Tittel
Møtedato

Agenda for møte
23.08.2018

Agenda for møte i Teknologiforum medisinske kvalitetsregist
Møtedato
Klokkeslett
Sted

23.08.2018
09:30-15:30
Gardermoen, Radisson Park inn

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 (Servicemiljøet (Nasjonal representant))
Rune Andreas Grimstad (Helse Midt-Norge)
Sissel Jor (Helse Sør-Øst)
Ågot Ligaarden (observatør - Norsk Helsenett)

På sak
Merknad

Saksnr.

Saksnavn

Tidspunkt

Presenteres av

Sakstype

41/18

1808 Godkjenning av innkalling og agenda

09:30 - 09:35 Jørn Hansen

Beslutning

42/18

1808 Godkjenning av referat fra forrige
møte

09:35 - 09:40 Jørn Hanssen

Beslutning

43/18

1808 Innspill til revisjon av Nasjonalt
servicemiljøs handlingsplan

09:40 - 10:00 Jørn Hanssen

Orientering

44/18

1808 Orientering fra Interregional
styringsgruppe

10:00 - 10:20 Philip Skau

Orientering

45/18

1808 Status på FALK inklusive
utrullingsplan

10:20 - 10:40 Tonje eller Rune

Orientering

46/18

1808 Kartlegging av pågående tiltak for
automatisert datafangst fra EPJ til
kvalitetsregister

10:40 - 11:10 Alle

Orientering

47/18

1808 Status FMKs handlingsplan 2018

11:10 - 11:30 Jørn Hanssen

Orientering

48/18

1808 Forvaltning av god praksis

12:00 - 13:00 Gunnar Jårvik

Diskusjon

49/18

1808 - Revidert versjon, strategiske
beslutninger som forutsetning for
migrering til godkjent teknisk løsning

13:00 - 13:30 Jørn Hanssen

Beslutning

50/18

1808 Prosess for etablering av teknisk
løsning for et register

13:00 - 13:30 Bernt Olav Økland

Orientering

1/2

Saksnr.

Saksnavn

Tidspunkt

Presenteres av

51/18

1808 Behandling av innkomne søknader

14:00 - 15:25 Jørn Hanssen

52/18

1808 Eventuelt

15:25 - 15:30

Sakstype
Beslutning

2/2

Tittel
Referent
Møtedato

Møtereferat
22.06.2018

Referat fra Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre
Møtedato
Klokkeslett
Sted

22.06.2018
10:30-12:30
Video/Skype

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 (Servicemiljøet (Nasjonal representant))
Rune Andreas Grimstad (Helse Midt-Norge)
Sissel Jor (Helse Sør-Øst)
Ågot Ligaarden (observatør - Norsk Helsenett)
Nils Gullhaug (observatør - Direktoratet for e-helse)

Ikke møtt

På sak

Are Edvarden (Helse Nord)
Sak 37: Tormod Digre, St. Olavs hospital

På kopi

Merknad

1/6

Tittel
Referent
Møtedato

Sak
34/18

Saksnavn
1806 Godkjenning av innkalling av agenda

Møtereferat
22.06.2018

Presenteres av
Jørn Hanssen

Sakstype
Beslutning

Presenteres av
Jørn Hanssen

Sakstype
Beslutning

Saken gjelder Godkjenning av innkalling av agenda
Referat

Det ble meldt to saker til eventuelt

Beslutning

FMK godkjente innkalling og agenda.

Utfall

Vedtatt

Sak
35/18

Saksnavn
1806 Godkjenning av referat fra forrige møte

Saken gjelder Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat

Ingen merknader

Beslutning

FMK godkjente referatet fra forrige møte

Utfall

Vedtatt

2/6

Tittel
Referent
Møtedato

Sak
36/18

Møtereferat
22.06.2018

Saksnavn
Presenteres av
1806 Leveransekapasitet hos leverandører av tekniske Bernt Olav Økland

Sakstype
Diskusjon

Saken gjelder Diskusjon om bekymringer og eventuelt konsekvenser av leveransekapasitet hos
leverandører av tekniske løsninger.
Referat

Bernt Olav Økland innledet med bakgrunn for saken. Kapasitetsproblemene oppleves ved
bestilling av større endringer, der det tar svært lang tid før leveransene påbegynnes og blir
levert. Helse Vest har ikke egen regional leverandør av system, og spørsmålet er om de andre
regionene opplever samme problem, og om det er noe en kan gjøre med problemene. Sissel
bekreftet at det er et opplevd problem i HSØ også, men det som bekymrer er at "god
gammeldags registerbygging" blir prioritert bak andre oppgaver. Det er ikke lett å planlegge i
årshjul, og det er ikke forutsigbart hvor lang tid endringer skal ta. Det er en god
styringsmodell for dette hos HEMIT, og en lager skriftlige kontrakter med en oppstartsdato.
Rune orienterte om hvordan endringsstyring fungerer i HEMIT, og at de er fullbooket ut året,
og nå planlegger utviklingsarbeidet for 2019. Det oppleves som en utfordring at det er et halvt
års ventetid på utviklingsarbeid, og det er vanskelig å levere raskt. For å spille hverandre
gode, så må en finne balansen mellom god planlegging av bestillinger, og rask leveranse av
spesfiserte endringer. Et halvt år sees som en smertegrense for ventetid, men det viktigste er
forutsigbarhet: Dersom en vet dette på forhånd, så er det greiere, og en kan planlegge
spesifikasjonsarbeid i ventetiden. Utarbeidelse av konktrakt er et vktig virkemiddel i
prosessen, dersom en klarer å være spesifikk på hva som skal leveres.
En oppfatter at Helse Nord har fått opp kapasiteten igjen, etter en periode med svært lang
ventetid, også på feilretting.
Jørn viste til at vi skal få en orientering fra Helse Vest om prosess for bestilling av endringer i
neste møte, og foreslo at vi ser diskusjonen om tiltak i lys av denne saken. Ågot støttet
forslaget, og fremholdt viktigheten av å få opp bestillerkompetanse og gode spesifikasjoner,
slik at det blir forutsigbarhet i leveranser ift. endringer i spesifikasjonen underveis. Etter at
saken om prosess er diskutert i neste møte, kan gjerne prosess for spesifikasjon og
implementering av endringer bli hovedtema på et møte med leverandørene til stede.

