
Møtedato 07.02.2019

Sted Gardermoen, Park Inn

Klokkeslett 09:30-15:30

Merknad

Invitert Are Edvarden (Helse Nord)
Bernt Olav Økland (Helse Vest)
Gunnar Jårvik (Nasjonal IKT HF)
Jørn Hanssen (Nasjonal IKT HF)
Philip Andre Skau (Servicemiljøet (Nasjonal representant))
Heidi Talsethagen (SKDE)
Rune Andreas Grimstad (Helse Midt-Norge)
Sissel Jor (Helse Sør-Øst)
Ågot Ligaarden (observatør - Norsk Helsenett)
Nils Gullhaug (observatør - Direktoratet for e-helse)
Jan Nygård (observatør - Kreftregisteret)

På sak

Møtedato 07.02.2019

Agenda for møteTittel

Agenda for møte i Teknologiforum for medisinske kvalitetsre

Saksnr. Tidspunkt Presenteres av SakstypeSaksnavn

1/19 09:30 Jørn Hanssen Beslutning1901 Godkjenning av innkalling og agenda

2/19 09:35 Jørn Hanssen Beslutning1901 Godkjenning av referat fra forrige 
møte

3/19 09:40 Jørn Hanssen Diskusjon1901 Gjennomgang av måloppnåelse for 
2018

4/19 10:10 Gunnar Jårvik Diskusjon1901 Status for kvalitetsregistrenes bruk 
av tekniske løsninger

5/19 10:50 Bernt Olav Økland Diskusjon1901 Ulike perspektiver på innregistrering 
og tilhørende løsninger

6/19 12:15 Gunnar Jårvik Diskusjon1901 Veiledning for bruk av 
arkitekturprinsipper i evaluering av 
løsninger for innregistrering

7/19 12:45 Gunnar Jårvik Beslutning1901 Endringsmelding plassering av 
skjema i journalstruktur

8/19 13:10 Jørn Hanssen Orientering1901 Samlet rapportering om bruk av 
tildelte midler fra FMK

11/19 13:20 Jørn Hanssen Diskusjon1901 Ambisjonsnivå 2019
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Saksnr. Tidspunkt Presenteres av SakstypeSaksnavn

9/19 13:40 Jørn 
Hanssen/Philip 
Skau

Diskusjon1901 Hvordan møte forventningene til at 
FMK skal bidra til å løse teknologiske 
utfordringer for registre som har 
problemer med å levere resultater

10/19 14:10 Jørn Hanssen Diskusjon1901 Risikovurdering FMK

12/19 14:30 Jørn Hanssen Beslutning1901 Behandling av innkomne søknader
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Til: FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 3/19 7.2.2019 

 

Gjennomgang av måloppnåelse for 2018 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Hensikten med saken er å orientere om Nasjonal IKT HFs betraktning om måloppnåelse for 

forumet i 2018, og å invitere forumet til en diskusjon om måloppnåelsen. 

Utdrag av måloppnåelsen for forumet skal inngå i Nasjonal IKT HFs årsrapport for 2018. 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Dette er Nasjonal IKT HFs betraktning om måloppnåelsen for 2018: 

 

 

Er fremleggingen av måloppnåelsen korrekt og komplett? 

Forslag til vedtak fra FMK. 

FMK tok presentasjon av måloppnåelse til orientering, og ga følgende innspill: 

• .. 

• .. 
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Til: NIKT FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 04/19 - 7.2.2019 

 

Status for kvalitetsregistrenes bruk av tekniske 

løsninger  

Bakgrunn 

“FMK prøver ut verktøyet for statusoppdatering i de neste FMK-møtene” (vedtak i FMK-sak 

54/18). Listen er allerede i bruk for andre systemdomener, men filtreres for oppdatering av 

status fra FMK for de teknologiske løsninger for medisinske kvalitetsregistre i høyremenyen 

på FMKs SharePoint (System/produktportefølje).  

Listen har allerede vist seg nyttig for “sekundærbruk” i FMKs bidrag til løsningen av 

departementets oppdrag om at “De regionale helseforetakene skal utarbeide en plan for 

hvordan medisinske kvalitetsregistre (inkludert kvalitetsregistrene til kreftregisteret) 

skal ta i bruk nasjonale fellestjenester”, jfr FMK-sak 55/18.   

De fleste tekniske produkt er foreløpig registrert inn som “Ferdig implementert og i vanlig 

drift” for enheter som lagrer data fra produktet. Statusen er ikke kvalitetssikret. 

Problemstilling 

Medlemmene i FMK bes om en oppdatering av  status for produkter som faktisk er           

“Pilot”,  

“Delvis breddet”,  

“Planlagt utfaset”,  

“Under utfasing”, eller  

“Utfaset” 

Forslag til løsning 

Møtet endrer implementeringsstatus, eller verifiserer endringer gjort i listen 

System/produktportefølje på forhånd. 

Forslag til vedtak 

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) tar status til orientering.  

https://nasjonalikt.sharepoint.com/sites/forumer/felles/vff/Lists/EPJ%20systemliste/Kun%20Forskning%20og%20kvalitetsutvikling.aspx
https://nasjonalikt.sharepoint.com/sites/forumer/felles/vff/Lists/EPJ%20systemliste/Kun%20Forskning%20og%20kvalitetsutvikling.aspx
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Til: FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 5/19 7.2.2019 

 

Ulike perspektiver på innregistrering og tilhørende 
løsninger 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Hensikten med saken er å presentere en “prinsippskisse” for ulike måter å innregistrere/inn-

rapportere data til nasjonale medisinske kvalitetsregistre på, og invitere til en diskusjon om: 

• begrepsbruk 

• hvilke deler av “løsningskjeden” for innregistrering/innrapportering er innenfor FMKs 
ansvarsområde? 

Saken presenteres av Bernt Olav Økland, Helse Vest 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Dette er prinsippskissen som er utgangspunkt for diskusjon: 

 

Er dette bildet korrekt? Er de ulike «komponentene» tilstrekkelig avgrenset/definert med tanke 

på å understøtte FMKs ansvarsområde? 

Følgende bør tas hensyn til ved etablering av innregistreringsløsninger for nye registre: 
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• Dersom målet er å få etablert et fagsystem, må fagsystemet komme før 
kvalitetsregisteret 

• Initiativer om nye fagsystem må henvises til ordinær prosess for innmelding av behov 
via IKT-bestillere 

• Hva hvis lederen av kvalitetsregisteret vil ha et fagsystem, for å øke dekningsgraden?  

• Er det «likegyldig» hvilke innregistreringsløsninger som benyttes til henholdsvis 
fagsystem og kvalitetsregister?  

Forslag til vedtak fra FMK. 

FMK tok presentasjonen av prinsippskissen til orientering, og ga følgende innspill: 

• .. 

• .. 
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Til: NIKT FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 6/19 7.2.2019 

 

Veiledning for sjekklister for arkitekturprinsipp 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Nasjonal IKT HF innfører rutine for fagforums oppfølging av sjekklister i faseoverganger, 

vedlagt.  Rutinen utviklet som følge av fagforumenes behandling av sak “Tiltak for å redusere 

unødige rapporteringskrav og dobbeltregistrering” (FMK-sak 30/18). Sjekklisten som legges til 
grunn i rutinen, eies av fagforum arkitektur, og er publisert på 

https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Sjekkliste+for+arkitekturprinsipper  

Det forventes at alle fagforum legger de samme arkitekturprinsipp til grunn som kriterier for 

utvikling av tekniske løsninger. 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Bør det utarbeides en veileder som spisser den forklarende sjekklisten for registermiljøene? 

Et forslag til spisset veileder er påbegynt, som vedlagt. 

