimal. 
Det arbeides for at flere pasienter skal få nytte av «hjertesviktpoliklinikk» og det er sterkt 
ønskelig at virksomheten utvides. 
Mvh 
Morten Grundtvig 
Faglig leder  







 
Norsk Nyreregister har følgende kommentarer i forbindelse med høringen om “Strategien 
2016-2020”. 
 
Mange av målene er helt avhengig av gode tekniske løsninger og ikke minst et tilpassert 
regelverk. Det vil for eksempel ikke være praktisk mulig innenfor rådende økonomiske 
rammer å samle inn PROMS uten egnet tenkisk løsning for dette. Med andre ord vil mål nr 5 
være avhengig av mål 7 og det vil være en naturlig lag-tid mellom oppnått mål på pkt 7 før 
pkt 5 kan opfylles. På samme måte vil pkt 6 til stor del være avhengig av at pkt 8 oppfylles. 
 
Mvh. Anders Åsberg 
Daglig leder, Norsk Nyreregister 
 



USTRATEGI FOR DET REGIONALE ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 2016-2020   
”Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste”  
 
Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om prosess og resultat i 
behandlingsforløpet for ulike veldefinert pasientgrupper, og gir kunnskap om kvaliteten på den 
behandlingen som tilbys. Det finnes ved årsskiftet 2015/2016 52 nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Målsettingen for satsingen er at kunnskap fra de medisinske 
kvalitetsregistrene skal gi bedre kvalitet i behandling, og bidra til sikrere og likeverdig fordelte 
helsetjenester for befolkningen.         
Strategien er en utdyping av strategien for Nasjonalt helseregisterprosjekt på 
kvalitetsregisterfeltet, og i tråd med Strategi for modernisering og samordning av sentrale 
helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020. Strategien forholder seg til 
overordnede føringer og nasjonale satsinger nedfelt i blant annet ”En innbygger- en journal”, 
arbeid med standardisering og kodeverk i HDIR, og det nasjonale arbeidet med arketyper.  
Strategien er forankret i RHFenes øvrige kvalitetsstrategier og NIKT HFs strategi. 
 
Strategien har elleve hovedmål:  
 
UHOVEDMÅL: 
 

1. HØY DATAKVALITET 
For at kvalitetsregistrene skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til 
kvalitetsforbedring er det viktig at datakvaliteten er høy.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal etter maksimalt fem års drift ha god datakvalitet på et veldefinert 
variabelsett, dekningsgrad på minst 80 % på individnivå, samt gode rutiner for sikring, 
validering og dokumentasjon av datakvaliteten. Høg dekningsgrad for inklusjon er viktig 
for alle register, og for nokre register som t.d. fedmekirurgiregisteret er høg 
oppfølgingsgrad av inkluderte pasientar også veldig viktig. Eit bidrag til høg 
oppfølgingsgrad vil vere på sikre juridisk grunnlag for overføring av pasientar i registeret 
mellom behandlande institusjonar. 
 

2. KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE - ØKT BRUK AV RESULTATER 
Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal 
oppfylle sin hensikt med å være et verktøy for å evaluere kvalitet, benyttes i 
kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.  Alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre skal inkludere definerte kvalitetsmål som kan benyttes i forbedring av 
pasientbehandling. Ved utgangen av 2020 skal alle nasjonale kvalitetsregistre etter to års 
operativ drift gi oppdaterte resultater P0F

1
P tilpasset til registrerende enheter, ledere og 

allmennheten.   
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne identifisere 
kliniske kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak, og etter fire års drift 
kunne presentere resultater fra konkret forbedringsarbeid.   

1 Begrepet ”oppdaterte resultater” er ikke entydig, men kan variere mellom registre og 
mottakere avhengig av bruks- og fagområde.   

                                                           



 

 

      3.  UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal definere klinisk relevante kvalitetsmål 
som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling. Noen av disse skal, i samarbeid med 
Helsedirektoratet, implementeres som nasjonale kvalitetsindikatorer 
 

      4.  ØKT PASIENTSIKKERHET  
De nasjonale kvalitetsregistrene må inkludere variabler som gjør dem velegnet til å 
evaluere klinisk kvalitet, benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid, samt kunne bidra til høy 
pasientsikkerhet og forebygging av komplikasjoner.   

5. ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING 
Pasienters og brukeres erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Et 
økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
vil være et viktig verktøy for å støtte målsetningen om pasientens helsetjeneste. Alle 
nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte data, og ha pasient- og 
brukerrepresentasjon i fagrådene. Pasienter, brukere og pårørende skal få god og 
tilrettelagt informasjon om medisinske kvalitetsregistre. Det vil lette inklusjon av 
pasientrapporterte data om ein arbeider fram gode og trygge web-løysingar for dette.  
 

6. ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 
Gode kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på sykdomsforekomst og effekt av 
behandling. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning forutsetter økt tilgjengelighet av 
kvalitetsregisterdata for forskere.  Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for 
utlevering av data til forskning innenfor eksisterende formelle og lovregulerte rammer. 
 

7.  HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER 
Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 
finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Servicemiljøet vil 
i samarbeid med fagmiljøene utrede behovet for fellesregisterløsninger eller felles 
nordiske registre der dette er klinisk relevant.  
 

8. HENSIKTSMESSIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Medisinske kvalitetsregistre må ha et hensiktsmessig hjemmelsgrunnlag dersom de skal 
kunne oppfylle sitt todelte formål om å bidra til kvalitetsforbedring og forskning. 
Servicemiljøet vil arbeide for at egen forskrift for medisinske kvalitetsregistre, som 
tjener kvalitetsregistrenes oppdrag, utarbeides av HOD. 
 

9. EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER 
Servicemiljøet i regionene skal sørge for at de medisinske kvalitetsregistrene har 
effektive, sikre og brukervennlige tekniske løsninger for innsamling og 
tilgjengeliggjøring av data. Registrene må bruke en godkjent innregistreringsløsning. 
Nasjonal IKT (ved FMK) skal bidra til teknisk samarbeid på tvers av regioner og 
enkeltløsninger, og legge til rette for felles- og kostnadseffektive løsninger. Løsningene 



skal være i henhold til NIKTs strategi for IKT arkitektur og standarder for helsesektoren. 
Norsk Helsenett skal være IKT driftsleverandør for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Tekniske løsninger for datainnsamling til kvalitetsregistre skal støtte 
prinsippene for gjenbruk av eksisterende data i tråd med nasjonale prioriteringer. 
 

10. TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
RHFene skal sørge for langsiktige og robuste finansieringsløsninger for utvikling og drift 
av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 

11. TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV ARBEIDET MED MEDISINSKE 
KVALITETSREGISTRE 
Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og forankret i 
linjen i spesialisthelsetjenesten.  
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, som består av SKDE og fire 
regionale enheter, skal framstå som en samlet organisasjon og tilby veiledning og service 
ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal bidra til å 
synliggjøre resultater fra- og nytten av medisinske kvalitetsregistre. Servicemiljøet skal i 
tillegg ha en koordinerende rolle mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og være en 
aktiv pådriver i nasjonale prosesser som angår kvalitetsregisterfeltet. 

 
UEFFEKTMÅL: 
 
UVed utgangen av 2020 skal: 

• alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80 % etter 
fem års drift  

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater 
til innregistrerende enheter senest etter to års drift 

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kunne presentere resultater fra konkret 
klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift 

• 85 % av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientenes 
egenrapporterte resultater  
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