Beslutning
Utfall

Tatt til orientering

3/6

Tittel
Referent
Møtedato

Sak
37/18

Møtereferat
22.06.2018

Saksnavn
Presenteres av
1806 Felles datakilde for rapportering fra kvalitetsregi Tormod Digre

Sakstype
Diskusjon

Saken gjelder Diskusjon om konsept for felles datakilde for rapportering fra kvalitetsregistre, til ulike
formål (eksempelvis resultattjeneste, Helsedataplattformen, datavarehus).
Referat

Tormod Digre redegjorde for bakgrunn for saken, og presenterte fra saksundelaget: Ideen er
et felles infrastrukturprosjekt for kvalitetsregistrene: "Bivrost".
Jørn: Er Bivrost å betrakte som et nytt register? Tormod: Nei, det skal være kun en teknisk
løsning. Sissel: Dette spørsmålet må avklares juridisk, og juridisk avklaring må gjøres først.
Nils: Helsedataprogrammet har fått avklart at de ikke får juridisk rom for å etablere et
oppføringsregister, så de ser ikke den veien uten regelverksendringer.
Heidi: Det juridiske spørsmålet bør ikke vurderes først, det er derimot viktig at behovet først
beskrives, også sett opp i mot alle de andre initiativene til løsninger som kommer opp.
Rune: Datavarehusfunksjonen finnes allerede nasjonalt i Rapporteket og problemstillingen
vedrørende kopier av dataene bør være håndtert der allerede.
Sissel: Det er viktig å ikke få for mange kopier av de samme dataene, og en må gjøres en
gjennomgang av hva som er nødvendig ift. Helseanalyseplattformen.
Bernt Olav: Primærformålet til et kvalitetsregister bør være rapportering. Da bør det ikke
være nødvendig med datavarehus.
Rune: Det er dyrt å drifte direkte integrasjoner med nasjonale løsninger uten en felles
rapporteringstjeneste.
Nils: Helsedataprogrammet planlegger anbudskonkurranse for leverandører av løsninger for
konsept 7 med et økosystem av løsninger mot Helseanalyseplattformen, og vil gjerne ha
kontakt og dialog for å få opp behovet og finne løsninger for dette.
Ågot: Vi må se oss som en del av Helseanalyseplattformen i denne sammenheng, siden
kvalitetsregistrene er tatt inn i scopet til Helsedataprogrammet. Det må foregå et langsiktig
arbeid for å standardisere og normalisere registreringsløsningene, uavhengig av Bivrost.
Gunnar: Det er bra at det kommer slike intitiativ, og det er spurt etter veien videre: Det vil
være lurt å gå til Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur slik at helseregionene kan gi innspill
for også å se behov og løsningsforslag i lys av dagens regionale datavarehus og ulike
datakilder, og opp mot prosjektkandidat for å få definert felles tjenestelag for integrasjon med
spesialisthelsetjenesten.
Jørn: Dette er et bra inititiativ fordi det adresserer et tydelig problem, som også omfatter
forenklet IKT-drift.
Nils: Det bør skilles klart mellom datavarehus for analyse og et veldefinert tjenestegrensesnitt
som er tilgjengelig for konsumenter av data. Det videre arbeidet bør synliggjøre hvordan
forslaget passer inn ifht planene med Helesanalyseplattformen og om det er eventuelle
overlapp.
Sissel: Behovet må til slutt veies opp mot kostnad, og ulemper for personvern.
Tormod: Det er en stor utålmodighet til å komme i gang med å gjøre data tilgjengelig, og det
må være mulig å komme i gang med at arbeid som kan gjenbrukes i en senere
helseanalyseplattform.
Jørn: Felles nasjonal metadataoversikt og arbeid med standardisering av variabler er også
viktig. Det bør sees i sammenheng, og Fagforum for arkitektur er et naturlig neste møtepunkt
for temaet.

Beslutning

4/6

Tittel
Referent
Møtedato

Møtereferat
22.06.2018

Beslutning
Utfall

Tatt til orientering

Sak
38/18

Saksnavn
1806 Datafangst fra EPJ og koordinering av pågående
tiltak igangsatt av registrene

Presenteres av
Jørn Hanssen på
vegne av Are
Edvardsen

Sakstype
Diskusjon

Saken gjelder Det er ønskelig med en vurdering av behovet for at FMK har en tettere oppfølging og
koordinasjon av FMK-finansierte tiltak som gjennomføres i registrene, i de tilfellene der det er
en forventning til at løsninger for automatisert datafangst er gjenbrukbar også for andre
registre.