Forslag til vedtak fra FMK. 

Kommentarer tas med i det videre arbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Sjekkliste+for+arkitekturprinsipper


Innledning 

Arkitekturprinsipper er regler for utarbeidelse av arkitekturen. Gode arkitekturprinsipper er relevante for virksomheten og søker å løse viktige 

utfordringer (endringsevne er for eksempel relevant for de fleste virksomheter i dag, men ikke for alle). Arkitekturprinsippene er av varig 

karakter. 

Hovedformål med prinsippene er å: 

• peke ut retning slik at gode løsninger kan finnes 

• fungere som evalueringskriterier for foreslåtte løsninger 

• uttrykke verdien av arkitekturen for virksomheten 

• tydeliggjøre implikasjoner av arkitekturen for virksomheten 

En positive sideeffekt av prinsippene er at de danner et rammeverk for beslutninger innen porteføljeforvaltning og IT-arkitektur. 

Det er et mål at prinsippene skal dekke alle perspektiver ved utforming av løsninger. Prinsippene vil dermed suppleres over tid som en del av 

arkitekturforvaltningen. 

Prinsippene gjelder for hele foretaket eller foretaksgruppen(e) som omfattes av arkitekturen. De skal være med å sikre at målene for arkitekturen 

nås. Alle prosjekter som endrer systemporteføljen skal verifiseres mot prinsippene og avvik skal behandles. Nødvendige tiltak skal diskuteres og 

besluttes sammen med arkitekturfunksjonen på ”riktig” nivå. 

Sjekkliste 

Informasjon om prosjektet 

Navn Beskrivelse  
Prosjekt  Evaluering av innregistreringsløsninger 

Type prosjekt Revisjonsprosjekt 

Fase prosjektet er i planlaggingsfase 



Berørte 
arkitekturdomener 

Alle 

Oppdragsgiver   RHF ved IRS? 
Eier  Jan Eirik? 

Prosjektleder   Jørn? 
Kontaktperson og 

kontaktdetaljer 
 Gunnar? 

Start  1.2.2018? 
Slutt   1.5.2018? 

Kort prosjektbeskrivelse  Prosjektet skal levere en vurdering av dagens innregistreringsløsninger for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 
Vurderingen gjøres med utgangspunkt i 9 prinsipper for virksomhetsarkitektur i en skriftlig rapport etter semistrukturerte 
intervju med brukerne av løsningene. 

Sjekkliste 

Arkitekturprinsipp som skal følges Ja/nei/delvis Hvordan støtter innregistreringsløsningen prinsippet 
1. Helhetlig tilnærming  

Behov og endringer må sees i lys av nåsituasjon og planlagt utvikling.  

For eksempel skal endring i en prosess sees i sammenheng med 

tilstøtende prose sser. I tillegg må konsekvenser for bruk av 

informasjon, applikasjoner og teknologi vurderes. 

Interessenter fra relevante fag- og tjenesteområder må delta i 

prioritering og utvikling av virksomhetens prosesser, tjenester og 

underliggende IKT-løsninger. 

Prosjekter og organisasjoner må være beredt til å gi slipp på egne 

preferanser dersom det gir en større total nytteverdi. 

Nasjonale føringer skal følges. 

 Alle punkt?   



2. Prosessorientering  

Virksomhetene skal ha oversikt over sine prosesser og hvordan disse 
henger sammen. Disse skal dokumenteres på en enhetlig og helhetlig 
måte som synliggjør informasjonsflyt og avhengigheter til understøttende 
IKT-løsninger.  

Virksomhetene skal arbeide med kontinuerlig prosessforbedring for 

å optimalisere kvalitet og effektivitet, og forenkle og/eller 

automatisere samhandling og arbeidsoppgaver. Virksomheten skal 

sikre at egnede IKT-løsninger benyttes for å forbedre og understøtte 

prosesser i dag og fremover. 

Prosesser skal ha en eier som er ansvarlig for dens ytelse. 

Dokumenterte prosesser må legges til grunn for krav til IKT-

leverandører for å sikre at disse arbeider aktivt for å utvikle IKT-

løsninger som gir optimal støtte til spesialisthelsetjenestens 

prosesser.  

6, 7,   7Kan innregistreringsløsningen gjenbruke data om pasienten 
eller behandlingen av pasienten, som har blitt registrert 
tidligere i prosessen?  

 

Legger innregistreringsløsningen til rette for at registrerte 
data kan hentes frem og gjenbrukes senere? 
 

(Dette er et godt spørsmål, men kanskje vi skulle få det til 
«Hvordan kan»? og ta med om data som registreres blir lagt 
til rette for gjenbruk i senere registrering?) 
 

3. Tjenesteorientering  

Følgende retningslinjer skal bidra til tjenesteorienterte løsninger:  

• Nye tjenester skal utformes med tanke på gjenbruk og sambruk, 
og ved enhver endring skal det derfor vurderes hvorvidt 
eksisterende tjenester kan benyttes direkte eller etter en 
tilpasning/utvidelse. 

• Prosesser og IKT-løsninger skal være i stand til å betjene alle med 
sammenfallende behov for en gitt tjeneste. Dette vil være 
kostnadseffektivt og blant annet bidra til standardisering. 

• Tjenester skal bygges opp som komponenter der tjenestens 
virkemåte, sett utenfra, kun er kjent gjennom beskrivelse av 
tjenesten og veldefinerte grensesnitt. 

 1-5, 11 11Benytter innregistreringsløsningen (eller 
innrapporteringsløsningen) aktuelle fellestjenester for 
kvalitetsregistre? (Bør kanskje formuleres til om den gjør det 
i dag, siden alle «kan» dersom en bare bruker nok ressurser 
på å få det til?) 
 



• Det skal være mulig å endre en tjeneste med minimal innvirkning 
på andre tjenester (dvs. løs kopling). 

• Ved nyutvikling, videreutvikling og anskaffelser skal 
gjenbruk/deling av funksjoner vurderes i de ulike IKT-løsningene 
og bruk av offentlige fellestjenester. 

Tjenester kan være virksomhetsinterne, regionale eller nasjonale. 

Tjenester kan defineres på ulike detaljnivåer, og en tjeneste kan 

benytte seg av andre tjenester. 
4. Interoperabilitet  
Vi skiller mellom tre ulike former for interoperabilitet: organisatorisk, 
semantisk og teknisk.  

Organisatorisk interoperabilitet er virksomhetenes evne til 

samhandling, og omfatter organisatoriske enheter innenfor 

spesialisthelsetjenesten, samt kommunale og private leverandører av 

helsetjenester. 

Organisatorisk interoperabilitet oppnås gjennom samordning av 

arbeidsprosesser og ved at øvrige organisatoriske forhold tilpasses 

en mest mulig effektiv samhandling. Dette inkluderer 

forretningsmodeller og regelverk. 

Man skal ha fokus på etablering av eierskap til helhetlige prosesser 

heller enn IKT-løsninger. 

Semantisk interoperabilitet er evne til samhandling basert på felles 

forståelse av informasjon som utveksles mellom aktører i prosesser 

og IKT-løsninger. Dette forutsetter felles begreper samt standarder 

for informasjonsinnhold og kodeverk. Internasjonale standarder skal 

brukes der de er tilgjengelig. Standardene legger føringer for 

hvordan både ustrukturert og strukturert informasjon skal 

 7,8,11 8Kan innregistreringsløsningen gjenbruke data om pasienten 
eller behandlingen av pasienten, som har blitt registrert 
tidligere? (Dette er et godt spørsmål, men kanskje vi skulle få 
det til «Hvordan kan»? og ta med om data som registreres 
blir lagt til rette for gjenbruk i senere registrering?) 
 