Referat

Heidi: Godt intiativ, og naturlig at vi får sammordnet rapportering på hva vi gir midler til i
FMK.
Sissel: NIKT bør absolutt få dette diskutert inn i et litt videre arkitekturperspektiv, f.eks
gjennom Fagforum arkitektur.
Jørn: Har inntrykk av at en del registre som ønsker å løse et problem, foreslår "raske"
løsninger som "går under radaren" for arkitekturstyring. Det er veldig dumt fordi det går
utover dem selv i neste omgang når løsningen skal driftes og videreutvikles.
Nils: Veldig bra for HDP hvis NIKT kan få opp en oversikt.
Sissel: Det er viktig å se løsninger på tvers av regionene.
Avsluttende diskusjon om vedtakspunkt: Det vil være fornuftig å ta dette som en sak i neste
møte.

Beslutning

Deltakerne fra regionene må forberede statusoppdatering til en sak i neste møte.

Utfall

Vedtatt

5/6

Tittel
Referent
Møtedato

Sak
39/18

Saksnavn
1806 Evt. 1 Workshop for Rapporteket

Møtereferat
22.06.2018

Presenteres av
Jørn Hanssen

Sakstype
Orientering

Saken gjelder tema som ikke er utsendt med saksunderlag på agendaen
Referat

Evt. 1 Workshop for Rapporteket: Phillip la frem problemstilling med problemer mellom
Rapporteket og registreringsløsningene, og foreslo en workshop for å definere hvordan data
må være utformet for å kunne tas i bruk av Rapporteket. Det ble kommentert at
problemstillingen kan stilles opp motsatt: Hvordan Rapporteket kan tilpasse seg ulike
innregistreringsløsninger. Forslaget om en workshop fikk støtte, og Fagrådet for
rapporteringstjenester kan facilitere workshop. Hva FMKs bidrag skal være, kan avklares med
Jørn når det blir mer klart hva produktet av workshopen skal være.
Evt. 2: Bruk av reelle data til bruk for andre formål enn registerdrift: Ågot fra NHN orienterte
kort om NHNs kartlegging av bruk av data til ulike formål: Det er funnet noen brukstilfeller
som det er behov for å gjennomgå med de enkelte registereierne. Det ble diskutert hvordan
helseregionene bør involveres for å sikre helhetlig tilnærming til svar. Ågot vil ta kontakt
direkte med registereierne med kopi til både RHF og Nasjonalt servicemiljø.

Beslutning
Utfall

Tatt til orientering

6/6

Tittel
Referent
Møtedato

Møtereferat
Gunnar Jårvik
09.08.2018

Referat fra Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre
Møtedato
Klokkeslett
Sted

09.08.2018
11:00 - 12:00
Skype

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 (Servicemiljøet (Nasjonal representant))
Rune Andreas Grimstad (Helse Midt-Norge)
Sissel Jor (Helse Sør-Øst)
Ågot Ligaarden (observatør - Norsk Helsenett)
Nils Gullhaug (observatør - Direktoratet for e-helse)

Ikke møtt

Bernt Olav Økland (Helse Vest)
Rune Andreas Grimstad (Helse Midt-Norge)

På sak

På kopi

Merknad

1/3

Tittel
Referent
Møtedato

Sak
40/18

Møtereferat
Gunnar Jårvik
09.08.2018

Saksnavn
Presenteres av
Strategiske beslutninger som forutsetning for migrerin Sissel Jor

Sakstype
Diskusjon

Saken gjelder Plan for migrering av registre til godkjente plattformer, - hvilke strategiske beslutninger som
kan legges til grunn for tiltak.
Referat

Sissel innledet med å redegjøre for bakgrunn for å utarbeide planer for registre som har "ikkegodkjent" teknisk løsning. Hun forklarte hvorfor saksunderlaget inneholder så mye bakgrunn
og beskrivelser av hva hun oppfatter som beslutninger: Det er ofte slik at vi diskuterer hva
som er besluttet, og hva som er status. Det er derfor viktig å få enighet om hva en har
konkludert om.
I gjennomgangen av overordnet status på registrenes tekniske løsninger og drift hos NHN, ble
det gitt innspill til korreigeringer.
ETABLERT PRAKSIS / BESLUTNINGER i 8 punkter er i ulik grad dokumentert.
1. Drift hos NHN oppleves som en klar føring.
2. Det ble det spurt hva som ligger i "godkjente registerløsninger". Det handler både om
finansiering fra HOD og om ønsket om konsolidering på færre løsninger. Beslutningen om de
tre innregistreringsløsningne MRS, OpenQreg og eReg er fra 2013, og ble gjort i forbindelse
med at HEMIT ikke lengre skulle ha en rolle i servicemiljøet som teknologiansvarlig for
registrene.
3. Det ble det pekt på at PROMS er å betrakte som en felleskomponent for pasientrapporterte
data.
4. Sikkerhet/autentisering: Ny autentiseringsløsning (FALK) er en felleskomponent, og skal
tas i bruk av kvalitetsregistrene når den blir levert. Det ble kommentert at nivå 4 er ikke
etablert praksis, og at hva som er tilstrekkelig sikkerhetsnivå er ikke noe som kan besluttes i
IRS.
5. MRS Resultatportalen er anbefalt av Fagrådet for resultattjenester som felleskomponent for
anonymiserte data. IRS har tatt dette til orientering.
6. Tilsvarende er Rapporteket anbefalt som felleskomponent for sensitive data, og IRS har tatt
dette til orientering.
7. Variabelbiblioteket er etablert praksis. Direktoratet for e-helse gjennomfører et prosjekt for
innføring av "Felles nasjonal metdadataoversikt" og og det er for 2018 vedtatt i samråd med
NIKT at inntil 2 millioner kan benyttes til å løfte variabelbiblioteket og kvalitetsregistrene inn
i nasjonal løsning.
8. Prosjektmetodikken i helseregionene skal følges.
Avsnittet med BEHOV FOR Å TYDELIGGJØRE BEGREPER ble diskutert: Begrepene er faktisk er
definert, og det er kanskje ikke mangel på definisjoner som er problemet. Poenget er å
tydeliggjøre at standardisering av integrasjoner mellom EPJ og registre er nødvendig for å nå
målsetingen om at data skal høstes fra EPJ automatisk uten dobbeltregistrering.
Innregistreringsløsninger som innebærer ekstraregistrering er i utgangspunktet ikke
ønskelig.
NYE FØRINGER
Det ble spurt om punkt 2 kun er gitt til HSØ, ble besvart med at en tror teksten alles
oppdragsbrev er likelydende "Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med de øvrige regionale
helseforetakene".
TILTAKSPLAN
Det ble stilt spørsmål med om dispensasjonsordning er fornuftig ift. Kreftregisteret er
fornuftig. Burde en i stedet ta inn Kremt som en fjerde godkjente innregistreringsløsning?
Sissel mente dispensasjonsordning er mest ryddig, ellers blir det ingen forutsigbarhet i dette.
Enighet om at Kreftregisteret må "inn i folden", sammen med de andre registrene. Det må
2/3

Tittel
Referent
Møtedato

Møtereferat
Gunnar Jårvik
09.08.2018

være tydelig hva som er gjeldende føringer, og hva som er godkjente avvik. Heidi stilte
spørsmålet om det riktig å snakke om dispensasjon fra godkjente løsninger. Hva er
konsekvensen av at det ikke gis "dispensasjon"? Gunnar foreslo å se på språkbruken
interregionalt med "god praksis" ihht. gjeldende strategi, og heller snakke om avvik fra slik
"god praksis" i stedet for "dispensasjon". Sissel åpnet for å endre språkbruken, og er mest
opptatt av at det må tydeliggjøres hva som er gjeldende føringer, og hva som er kriteriene for
å avvike dem. Nils pekte på at det også må være viktig å tydeliggjøre hvilke konsekvenser
manglende valg av standardløsninger får for muligheten til å knytte seg til nasjonale
fellesløsninger.
Møtet var svært fornøyd med forsøket på å oppsummere relevante beslutninger og føringer.
En slik liste vil være veldig nyttig, men også veldig krevende. Are mente at diskujonen må
modnes mer før dokumentet sendes ut til godkjenning. Jørn avsluttet med at målsetningen må
være å klart et revidert saksunderlag til FMK-møtet 23. august, og at dokumentet der må
kunne vurderes i en helhetlig sammenheng, bl.a med innstilling til språkbruk for
dispensasjonsordning. Behandlingen i møtet bestemmer om saken skal legges frem for IRS 12.
september.

Beslutning
Utfall

Tatt til orientering

3/3

Vedtakslogg for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre
Oppdatert: 22.6.2018

Formål med vedtaksloggen er å ha samlet oversikt over vedtak fra fagforumet, samt status for oppfølging i nasjonal IKT og i helseregionene.
Oversikten kan benyttes til den årlige oppsummeringen av forumets virke, og i Nasjonal IKT HF sine tertialrapporter, årsrapport og årlig melding.
Oversikten og status i helseregionene vil også kunne vise nytten av forumets arbeid i helseregionene.

Status for oppfølging
Saksnr.

Sakstittel

Vedtak

Nasjonal IKT

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Oppgaveliste utledet av referat fra møter i Teknologiforum for
medisinske kvalitetsregistre
Oppdatert: 22.6.2018

Formål med oppgavelisten er å ha en samlet oversikt over oppgaver utledet fra møtereferater for fagforumet, og status for oppfølging.

Status for oppfølging
Saksnr.

Sakstittel

Oppgave

69/17

Årshjul 2018

Det sendes ut en doodle for mulige møtedatoer
2018 etter IRS-møte 14.12.

72/17

Strategi og handlingsplan for Strategi og handlingsplan for kvalitetsregisterkvalitetsregisterfelt
feltet settes opp som egen sak i januar/februar Vi
bør se på HUKI-matrise for FMK/NSM/helseregionene og etablere en egen handlingsplan for
FMK.

15.1.2018: Utført

73/17

Prosess for etablering av
Settes opp som sak i senere møte
teknisk løsning for et register

15.1.2018:

74/17

Saker fra FMK til Klinisk IKT
og Systemeierforum

15.1.2018:

76/17

Status oppgaver fra
De bør settes opp en egen diskusjonssak for
Interregional styringsgruppe begrepet "helseregister" internt i FMK.

15.1.2018:
Utført, settes opp som ny sak i
senere møte

76/17

Status oppgaver fra
Det bør settes opp en sak i et senere møte med
Interregional styringsgruppe Datatilsynet, NHN eller Direktoratet for e-helse,
der de får presentert praksis fra registerfeltet, og
kan gi kommentarer, i lys av i ny forordning om
informasjonssikkerhet.