11Benytter innregistreringsløsningen (eller 
innrapporteringsløsningen) aktuelle fellestjenester for 
kvalitetsregistre? (Bør kanskje formuleres til om den gjør det 
i dag, siden alle «kan» dersom en bare bruker nok ressurser 
på å få det til?) 
 



registreres, slik at denne informasjonen har samme betydning for 

ulike aktører i sektoren. Semantisk interoperabilitet omfatter også 

beskrivelse og forankring av felles begrepsapparat for 

kommunikasjon mellom mennesker. 

En av bærebjelkene i virksomhetsarkitekturen skal være en logisk 

informasjonsmodell som går på tvers av virksomhetsområder og 

fagdisipliner for å sikre felles forståelse av begreper og strukturer. 

Hvis det avdekkes behov for nye standarder skal dette meldes inn til 

den aktør som har ansvar for standardisering innenfor det aktuelle 

området. Felles begrepsapparat for områder der det er behov for 

felles forståelse, på tvers av fagområder, må etableres og forankres. 

Teknisk interoperabilitet er evne til samhandling mellom tekniske 

løsninger. Dette krever at etablerte tekniske standarder følges. 

Teknisk interoperabilitet skal ivaretas ved å følge gjeldende 

referansearkitekturer innenfor sektoren. Referansearkitekturen 

beskriver tekniske standarder og mekanismer for 

informasjonsutveksling/‐deling. 
5. Informasjonssikkerhet  
Prinsippet skal følges ved å:  

• verifisere at Norm for informasjonssikkerhet , samt øvrige 
relevante lover og forskrifter etterleves, 

• sørge for tilgangsmekanismer som gjør at kun personer med 
tjenstlig behov kan få tilgang til helse‐og personopplysninger, 

• gjennomgå kontrollmekanismene for sikring av 
pasientinformasjon både med tanke på konfidensialitet, 
tilgjengelighet, integritet, sporbarhet og kvalitet, 

• verifisere at relevante hendelser vil bli registrert i henhold til 
gjeldende regelverk 

 6,7,9 I hvilken grad løsningen har dekkende funksjonalitet for 
tilgangsstyring til tjenstlig behov.  

1. Har kun tilgangsstyring av funksjonen for å registrere 
inn og se egenregistrerte data 

2. Har sikker autentisering av bruker og rollebasert 
tilgangsstyring, men ikke mulighet til å individuell 
sperring for enkeltpersoner eller grupper av brukere. 

3. Har i tillegg til 1 også beslutningsstyrt tilgangsstyring,  
4. Har i tillegg til 1 også mulighet til å individuell 

sperring for enkeltpersoner, grupper av brukere eller 
for ulike formål. 

 



• kontrollere at identitetshåndteringen, både for brukere internt i 
en virksomhet, mellom virksomheter og for eksterne brukere, er 
tilfredsstillende for aktuelle bruksområder. 

I hvilken grad løsningen legger til rette for sletting av 
innregistrerte og innrapporterte data, ved manglende 
hjemmel/samtykke til lagring 
 

og sperring/sletting ved manglende hjemmel/samtykke til 
lagring/tilgjengeliggjøring av data. 
 

 7Kan innregistreringsløsningen gjenbruke data om pasienten 
eller behandlingen av pasienten, som har blitt registrert 
tidligere? (Dette er et godt spørsmål, men kanskje vi skulle få 
det til «Hvordan kan»? og ta med om data som registreres 
blir lagt til rette for gjenbruk i senere registrering?) 

 

9Er adgangen til innregistrerings- og 
innrapporteringsløsningen begrenset av en sikkerhetsløsning 
for pålogging (autentisering) som tilfredsstiller kravene i 
Normen, nivå 3?(Må vi innom dette med nivå? Kan vi i stedet 
finne et faktaark for autentisering og et for autorisering?) 
 

6. Tilgjengelighet  
Prinsippet skal følges ved å:  

• sikre at aktørene har tilgang til tjenester ut fra tjenstlig behov, 

• utforme funksjonalitet og informasjon slik at det er mulig å 
utlevere eller gi tilgang til relevante helseopplysninger hjemlet i 
lovverket og 

• verifisere at tjenester er robuste, konsekvenser av mangel på 
tilgjengelighet er vurdert, og tiltak er innarbeidet. 

 6,7,9  

7Kan innregistreringsløsningen gjenbruke data om pasienten 
eller behandlingen av pasienten, som har blitt registrert 
tidligere? (Dette er et godt spørsmål, men kanskje vi skulle få 
det til «Hvordan kan»? og ta med om data som registreres 
blir lagt til rette for gjenbruk i senere registrering?) 

 

9Er adgangen til innregistrerings- og 
innrapporteringsløsningen begrenset av en sikkerhetsløsning 
for pålogging (autentisering) som tilfredsstiller kravene i 
Normen, nivå 3?(Må vi innom dette med nivå? Kan vi i stedet 
finne et faktaark for autentisering og et for autorisering?) 
 

7. Brukskvalitet  
Prinsippet skal følges ved at  

 8, 10 8Kan innregistreringsløsningen gjenbruke data om pasienten 
eller behandlingen av pasienten, som har blitt registrert 



• etablerte standarder for brukskvalitet følges 

• prinsipper for universell utforming skal følges 

• informasjon registreres én gang, og gjenbrukes deretter 
• brukere slipper flere pålogginger 
• brukere er sentrale ved utforming av behov og krav 

• metoder og prinsipper for brukertesting følges 

• brukergrensesnitt tilpasses brukskonteksten, brukergruppen og 
oppgaven som skal løses 

tidligere? (Dette er et godt spørsmål, men kanskje vi skulle få 
det til «Hvordan kan»? og ta med om data som registreres 
blir lagt til rette for gjenbruk i senere registrering?) 
 

10 Vil bruk av innregistreringsløsningen innebære en ekstra 
pålogging? 
 
 

8. Endringsevne  

Prinsippet skal følges ved å:  

• utforme løsninger og tjenester med tanke på størst mulig grad av 
fremtidig fleksibilitet og gjenbruk, 

• sikre organisatorisk endringsevne ved å etablere rutiner og 
prosedyrer for f.eks. samordnet bruk av kodeverk fra nasjonale 
felleskomponenter, 

• sikre at løsninger kan skaleres både i antall tjenester, antall 
tjenestebrukere og informasjonsmengde som skal behandles og 

• identifisere forventede endringer i kapasitetsbehov og planlegge i 
forhold til disse. 

 8, 11 8Kan innregistreringsløsningen gjenbruke data om pasienten 
eller behandlingen av pasienten, som har blitt registrert 
tidligere? (Dette er et godt spørsmål, men kanskje vi skulle få 
det til «Hvordan kan»? og ta med om data som registreres 
blir lagt til rette for gjenbruk i senere registrering?) 
 

11 
 

Fellestjenester for kvalitetsregistre omfatter [lag en 
uttømmende liste] Benytter innregistreringsløsningen 
aktuelle fellestjenester for kvalitetsregistre?  
 

I hvilken grad er innregistreringsløsningen gjort tilgjengelig 
for relevante helseforetak, relevante avdelinger og relevante 
brukergrupper? 

 

I hvilken grad er innregistreringsløsningen tilgjengelig (og 
koblet sammen med) relevante deler av arbeidsprosessene?  
 

Krav til variabler til innrapportering kan endres over tid. 
I hvilken grad sikrer løsningen at slike endringer i krav 
oppdateres samtidig hos alle brukere?  
 



9. Informasjonsforvaltning  

• Informasjon forvaltes i henhold til interne og eksterne krav og 
retningslinjer. 