15.1.2018:

78/17

Eventuelt

Jørn sender ut skjema/påminnelse om årsrapport 1.12.2018: Utført

4/18

GDPR – konsekvenser for
kvalitetsregisterfeltet

NIKT FA undersøker om initiativer i
23.4.2018: Status fremlagt i
helseregionene har tatt høyde for kvalitetsregister- FMK-møte
området

Settes opp som sak i senere møte

Nasjonal IKT
15.12.2017: Utført

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse MidtNorge

Helse Nord

5/18

Skyløsninger / rapport fra
Direktoratet for e-helse

NIKT FA undersøker om helseregionene har
endret holdning/praksis til skyløsninger i lys av
rapporten

23.4.2018: Status fremlagt i
FMK-møte

9/18

Videre prosess for PROMSsøknad fra hjertestansregisteret

Philip avklarer status på ønske om felles PROMskjema for NORIC og Hjertestans-registeret, med
fagsenteret for pasientrapporterte data

28.5.2018: Utført

14/18

Videre arbeid med FMKs
handlingsplan.

Før neste møte i FMK vil Jørn foreslå mindre
arbeidsgrupper som skal arbeider med de ulike
områdene som ble dokumentert i møtet.

23.4.2018: Ansvarlige for
identifiserte områder er
utnevnt

19/18

Hensyn til kvalitetsregistrene Det er utarbeidet generelle maler
i implementeringen av GDPR databehandleravtaler fra Datatilsynet, og det må
vurderes om disse i stedet kan legges til grunn
(Aksjon: Heidi).

19/18

Hensyn til kvalitetsregistrene Det må også ettergås om det er riktig at FMK skal 22.5.2018: Utført.
i implementeringen av GDPR eie og vedlikeholde slike maler (Aksjon: NIKT HF) Konklusjonen er at det ikke er
naturlig at FMK skal eie og
vedlikeholde slike maler.

19/18

Hensyn til kvalitetsregistrene Gunnar lager førsteutkast til punktliste med GDPRi implementeringen av GDPR krav for helseopplysninger generelt, for å bruke
denne i kommende «revisjon» av de tre godkjente
løsningene for innregistrering.

21/18

Orientering, omfordeling av
øremerkede midler

Jørn ber Helsedataprogrammet orientere FMK om 28.5.2018: Utført
overordnet løsningsdesign for innsynstjenesten,
slik det foreligger nå.

36/18

Leveransekapasitet hos
leverandører av tekniske
løsninger

FMK inviterer leverandørene av tekniske
løsningskomponenter for å diskutere hvordan
sørge for bedre forutsigbarhet i bestillinger.

22.5.2018: Utført.
Konklusjonen er at Datatilsynets maler bør brukes.

22.6.2018: Avventer
presentasjon av prosess for
etablering av tekniske
løsninger.

Til:
Kopi:
Fra:
Dato:
Saksnr.:

NIKT FMK
Jørn Hanssen
23.8.2018
43/18

Innspill til revisjon av Nasjonalt servicemiljøs
handlingsplan (2016-2020)
Hvorfor presenteres saken for FMK?
Saken er en orientering om innspillene som er gitt fra Nasjonal IKT til Nasjonalt servicemiljøs
revisjon av deres handlingsplan (2016-2020) for IKT-området.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har initiert revisjon av handlingsplanene
til strategien, det er altså ikke strategien som sådan som skal revideres. Handlingsplanene er
inndelt i områder, og ett av områdene er «Effektive og robuste IKT-løsninger». Arbeidet har vært
organisert på den måten at de som er ansvarlige for å rapportere på de ulike områdene, har
kommet med innspill til endringer i handlingsplanen. Innspillene har vært diskutert i et felles
møte 11. juni, og innspillene har dels blitt justert etter møtet. Revidert handlingsplan skal legges
frem for Interregional styringsgruppe til høsten.
For området «Effektive og robuste IKT-løsninger» er det ingen dramatiske endringer, det er i all
hovedsak presiseringer/spissing av eksisterende tiltak, og komplettering av åpenbart
manglende tiltak.
Gjeldende handlingsplan i sin helhet er publisert på
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/strategirapport.pdf.
Innspillene til handlingsplanen er vedlagt saken, og er relatert til side 25, som også er vedlegg til
saken.
Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
FMK forelegges saken til orientering.
Forslag til vedtak fra FMK.
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre tok saken til orientering.

1/1

Versjon 0.5 – 22.6.2018 – sendt til Ellen med kopi til Eva
Versjon 1.0 – 25.6.2018 – oppdatert med innspill fra Eva

H9 Effektive og robuste IKT-løsninger
Tiltak/delmål som fjernes
•

Tiltak 9.1.4: Flyttes til kommunikasjon (H12?) og frist endres til «årlig»

Tiltak/delmål som legges til
•

•

Tiltak 9.6.3: "Servicemiljøet skal arbeide for at nye og eksisterende kvalitetsregistre i
størst mulig grad og der det er hensiktsmessig, bruker informasjonselementer som
allerede er registrert i pasientjournal eller andre helseregistre, for å unngå
dobbeltregistrering". Frist: løpende
Tiltak 9.6.4 "Servicemiljøet skal, i samarbeid med Direktoratet for e-helses
koordinerende rolle, bidra til at kvalitetsregistrene arbeider med å harmonisere variable
på tvers av kvalitetsregistre/helseregistre". Frist: løpende