• Kritiske informasjonsobjekter i virksomheten skal ha en 
informasjonseier som er ansvarlig for at prinsippene etterleves. 

• Informasjonseier må ha nødvendig myndighet og ressurser til å 
forvalte informasjonen de er ansvarlige for. 

• Tydelige rutiner for forvaltning av informasjon måetableres 

 1-7 I hvilken grad støtter løsningen at nasjonale felles krav og 
retningslinjer til informasjonsforvaltning kan etterleves? 

(f.eks. om løsningen understøtter krav til dekningsgrad, 

kontroll av hjemmel/ samtykke, med videre). [Må jobbes 
videre med] 
 
 

Korrigering av data kan gjøres både i innregistreringsløsning, 
innrapporteringsløsning og lagringsløsning). I hvilken grad 
sikrer løsningen at feilregistrert informasjon blir korrigert?   
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Rutine for Nasjonal IKT fagforums oppfølging av sjekkliste 
for arkitekturprinsipper før prosjektfaseovergang 

Bakgrunn: 

Det kan være utfordrende for prosjekter å følge arkitekturprinsipper, og veien frem til en god 

målarkitektur vil kunne gå via flere overganger og sykluser for utvikling. Ideell målarkitektur vil kunne 

ta lang tid å oppnå, og kompromisser må gjøres på veien dit. Det som et prosjektstyre godkjenner 

som "midlertidige løsninger" kan likevel bli virksomhetenes "permanente problemer" dersom det 

ikke planlegges aktivitet videre for å oppfylle arkitekturprinsippene. Derfor er det viktig at prosjekter 

beskriver en plan for hvordan neste steg mot bedre oppfyllelse av arkitekturprinsippene skal være, 

men sjekklistene alene gir ingen   

Hensikt: 

Hensikten med å fremlegge sjekkliste for arkitekturprinsipper i et forum er sikre godt 

beslutningsunderlag for enkeltprosjekters faseoverganger, og å bidra til helhetlig utvikling av god 

arkitektur. Veien videre må være beskrevet konkret nok til at interessentene kan vurdere både 

kost/nytte og "midlertidighet" i avvikende løsning, før løsningen blir besluttet implementert.   

Kontekst: 

Oppfølging av sjekklister for arkitekturprinsipper skjer i Nasjonal IKT HFs fagforum etter 
følgende skisse: 

 

Nasjonal IKT prosjekter som kan resultere endret implementering av IKT-løsninger, skal 

rapportere status for arkitekturprinsipp i alle faser, etter følgende skisse: 
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Fagforum for Klinisk IKT og Fagforum Arkitektur tilbyr veiledning på hvilke prinsipp som særlig 
bør få fokus i det enkelte prosjekts faseoverganger. 

Fagforum for porteføljestyring anbefaler at også at de regionale prosjektporteføljer ser hen til 

Nasjonal IKTs modell, og tar konkrete sjekklistegjennomganger inn i malverket for regionale 

prosjekter.  

Gjennomføring: 

1. Alle Nasjonal IKT prosjekt som kan resultere i endret implementering av virksomhetenes IKT-

løsninger, skal i prosjektveilederens faseoverganger bruke sjekkliste for arkitekturprinsipper 

slik den til enhver tid er publisert i arkitekturbiblioteket: 

https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Sjekkliste+for+arkitekturprinsipper  

2. I siste faseovergang før implementering igangsettes, skal sjekklisten forelegges 

Systemeierforum. Der prosjektets utfylte sjekkliste viser at arkitekturprinsipper ikke blir fulgt, 

skal Systemeierforum særskilt vurdere saksunderlag for (1) begrunnelsen for å gå videre til 

implementering på tross av avvik (kost/nytte/kvalitet), og (2) plan og veikart for å lukke avvik 

som oppstår ved implementeringen.  

3. Dersom saksunderlag etter punkt 2 ikke kan fremlegges, skal anbefalingen fra 

Systemeierforum være at faseovergang først godkjennes når sjekkliste med en konkret kost-

nytte vurdering og overordnet veikart for å lukke avvik kan fremlegges for prosjektstyret. 

https://kilden.sykehusene.no/display/AR/Sjekkliste+for+arkitekturprinsipper
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Til: FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 07/19 - 7.1.2019 

 

Plassering av registreringsskjema i journalstruktur 
 

Bakgrunn (hvorfor saken legges frem for FMK): 

Nasjonal IKT HF har i oppdrag å sørge for helseregionenes god praksis felles journalstruktur forvaltes i 

et felles bibliotek. For journalstrukturen skjer dette i praksis på nasjonalikt.sharepoint.com, og det er 

nå kommet inn en endringsmelding angående plassering av Skjema for smerteregister.  

 

Nasjonal IKT Systemeierforum (SEF) er gitt ansvaret for å endringsstyre god praksis for 

helseregionenes emnebaserte journalstruktur (“god praksis”-prinsipp 9: Journalinformasjon 

skal vises og tilgangsstyres etter en definert felles struktur). Utvalgte deler av journalstrukturen 
vises nedenfor. 

Det er fra registereier foreslått å legge skjema for smerteregister til journalgruppe B “Lege”.  

B: Kontinuerlig/løpende journal 
Lege                       <-- Foreslått plassering 
Behandler 
Sykepleie 
Sykepleie behandlingsplan 
Fysioterapi 
Ergoterapi 
Psykolog 
Sosionom 
Ernæringsfysiolog 
Svangerskap/fødejournal 
Farmasøyt 
Andre faggrupper journal 
Tverrfaglig behandlingsplan 
Tverrfaglig dokumentasjon 
Tverrfaglig ansvar-/samarbeidsmøter 
Tilsyn/henv. mellom psyk. og som. 

 

Det kan tenkes alternative løsninger og/eller kombinasjoner av løsninger: 

Alt.1: Registreringsskjema til kvalitetsregistre skal vises etter sitt tema for behandling 
i journalgruppe C, D, F, eller S: 

C: Prøvesvar, vev og væsker 
Allergiutredning 
Blodbank og immunologi 

https://nasjonalikt.sharepoint.com/sites/forumer/_layouts/15/CopyUtil.aspx?Use=id&Action=dispform&ItemId=36&ListId=bfe8d537-d841-4022-ae12-002ffb987c67&WebId=27b41803-a4a6-4b87-ab8f-9221b5cee92d&SiteId=6f8965c3-582e-4c9f-8213-ff3cb3df3cb7&Source=https%3A%2F%2Fnasjonalikt%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fforumer%2Ffmk%2FSitePages%2FHjemmeside%2Easpx
https://nasjonalikt.sharepoint.com/sites/forumer/felles/vff/Lists/God%20praksis/DispForm.aspx?ID=9&RootFolder=%2A
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Klinisk farmakologi 
Medisinsk biokjemi 
Medisinsk genetikk 
Mikrobiologi, virologi og serologi 
Patologi, histologi og cytologi 
D: Organfunksjon 
Beinmargsutstryk 
Endokrinologi 
Fordøyelse 
Gyn/Reproduksjon 
Hjerte og kretsløp 
Hud 
Ledd/ ben/ skjelett 
Lunge 
Metabolisme 
Nervesystemet 
Urinveier 
ØNH 
Øye 
F: Kurve, observasjon og behandling 
Ambulansejournal 
Anestesi- og opr. rapporter 
Diabetes/ endokrinologi 
Intensiv/postoperativ observasjon 
Kjemoterapi 
Kurve 
Medikasjon 
Nyre/ dialyse 
Onkologi/ hematologi 
Pasientens egne registreringer 
Sjekklister 
Smertebehandling 
Svangerskap og fødsel 
Transplantasjon 
S: Test og scoring  
Psykometriske tester 
Systematiserte diagnostiske intervju 
Tester 
Voldsrisikovurdering 