Tiltak/delmål som endrer ordlyd
•
•

•

•
•

•

Tiltak 9.1.1 Fagforum for Medisinske kvalitetsregister ... - endres til "Teknologiforum for
medisinske kvalitetsregistre (FMK)..."
Tiltak 9.2.1 endres til "FMK skal oppdatere anbefalingene og definerte kriterier for valg
av teknisk løsning. Servicemiljøet skal arbeide for at nasjonale kvalitetsregistre skal
følge FMKs anbefalinger om valg av tekniske løsninger. ".
Tiltak 9.2.2 endres til "Servicemiljøet skal arbeide for at kvalitetsregistrene benytter
felles nasjonale løsningskomponenter, inkludert nasjonale fellestjenester utarbeidet i
Helsedataprogrammet"
Delmål 5 endres til "Kvalitetsregistre og resultatløsninger skal være koplet til felles
løsning for autentisering hos NHN".
Tiltak 9.5.1 endres til "Servicemiljøet skal arbeide for at de tekniske løsningene
kan bruke HelseId via FALK (felles autentiserings- og autorisasjonstjeneste for
kvalitetsregistrene)".
Tiltak 9.6.2 endres til "Servicemiljøet skal arbeide for at det defineres standardiserte
grensesnitt for overføring av data fra pasientjournal til kvalitetsregister".

Annet:
•
•
•

Tiltak 9.1.5: Status endres til «utført».
Tiltak 9.3.1: Status endres til «utført».
Tiltak 9.4.1: Frist endres til 2019.

Til:
Kopi:
Fra:
Dato:
Saksnr.:

NIKT FMK
Nasjonalt servicemiljø v/Philip Skau
23.8.2018
44/18

Orientering fra Interregional styringsgruppe
Hvorfor presenteres saken for FMK?
Saken er en orientering om saker behandlet i Interregional styringsgruppe, som er aktuelle for
FMK.
Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
FMK orienteres om aktuelle saker fra Interregional styringsgruppe. Utkast til referat fra møte
7.6.2018 er vedlagt saken
Forslag til vedtak fra FMK.
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre tok saken til orientering.

1/1

Møtereferat:
Møtedato 06.06.2018
Møtenr.

02 -18

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS)
Dag
Tid
Sted
Deltakere

Onsdag 06. juni 2018

Observatører
Gjester

Nils Gullhaug (Dir E-helse), Beate Huseby (Helsedirektoratet)
Anders Långberg ( Direktoratet for e-helse), Vegard Bugten (Norsk kvalitetsregister for
Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret), Torunn Varmdal (Nasjonalt servicemiljø Midt-Norge,
Gunnar Jårvik (NIKT)
Finn Henry Hansen, Henrik Sandbu, Helena Niemi Eide ( obs FHI), Vinjar Fønnebø ( obs
Ekspertgruppen), Torun Omland Granlund (obs HOD), Jørn Hanssen (FMK-NIKT)
Eva Stensland, Philip Skau og Marianne Nicolaisen (Servicemiljøet SKDE)

Kl. 09.00 – 15.30
Gardermoen
Olav Røise (leder), Sverre Sandberg, Bent Indredavik, Tore Solberg, Marie Wåtevik (for
Inger Økland), Ole Tjomsland,

Fraværende
Fra sekretariat

Innledningsvis holdt Vegard Bugten presentasjon fra Norsk kvalitetsregister for Øre-Nese-Hals –
Tonsilleregisteret

Saksnr.
15/2018

SAKER
Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak:
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste.

16/2018

Referat fra forrige møte i Interregional styringsgruppe 07.02.2018
Vedtak:
Styringsgruppen godkjenner referat fra møtet 07.02.2018 uten kommentarer.

17/2018

Status oppfølging av saker fra tidligere møter i interregional styringsgruppe
Oppfølgingssak 43/2016 Hensiktsmessige registerstrukturer
Krevende å slå sammen registre som allerede eksisterer. Delt databehandlingsansvar kan
muligens løse dette. Registre i Sverige slått sammen til klyngeregister kan brukes til
erfaringsdeling i arbeidet.
Oppfølgingssak 39/17 Tilgangsstyring av brukere til lokale installasjoner av
kvalitetsregistre (sykehusnivå)
Helse Vest skal utrede dette. Marie Waatevik bringer saken til rette vedkommende i Helse
Vest.
Oppfølgingssak 52/17 Ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2016 fra nasjonale
medisinske kvalitetsregistre
1

Norsk diabetesregister for voksne har laget et brev som skal sendes helsemyndighetene for
avklaring av finansiering av datainnsamling i primærhelsetjenesten. Dette brevet blir en del
av diskusjonsgrunnlaget når saken tas opp i IRS.
Oppfølgingssak Referatsaker:
1. Det må være en tydeligere bestilling på hva IRS vil be fagdirektørmøtet om å
diskutere. Avventer foreløpig videre arbeid med saken til formålet er tydeliggjort.
2. Styringsgruppens leder ferdigstiller brevet som skal sendes HOD.
Oppfølgingssak 04/18 Informasjon fra prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet:
planer og leveranser i 2018/19
Prosjektbegrunnelse er utarbeidet. Metadataoversikt fra Variabelbiblioteket skal flyttes til
nasjonal matadataoversikt. FMK-midler som nå disponeres av Direktoratet for ehelse skal
brukes til formålet (inntil 2MNOK).
Oppfølgingssak 07/18 Organisering og styring av det regionale arbeidet med medisinske
kvalitetsregistre
Behov for å se på styringsstruktur for kvalitetsregisterfeltet. Møte mellom RHFene og HOD
18/4. Saken tas opp igjen i tertialmøtet 13/6 der HMN skal presentere en plan for styring.
Oppfølgingssak 09/18 Omfordeling av øremerkede midler til IKT-utvikling for medisinske
kvalitetsregistre
Plan foreligger for del 1 av prosjektet (jfr sak 04/18). For del 2 er man avhengig av nasjonale
prosesser (Direktoratet for ehelse).
Vedtak:
Styringsgruppen tar informasjonen om status for oppfølging av tidligere behandlede saker til
orientering med de kommentarer som framkom i møtet.
18/2018