 

Alt.2: Registreringsskjema til kvalitetsregistre skal vises i en tilpasset variant av 

journalgruppe J: “Melding til frivillige registre”: 

J: Attester, melding og erklæringer 
Attest/melding/erklæring/samtykke 
Komparentopplysninger 
Melding om dødsfall og obduksjon 
Melding til frivillige registre                    <-- Alternativ eller samtidig plassering 
Melding ved uhell, skade, bivirkninger 
Offentlige blanketter 
Pasientfinansiering 
Pleie og omsorgsmeldinger 
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Pliktige meldinger ved sykdom 
Sykmeldinger og trygdesaker 

 

Det kan tenkes funksjonalitet for visning av innregistreringsskjema (dokument) i 

journalstrukturen i flere grupper samtidig (kombinasjoner av alternativene), og det kan tenkes 

en mer omfattende endring av journalstrukturen (f. eks splitting av strukturen med egne 
attributt for ulike hjemler eller ulike formål for innregistrering) som kan kreve videreutvikling 

fra leverandører av EPJ-system. 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Før forslaget til løsning vurderes av SEF, ønskes FMKs kommentar for å sikre en helhetlig 

løsning for andre kvalitetsregistre som senere ønsker å etablere registrering i et klinisk system 

som følge journalstrukturen. Forslaget til vurdering ønskes kommentert opp mot FMKs “god 
praksis”-prinsipp nummer 17: “Data til nasjonale kvalitetsregistre skal primært kunne høstes fra 

EPJ, sekundært registreres i nasjonale felles registreringsløsninger (MRS, OpenQreg, eReg, KREMT 

eller ePROM).", og i lys av AD-møtets vurdering i sak 097/18 “Plan for prioriterte fagområder for 
utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre, forslag”:  

“Det er viktig at det ved innføring av nye registre må sikres gode teknologiske løsninger 

med automatisk datafangst, der det ligger til rette for dette”. 

Forslag til vedtak fra FMK. 

FMK tar behandlingen av endringsmelding til orientering, og ber om at kommentarer følger 

arbeidet videre. 

 

 

 

https://nasjonalikt.sharepoint.com/sites/forumer/felles/vff/Lists/God%20praksis/DispForm.aspx?ID=17&Source=https%3A%2F%2Fnasjonalikt%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fforumer%2Ffelles%2Fvff%2FLists%2FGod%2520praksis%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01002C63F29285834944A5E493ED480E41B5
https://nasjonalikt.sharepoint.com/sites/forumer/felles/vff/Lists/God%20praksis/DispForm.aspx?ID=17&Source=https%3A%2F%2Fnasjonalikt%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fforumer%2Ffelles%2Fvff%2FLists%2FGod%2520praksis%2FAllItems%2Easpx&ContentTypeId=0x01002C63F29285834944A5E493ED480E41B5
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Til: NIKT FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 8/19 7.2.2019 

 

Samlet rapportering om bruk av tildelte midler fra FMK 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Hensikten med saken er å gi en kort gjennomgang av helseregionenes bruk av tildelte midler fra 

FMK i 2018, og tidligere tildelte midler som enten er brukt i 2018 eller som fortsatt ikke er 

benyttet. 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

I gjennomgangen vil det være muligheter for å utfyllende informasjon om tiltakene.  

Forslag til vedtak fra FMK. 

FMK tok gjennomgangen til orientering. 

 

 

Vedlegg: 
Samlet rapport om bruk av tildelte midler fra FMK i 2018 
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Til: NIKT FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 9/19 7.2.2019 

 

Hvordan møte forventningene til at FMK skal bidra til å 
løse teknologiske utfordringer for registre som har 
problemer med å levere resultater 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Interregional styringsgruppe og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har 

gjentatte ganger gitt uttrykk for en forventning om at FMK skal bidra aktivt, i det de opplever 

som manglende framdrift for utvikling og forbedring av tekniske innregistreringsløsninger.  Det 
er åpenbart stor frustrasjon i registermiljøene, og det er derfor foreslått en gjennomgang av 

status i hver helseregion, av utviklingsprosjekter som har utfordringer eller som har stoppet 

opp.  

Flere registre fikk i år varsel på grunn av manglende nasjonal datafangst, og mangler ved 

innregistreringsløsningene blir oppgitt som årsak. Ekspertgruppen har utarbeidet et notat til 

Interregional styringsgruppe, i tilknytningene til varslene som er sendt til Traume, NorArtritt og 

Smerteregisteret. Også for Pacemakerregisteret, som ikke lengre har nasjonal status, er 
innregistreringsløsningen oppgitt som hovedutfordringen. Dette registeret er også omtalt av 

Aftenposten i en rekke artikler om kvalitetsregistrene, blant annet i en sak om temaet 

«registerutsettelse kan skade liv og helse». 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Hva kan FMK bidra med for å imøtekomme forventningene?  Er det «riktige forventninger»?  

Forslag til vedtak fra FMK. 

FMK ga følgende innspill til saken:  

• .. 

• .. 

 

 

 

 



 

 

 
Postadresse:  Besøksadresse: Fakturadresse:  Tlf/E-post: Org.nr:            Nettside 
Nasjonalt servicemiljø for UNN  Fakturamottak 777 55 800 883658725        www.skde.no  
Medisinske kvalitetsregistre Fløy C0,Plan 5          Postboks 3230 post@skde.no             www.kvalitetsregistre.no 
Postboks 6   7439 Trondheim 
9038 Tromsø   

Til Interregional styringsgruppe 
 

 

28.11.2018 

MELDING OM EKSPERTGRUPPENS BEKYMRING VEDRØRENDE MANGLENDE UTVIKLING AV REGISTRE 

PÅ GRUNN AV UTFORDRINGER MED TEKNISKE LØSNINGER  

 

Ved gjennomgang av årsrapportene fra de kliniske kvalitetsregistrene har ekspertgruppen ikke kunnet 

unngå å legge merke til at utilfredsstillende forhold rundt tekniske løsninger fremdeles er et alvorlig 

hinder. Problemene sitter på ulike nivå for ulike registre, alt fra bruk av «private» tekniske løsninger, 

venting i kø på assistanse fra fagmiljø og til delproblemer som  

a. Søkefunksjon som kan lette bruken av data i registeret, både lokalt og nasjonalt 

b. Mangel av systemer som muliggjør å kunne ta ut, bearbeide og analysere data. 

Problemene som er beskrevet medfører selvsagt at registre dermed kan måtte rapportere manglende 

utvikling mot, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Blir et slikt problem uløst over en viss tid 

kan dette bli eneste årsak til at ekspertgruppen anbefaler at styringsgruppa utsteder varsel. I 2017 

skjedde det for et register. 

Ekspertgruppen forstår selvsagt at «skylda» for dette i utgangspunktet ikke ligger i registeret selv, men 

vårt mandat i forhold til kvalitetsregistrene begrenser seg til å vurdere kvaliteten på registeret som 

sådan, ikke vurdere i hvilken grad en tredjepart er den egentlige ansvarlige for manglende utvikling mot, 

eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. 

 

 

Interregional styringsgruppe velger å vedlegge dette notatet til de varslene der tekniske utfordringer er 

bakgrunn for varselet.  

 

http://www.skde.no/
mailto:post@skde.no
http://www.kvalitetsregistre.no/
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Til: FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 10/19 7.2.2019 

 

Risiko i FMK 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Som en del av foretaksstyringen i Nasjonal IKT HF, gjøres det jevnlig en gjennomgang av risiko 

for at fagforumene ikke når sine mål. En slik gjennomgang er planlagt gjennomført i 2019.  

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Har FMK innspill til risikovurderingene for forumet?  

Dette er risikopunktene som ble gitt som innspill i 2017: 

 

 

Forslag til vedtak fra FMK. 

FMK ga følgende innspill til saken: 

• .. 

• .. 
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Til: FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 11/19 – 6.2.2019 

 

Ambisjonsnivå 2019 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Alle fagforumene i Nasjonal IKT er bedt om å definere ambisjonsnivå/mål for 2019.  

FMK inviteres til å diskutere forumets ambisjonsnivå for 2019. 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Se https://www.kvalitetsregistre.no/prosjekt/strategi-og-handlingsplan-2016-2020 (revidert 

2018). Hva skal forumets ambisjonsnivå for 2019 være?  

Forslag til vedtak fra FMK. 

FMK ga følgende innspill til saken: 

• .. 

• .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kvalitetsregistre.no/prosjekt/strategi-og-handlingsplan-2016-2020
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Til: FMK 
Kopi:  
Fra: Sekretariatet 
Dato: 31.1.2019 
Saksnr.: 12/19 7.2.2019 

 

Behandling av innkomne søknader 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

FMK skal behandle innkomne søknader 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Følgende søknader skal behandles: 

• Modernisering av Traume-registeret 

• PROMS for Hjertestansregisteret 

Forslag til vedtak fra FMK. 

FMK vedtok følgende: 

• .. 

• .. 

 

Vedlegg: 

• Søknad Modernisering av Traume-registeret 

• PROMS for Hjertestansregisteret 
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Fagforum medisinske kvalitetsregistre 
 

Søknad om økonomisk støtte til utvikling nye nasjonale 
kvalitetsregistre på anbefalt teknisk løsning 

 

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre gjør løpende prioriteringer av mottatte 
søknader og tildeler midler i samsvar med opplyste kriterier.  

Støtte for utvikling av nye nasjonale kvalitetsregistre på anbefalt teknisk løsning, gis ut ifra 
følgende kriterier:  

a. Videreutvikling av tekniske løsninger for nasjonale kvalitetsregistre, 
som øker gjenbruksverdien for kvalitetsregister pa  den anbefalte tek-
niske løsningen 

b. Tekniske løsninger som eies av den offentlige helsetjenesten og som 
dermed ikke er kommersielle 

c. Realistisk plan for gjennomføring 
d. Sannsynliggjort leveranse 
e. Potensielle gevinster i forhold til forbedring i pasientbehandling,  
f. Positive bidrag i forbindelse med etablering av nasjonale retningslinjer 

eller kvalitetsindikatorer  
g. Bidrag i forbindelse med PROMS eller annet. 

Omfang pa  mulig støtte vil være: 

1. Ved utvikling av IKT-verktøy for nye registre mottar disse inntil 250.000 kr1 i 

støtte fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre.  

2. Hvis nyutvikling avstedkommer et behov for utvikling av felleskomponenter 

hos leverandøren, utløser dette ytterligere støtte fra Fagforum medisinske 

kvalitetsregistre oppad begrenset til 150.000 kr.  

Utfylt skjema sendes Helseregionens fagsenter:  
 
Helse Nord:   post@skde.no 
Helse Midt-Norge:  kvalitetsregistre@helse-midt.no 
Helse Vest:   kvalitetsregistre@helse-vest.no 
Helse Sør-Øst:  fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no 
 

 

 

                                                   
1 Beløpet er basert på vedtak fra regional styringsgruppe Sak 49-2013 

mailto:post@skde.no
mailto:kvalitetsregistre@helse-vest.no
mailto:Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no
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Navn på kvalitetsregister 

 
Norsk hjertestansregister 

Helseregion som melder inn  

 

Helse Sør Øst 

Søknadssum, med budsjett vedlagt 

 

170 000 

1. Kontonummer for overføring,  

2. Organisasjonsnummer 

3. Ønsket merking på overføring 

UTFYLT FELT ER KRAV FOR UTBETALING.  

Søknader som mangler dette feltet blir 

sendt i retur. 

1: Bankkontonummer: 1503 27 09777 

2. NO 993 467 049 

3: Prosjektnr. 30520, kilde 6201 (Norsk 

hjertestansregister) 

 

 

 

 

Kriterier for tildeling 
 
(Alle punkter må være utfylt)   

Begrunn og utdyp 
 

1. Angi hvilken offentlig eiet teknisk løsning 

som registeret eller videreutviklingen skal 

gjøres i 

☑   MRS 

☐     Open Qreg 

☐     eReg 

 
Norsk hjertestansregister har utvidet løsningen 

med PROMS. Søknaden om støtte til etablering 

ble ikke godkjent av NIKT-FMK før etablering 

da det ble henvist til at registrene i Hjerte-

karfamilien ma tte bli enige om hvilket verktøy 

som skulle benyttes.  

Pa  et møte (Sak 15/9 2016) mellom Fagsenter 

for pasientrapporterte data v/Tone Norekva l 

og Kunnskapssenteret i FHI v/Øyvind Bjertnæs 

og Andrew Garratt presenterte oppdrag og sitt 

arbeid med pasientrapporterte data. I referatet 

fra dette møtet anbefales RAND som mest 

relevant for Hjerte-Kar populasjonen pa  grunn 

av deres karakteristika. Fagspesifikk PROM ble 

ikke landet. 

2. Beskriv hva som skal utvikles, viktigheten 

av realiseringen for register og hvordan 

dette faller inn i en eller flere av 

kategoriene under: 

☐ Utvikling av nytt nasjonalt kvalitets-

register pa  anbefalt teknisk løsning, 

            eller 

Pasientrapporterte utkomme data (PROM) er 
viktig for a  kartlegge pasientenes erfaringer 
med helsetjenesten. PROM ma ler hvordan 
pasienten opplevde forhold knytte til helse og 
sykdom og behandlingseffekter. Gjennom 
rapportering av PROM kan vi tilegne oss 
kunnskap om helse og livskvalitet hos 
pasienter som har hatt hjertestans.  
 
Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 
anbefalet at kvalitetsregistrene legger til rette 
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☑ Videreutvikling av nasjonalt kvalitets-

register, som øker gjenbruksverdien pa  

den anbefalte tekniske løsningen 

for innsamling av pasientens egne erfaringer og 
oppfatninger av behandlingsresultater.  
 
Hjertestansregisteret bruker RAND-36. 
Søknaden ga r ut pa  a  dekke kostnaden med a  
tilrettelegge RAND-36 i Hjertestansregisteret. 
 

3. Beskriv eventuelle gevinster ved 

gjennomføringen, relatert til en eller flere 

av følgende punkter: 

• Forbedring i pasientbehandling 

• Bidrar positivt i forhold til 

evaluering av nasjonale 

retningslinjer for behandling, 

• Bidrar positivt ift evaluering av 

kvalitetsindikatorer 

• Bidrar til PROMs 

• Annet 

Hjertestansregisteret er det første registeret i 
Helse Sør-Øst som tar i bruk den nasjonale 
elektroniske løsningen for PROM.  Det betyr at 
andre registre i regionen kan fa  en bedre 
forsta else hvordan den nasjonale løsningen 
fungerer. 
 