Ekspertgruppens vurdering av plan for forbedringer for de seks kvalitetsregistre som
mottok «Varsel om manglende faglig utvikling»
Seks nasjonale kvalitetsregistre fikk Varsel om manglende faglig framdrift etter vurdering av
årsrapporter for 2016. Registrene hadde frist til 10.04.18 med å sende inn sine planer for
forbedringer. Ekspertgruppen vurderte i sitt møte 25.05.18 innsendte planer for
forbedringer fra de seks registrene.
For KOLS-registeret hadde ekspertgruppen satt som krav at registeret måtte sannsynliggjøre
at dekningsgrad >60% kunne oppnås ved utgangen av 2021. I registerets tilsvar heter det:
”Vi mener at ved tiltakene nevnt over til vi kunne øke dekningsgraden både på sykehusnivå
og pasientnivå betydelig over dagens nivå, men vi må være klar på at med dagens lovverk og
forskrifter med krav om samtykke er det ikke realistisk å oppnå en dekningsgrad over 60 %
innen 2021. ” Ekspertgruppen fant på bakgrunn av dette at registerets plan for forbedringer
ikke er akseptabel, og anbefaler at IRS sender melding til Helsedirektoratet om å tilbakekalle
nasjonal status for Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom.
For de øvrige 5 nasjonale kvalitetsregistrene som hadde fått varsel fant ekspertgruppen
planene for forbedringer akseptable.

2

Styringsgruppen skulle i møtet vurdere om Melding skulle sendes til Helsedirektoratet.
Faglig leder av KOLS-registeret var invitert til møtet og deltok pr telefon. Han redegjorde for
registrets utfordringer knyttet til samtykke, tilslutningsgrad, dekningsgrad og teknisk
innregistreringsløsning. Registeret har mange innregistrerende enheter, og det er tvil om
samtykkekompetanse til en del av de aktuelle pasientene for registeret. Registerleder har
også et ønske om en innregistreringsløsning med automatisk uttrekk fra EPJ.
IRS mener dette er et viktig register for en ressurssvak pasientgruppe innen et fagområde
med lite kunnskapsgrunnlag. Utfordringer knyttet til samtykke og tekniske løsninger som
ikke pr i dag ivaretar automatisk datafangst fra elektronisk journal er forhold som gjelder
mange nasjonale kvalitetsregistre , og som IRS også ser på som beklagelig, men som må
løses utenfor det enkelte registeret. IRS kom med anbefaling til registeret om å intensivere
arbeidet med inklusjon av pasienter fra lungeavdelinger/seksjoner for å øke dekningsgrad.
Opplæring av aktuelle avdelinger i bruk av teknisk innregistreringsløsning og formidling av
resultater til fagmiljøer og ledelse kan også bidra til økt oppslutning om registret. Videre kan
kontakt/samarbeid med pasientorganisasjonen LHL gi økt engasjement fra pasientgruppen.
Styringsgruppen kommenterte for øvrig at ekspertgruppens tilbakemelding til registrene
burde vise til tiltaksplan med leveringsfrist 15.10.18, og ikke årsrapport for 2017, da tiltak for
forbedringer er utviklet i 2018.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe gir registerledelsen i KOLS-registeret utsatt frist til 01.07.18
med å utforme oppdatert plan for forbedringer. IRS opprettholder fristen på 15.10.18 med å
beskrive gjennomførte forbedringer. Styringsgruppens leder vil vurdere plan for
forbedringer.
19/2018

Status MRS-R sensitiv
Servicemiljøet i Midt-Norge og Hemit startet i 2016 prosjektet MRS-Resultat for å utvikle en
ny resultattjeneste for de nasjonale kvalitetsregistrene for både sensitive (innlogget) og
anonyme (åpent) data. Prosjektet er tildelt 2 MNOK fra FMK-NIKT. Prosjektmidlene som er
bevilget av FMK-NIKT (2 MNOK) er benyttet til begge MRS-løsningene.
Den anonyme delen av MRS-Resultat ble ferdig utviklet og satt i vanlig drift ved årsskiftet
2016/17. Per mai 2018 er det åtte registre som benytter løsningen. Løsningen har nå en
nasjonal forankring i servicemiljøet og skal på sikt erstatte dagens publiseringsløsning av
resultater på nettsiden kvalitetesregistre.no. Det er en målsetting at 20-25 registre skal ha
tatt i bruk løsningen innen publisering av nye resultater i november 2018, og alle nasjonale
kvalitetsregistre skal etter hvert over på denne løsningen.
Den sensitive delen har utfordringer. Løsningen var planlagt å ta i bruk skyteknologi, men
det ble i løpet av 2017 klart at tiden ikke var moden for slik teknologi da ikke alle
personvernombud ville godkjenne løsningen. Den alternative on-premise-løsningen vil kreve
spesialtilpasning av datagrunnlaget for hvert enkelt register. Implementering av løsningen vil
på grunn av lisenseringskrav fra Microsoft bli vesentlig dyrere enn budsjettert. På bakgrunn
av disse utfordringene besluttet styringsgruppen for prosjektet i sitt møte 8. februar 2018 å
fryse prosjektet.
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Prosjektgruppen anbefaler at prosjektet MRS-Resultat sensitivt tas opp til ny vurdering når
skyteknologi blir tilgjengelig for bruk også for helsedata.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe slutter seg til at prosjekt MRS-Resultat sensitivt legges på is.
20/2018