For 2017 peker ekspertgruppen blant annet pa  
manglende resultater for PROM som noe 
registeret ma  fa  pa  plass for a  kunne avansere 
til niva  3. 
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4. Beskriv plan for gjennomføring, hvor 

følgende ma  innga : 

• Ressurser (for eksempel personell) 

som er planlagt og satt av til 

gjennomføringen 

• Budsjett, inkludert eventuelt 

egenfinansiering 

• Tidsplan 

• Om planen omfatter realisering hos 

relevant IKT leverandør 

• Avklart kostbilde ved drift og 

forvaltning 

• Andre forutsetninger 

 
En Phd student er i gang med innhenting av 
PROM hos pasienter under 50 a r som overlever 
hjertestans. Studenten har utviklet et 
informasjonsskriv som sendes med PROM 
skjema. Registeret har valt a  bruke RAND36 pa  
bakgrunn av kommunikasjon med det svenske 
hjertestansregisteret og kommunikasjon med 
PROM senteret. 
Registerleder er overordnet ansvarlig for 
implementering av PROM, og en 
registermedarbeider vil bidra ved behov. 
Registerleder og registermedarbeider vil gjøre 
arbeidet innenfor allerede gitte rammer. Det vil 
kun være behov for økonomisk støtte til 
utviklingen av selve den tekniske delen av 
PROM løsningen. 
Den tekniske løsmningen er etablert, men er 
ikke koblet opp mot automatisk utsending av 
skjema enda. Det er forventet at testing og 
oppfølging av PROM krever rundt en 20 % 
stilling i registeret. 
Registeret vil starte utsending av skjema sa  
snart den elektroniske løsningen via MinID er 
klar, og vil kunne levere data pa  PROM for 
2018. 
 

5. Beskriv og sannsynliggjør gjennomføringen 

av leveransen, inkludert eventuelle forhold 

som vil være av betydning for utfallet av 

leveransen (for eksempel forankring) 

Skjema er allerede etablert i MRS og kan tas i 
bruk sa  snart det er koblet opp mot MinID. Her 
er registeret avhengig av eksterne 
leverandører. 

6. Annet  

              Nødvendige Tilleggsopplysninger 

 

Databehandlingsansvarlig 

 

 Oslo universitetssykehus HF 

 

A rstall for opprettelse av kvalitetsregisteret 

 

 
2002, godkjent som nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister i april 2013. 
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Kort beskrivelse av kvalitetsregisterets forma l 

og innhold 

 

 
Forma let med Norsk hjertestansregister er a  
monitorere kvaliteten pa  helsehjelpen til 
personer som rammes av plutselig uventet 
hjertestans utenfor og i sykehus. Opplysninger i 
registeret skal benyttes til kvalitetsforbedring. 

 

Hjemmelsgrunnlag 

(samtykke/konsesjon/annet) 

 

 
Norsk hjertestansregister er den del av det 
Nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser 
og innhenter data med hjemmel i Hjerte- og 
karregisterforskriften av 16 desember 2011. 

 

Brukere og samarbeidspartnere 

 

Alle lokale helseforetak har tilgang til egne 
data. 

 

Fremtidige finansieringsbehov for løsningen 

(direkte og indirekte) 

 

 
Drift pa  NHN 
Videreutvikling dekkes av registeret gjennom 
a rlige søknader om midler og ved søknader til 
NIKT-FMK. 

 

Bekreftelse pa  at formelle krav er ha ndtert og i 

orden (for eksempel konsesjon, godkjenninger, 

anskaffelser) 

 
Registeret ga r under Hjerte-karforskriften. 
Gyldig databehandleravtale med FHI pa  plass. 
Databehandleravtale med NHN pa  plass. 
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    Budsjett for søknaden: 

 Budsjett planlegging, kurs, konvertering og produksjonssetting  

 
Post 

Egeninnsats, 
timer 

Total sum 
Søknadssum 
FMK  

 

Utvikling av løsning for etablering av RAND-
36 felter i databasen 

  170 000 
   

 

Klinisk oppfølging av utvikling, estimert antall 
timer   

40      
 

 

Oppfølging av registrerende sentre for infor-
masjon estimert antall timer 
54 sykehus og 18 ambulansetjenester, med 2 
timer per enhet 

150     

 

 Merarbeid produksjonssetting 30       

 
       

          

 
       

          

 
       

 TOTALT 220 timer   170 000  
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Fagforum medisinske kvalitetsregistre 
 

Søknad om økonomisk støtte til utvikling nye nasjonale 
kvalitetsregistre på anbefalt teknisk løsning 

 

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre gjør løpende prioriteringer av mottatte 
søknader og tildeler midler i samsvar med opplyste kriterier.  

Støtte for utvikling av nye nasjonale kvalitetsregistre på anbefalt teknisk løsning, gis ut ifra 
følgende kriterier:  

a. Videreutvikling av tekniske løsninger for nasjonale kvalitetsregistre, 
som øker gjenbruksverdien for kvalitetsregister pa  den anbefalte tek-
niske løsningen 

b. Tekniske løsninger som eies av den offentlige helsetjenesten og som 
dermed ikke er kommersielle 

c. Realistisk plan for gjennomføring 
d. Sannsynliggjort leveranse 
e. Potensielle gevinster i forhold til forbedring i pasientbehandling,  
f. Positive bidrag i forbindelse med etablering av nasjonale retningslinjer 

eller kvalitetsindikatorer  
g. Bidrag i forbindelse med PROMS eller annet. 

Omfang pa  mulig støtte vil være: 

1. Ved utvikling av IKT-verktøy for nye registre mottar disse inntil 250.000 kr1 i 

støtte fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre. 

2. Hvis nyutvikling avstedkommer et behov for utvikling av felleskomponenter 

hos leverandøren, utløser dette ytterligere støtte fra Fagforum medisinske 

kvalitetsregistre oppad begrenset til 150.000 kr. 

Utfylt skjema sendes Helseregionens fagsenter:  
 
Helse Nord:   post@skde.no 
Helse Midt-Norge:  kvalitetsregistre@helse-midt.no 
Helse Vest:   kvalitetsregistre@helse-vest.no 
Helse Sør-Øst:  fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no 
 

 

Navn på kvalitetsregister 
Nasjonalt traumeregister 

 

                                                   
1 Beløpet er basert på vedtak fra regional styringsgruppe Sak 49-2013 

mailto:post@skde.no
mailto:kvalitetsregistre@helse-vest.no
mailto:Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no
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Helseregion som melder inn  

 

Helse Sør-Øst 

Søknadssum, med budsjett vedlagt 

 

500 000,- 

1. Kontonummer for overføring,  

2. Organisasjonsnummer 

3. Ønsket merking på overføring 

UTFYLT FELT ER KRAV FOR UTBETALING.  

Søknader som mangler dette feltet blir 

sendt i retur. 

1: Bankkontonummer: 1503 27 09777 

2. NO 993 467 049 

3: Prosjektnr. 30520, kilde 6201 (Nasjonalt 

traumeregister) 

 

 

 

 

 

Kriterier for tildeling 
 
(Alle punkter må være utfylt)   

Begrunn og utdyp 
 

1. Angi hvilken offentlig eiet teknisk løsning 

som registeret eller videreutviklingen skal 

gjøres i 

x MRS 

☐ Open Qreg 

☐ eReg 

Nasjonalt traumeregister (NTR) var en av de 
første nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
som ble etablert i MRS databaseløsning og har 
fortsatt samme tekniske plattform som ved 
etablering.  

 
Ved gjennomgang av årsrapport for 2017 for 
Nasjonalt traumeregister fant ekspertgruppen 
at registret har manglende utvikling mot, eller 
opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. 
Vedlagt er ekspertgruppens vurdering av re-
gistrets årsrapport og notat fra ekspertgrup-
pen vedrørende manglende utvikling av regist-
re på grunn av utfordringer med teknisk løs-
ning.  
Følgende forhold ser ekspertgruppen det nød-
vendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må:  
- Få på plass en teknisk løsning som mulig-

gjør å kunne ta ut, bearbeide og analysere 
data  

- Få på plass en søkefunksjon som kan lette 
bruken av data i registeret, både lokalt og 
nasjonalt  

 
2. Beskriv hva som skal utvikles, viktigheten 

av realiseringen for register og hvordan 

dette faller inn i en eller flere av 

NTR er et svært komplekst register med 
pasientforløp som strekker seg over flere 
behandlingsledd og  30 % av 
pasientbehandlingene har pasientforløp som 
involverer flere  institusjoner (sykehus). Hvert 
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kategoriene under: 

☐ Utvikling av nytt nasjonalt kvalitets-

register pa  anbefalt teknisk løsning, 

            eller 

X☐ Videreutvikling av nasjonalt kvalitets-

register, som øker gjenbruksverdien pa  

den anbefalte tekniske løsningen 

enkelt sykehus har behov for overlappende 
informasjon (informasjon om hele 
behandlingsløp – der dette er mulig) for a  
kunne benytte sin lokale instans som internt 
kvalitetsregister og drive 
kvalitetsforbedringsarbeid.  
 
Som nevnt ovenfor ble ogsa  NTR etablert pa  en 
tidlig versjon av MRS plattformen (1.0) som 
gjør at registeret før eller siden ma  løftes over 
pa  ny plattform (2.0) for a  kunne ta ibruk ny 
fellesfunksjonalitet. 
 
Registeret har fa tt flere mindre oppgraderinger, 
men mangler fortsatt flere viktige funksjoner 
som er utviklet for de andre registrene som er 
kommet etter. NTR mangler 
rapporteringsfunksjoner og sliter ogsa  med 
kapasitetproblemer (datadumpene). 
 
Søknaden omfatter derfor en full teknisk og 
funksjonell restrukturering for a  svare ut 
Ekspertgruppens krav 1, samt utvikling av en 
felleskomponent  i MRS kjerne for forbedring 
av fleksibel datadump for a  svare ut 
Ekspertgruppens krav 2 om bedre 
søkefunksjonalitet i løsningen. 
 
Situasjonen er sa ledes alvorlig for registeret og 
registeret søker derfor om en utvidet ramme. 
 

3. Beskriv eventuelle gevinster ved 

gjennomføringen, relatert til en eller flere 

av følgende punkter: 

• Forbedring i pasientbehandling 

• Bidrar positivt i forhold til 

evaluering av nasjonale 

retningslinjer for behandling, 

• Bidrar positivt ift evaluering av 

kvalitetsindikatorer 

• Bidrar til PROMs 

• Annet 

En oppgradering av databaseløsningen er 
essensiell for hele registeret og for a  svare ut 
Ekspertgruppens pa legg.  
De viktigste  gevinstene er at fagmiljøet kan fa  
ut rapporter som kan høstes gjennom a  fa  ut 
data. I tillegg vil fagmiljøet kunne fokusere pa  
etablering av gode indikatorer, visning av disse 
pa  Resultatportalen samt 
kvalitetsforbedringsarbeid fremover. 
 
Det er viktig  for registeret a  kunne si noe om 
eventuelle variasjoner i behandlingen og som 
kan gi et bilde pa  om retningslinjer (Nasjonal 
traumeplan) etterfølges. 
 
I tillegg vil registeret inkludere PROMS etter at 
ba de fagra d og personvernmessige avklaringer 
er gjennomført. 
 



   

4 

 

 

4. Beskriv plan for gjennomføring, hvor 

følgende ma  innga : 

• Ressurser (for eksempel personell) 

som er planlagt og satt av til 

gjennomføringen 

• Budsjett, inkludert eventuelt 

egenfinansiering 

• Tidsplan 

• Om planen omfatter realisering hos 

relevant IKT leverandør 

• Avklart kostbilde ved drift og 

forvaltning 

• Andre forutsetninger 

 
HEMIT har utarbeidet en plan for en 
oppgradering av registeret, flytt til ny 
plattform, etablering av PROMs og svare ut 
Ekspertgruppens pa legg gjennom etablering av 
en felleskomponent. 
 
Det er estimert en sum pa  1 000 000 NOK. 
 
Estimert tid er 1 – 1,5 a r for ferdigstillelse. 
 
Registeret selv vil avsette ressurser for a  
ivareta den faglige delen av prsjektet samt delta 
i kravspesifisering og testing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Beskriv og sannsynliggjør gjennomføringen 

av leveransen, inkludert eventuelle forhold 

som vil være av betydning for utfallet av 

leveransen (for eksempel forankring) 

Gjennomføringen vil prosjektorganiseres og 
styres av en styringsgruppe med deltagere fra 
registermiljø, Hemit og OUS ledelse med fokus 
pa  omfang, økonomi og tid. Hemit vil stille med 
prosjektleder. 

6. Annet  

              Nødvendige Tilleggsopplysninger 

 

Databehandlingsansvarlig 

 

Administrerende direktør ved OUS er 
databehandlingsansvarlig for NTR.  
Registeret er organisert under Avdeling for 
forskning og utvikling i Ortopedisk klinikk ved 
Oslo universitetssykehus. 

 

A rstall for opprettelse av kvalitetsregisteret 

 

 
2006, i drift siden 2015.  

 

Kort beskrivelse av kvalitetsregisterets forma l 

og innhold 

 

Gjennom evaluering av kvaliteten pa  den 
samlede medisinske behandlingen av alvorlig 
skadde pasienter skal Nasjonalt traumeregister 
brukes i et kvalitetsforbedrende arbeid av 
traumeomsorgen i Norge. Registeret skal bidra 
til a  redusere sykelighet og dødelighet, sikre 
hensiktsmessig ressursbruk og ikke minst 
bidra til forebyggende arbeid. 
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Hjemmelsgrunnlag 

(samtykke/konsesjon/annet) 

 

 
Registeret er ikke samtykkebasert og har 
konsesjon fra Datatilsynet gjeldende til 2054. I 

2014 fikk registeret innvilget fritak fra 
taushetsplikten fra Helsedirektoratet, hvilket 
muliggjør at data fra ulike sykehus som 
behandler den samme traumepasienten kan 
sammenkoples i den nasjonale databasen. 

 

Brukere og samarbeidspartnere 

 

NTR er en viktig del av et større 
kvalitetssystem; Nasjonalt traumesystem 
definerer standarder for traumebehandlingen i 
Norge, NTR overvåker og rapporterer, og 
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi  
bidrar til implementering og regulering av 
tiltak som øker kvaliteten pa  
traumebehandlingen 

 

Fremtidige finansieringsbehov for løsningen 

(direkte og indirekte) 

 

 
Etter gjennomføring av denne oppgraderingen 
vil kun mindre tekniske oppgraderinger være 
nødvendige i fremtiden, gjennom a rlige 
oppgraderinger. 
 

 

Bekreftelse pa  at formelle krav er ha ndtert og i 

orden (for eksempel konsesjon, godkjenninger, 

anskaffelser) 

 
NTR har alle formelle godkjenninger og krav i 
orden (konsesjon fram til 2054). 
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    Budsjett for søknaden: 

 Budsjett planlegging, kurs, konvertering og produksjonssetting  

 
Post   Total sum 

Søknadssum 
FMK  

 

Oppgradering av NTR kort sikt (feilrettelser, 
utvidelse av datasettet). 

  200 000,- 
   

 

 Oppgradering av NTR lang sikt (oppgradering 
av MRS løsningen) 

  800 000,-    
 

 Egeninnsats       

  Bidrag til registerutvikling     250 000  

 

Bidrag til utvikling av fellesløsning for søk 
gjennom forbedret datadump* 

   250 000 
 

          

 
       

          

 
       

 TOTALT    500 000  

 
 

    
* Denne delen av søknaden vil komme alle MRS registre til gode 

Kommentert [EJ1]: Venter som kjent på overslag fra Hemit. 
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