Fagråd for resultattjenester: plan for fellestjenester «offentlig» og «sensitiv»
Det er i dag utviklet to resultattjenester som Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre i regionene kan bistå kvalitetsregistrene med:
Rapporteket tilbyr dynamisk analyse og presentasjon av resultater basert på oppdaterte
registerdata. Per juni 2018 benytter 14 nasjonale kvalitetsregistre denne løsningen. Det er
igangsatt et prosjekt for å modernisere Rapporteket som er forventet sluttført 2018.
Rapporteket vil kunne settes i drift på Norsk helsenett i løpet av 2019. Løsningen skal kunne
brukes av alle de nasjonale kvalitetsregistrene, uavhengig av IT-plattform.
Resultatportalen (tidligere MRS-R) er utviklet av Helse Midt-Norge IT og servicemiljøet i
Midt-Norge. Løsningen gir mulighet for å publisere anonyme resultater åpent på internett.
Fagråd for resultattjenester har startet et arbeid med å beskrive hvordan data i de ulike
innregistreringsløsningene skal struktureres, dokumenteres og tilgjengeliggjøres slik at de
blir mer egnet for analyse.
Fagrådet for resultattjenester anbefaler Rapporteket som eneste løsning for
resultattjenester på sensitivt nivå, og ber om at det etableres en nasjonal styringsgruppe for
Rapporteket med representasjon fra alle regioner. Styringsgruppens overordnede mandat vil
være å sørge for at Rapporteket blir en tilfredsstillende resultattjeneste for alle de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrene.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

21/2018

Informasjon fra prosjekt Fellestjenester i Helsedataprogrammet: planer og leveranser i
2018/19
Prosjektleder Anders Långberg fra prosjekt Fellestjenester i Helsedataprogrammet
presenterte overordnet løsningsforslag for innsynstjenester og en kort samlet oversikt over
igangsatte og planlagte fellestjenester.
•

•

•
•
•

Innbyggertjenester:
- Innsynstjeneste i helseregistre for innbyggere via Helsenorge (to MRS-registre
og to OpenQreg-registre skal være piloter).
- Samtykkefunksjonalitet via Helsenorge.
Helsepersonelltjenester:
- Resultatportalen (per i dag 8 registre)/Rapporteket (per i dag 14 registre)
- HelseID/Falk
- Nasjonal PROM-løsning (10 registre per i dag, bredding pågår).
Grunndata:
- Basisutbud av Grunndata fra NHN (RESH og virksomhetsstruktur)
Drift og infrastrukturtjenester:
- Felles drift av registre hos Norsk Helsenett
Informasjonstjenester:
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•

- Filoverføringstjenesten. (NORKAR er pilot).
Metadatatjenester:
- Nasjonal metadatakatalog. Oppstart for kvalitetsregistre høsten 2018

Vedr innsynstjeneste: pasienter får en standardrapport med lenker til mer detaljerte
rapporter. Konseptarkitekturen for innsynsløsningen skal gjøre at registeret ikke bes om å
levere data ved hver forespørsel.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.
22/2018

Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2017
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre presenterte sin årsrapport for 2017.
Rapporten oppsummerer foregående års virksomhet, og er delt i to deler. Del en er felles
nasjonal rapportering på aktiviteter i hele servicemiljøet, samt for Nasjonalt servicemiljø i
SKDE. Del to er rapportering på aktiviteter i servicemiljøet i hver region og status for
registrene i regionen.
Styringsgruppen er tilfreds med bruk av felles mal for årsrapport. Årsrapporten
tilgjengeliggjøres på kvalitetsregister.no, og sendes til de nasjonale kvalitetsregistrene, de
regionale fagdirektørene samt RHFenes postmottak.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.

23/2018

Presentasjon av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2018 – bestilling til de
nasjonale kvalitetsregistrene
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal levere resultater innen 1. oktober for
presentasjon på nettsiden kvalitetsregistre.no. Det bes om beskrivelse av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formålet til registeret
Pasientgruppen som omfattes av registeret
Oversikt over sykehusene som behandler pasientgruppen
Beskrivelse av kvalitetsindikatorene
Resultater, presentert på sykehusnivå. Dette kan være resultatmål eller prosessmål
Dekningsgrad og metode for beregning av dekningsgrad beskrives kort
Hvordan resultatene har blitt benyttet i kvalitetsforbedringsarbeid
Bruk av registerdata til forskning

Det ble stilt spørsmål om det hadde vært mulig å få en tidligere publiseringsdato av
resultater, helst før sommerferien. For noen registre kan det bli en utfordring å få validerte
data ut tidligere enn i dag. Også dekningsgradsanalyser kan være utfordrende å få ferdigstilt
før sommeren. Som et alternativ kunne man tenkte seg publisering av sentrale, utvalgte
kvalitetsindikatorer til nettsiden med tidligere frist, mens årsrapporten leveres innen 1.
oktober. Servicemiljøet vil ha dialog med kvalitetsregistrene for å avklare om tidligere
publisering er mulig.
Vedtak:
1. Interregional styringsgruppe tilslutter seg det forelagte oppdraget til registrene om
presentasjon av resultater i 2018.
5

2. Servicemiljøet innhenter informasjon fra registrene om hvilke utfordringer en flytting av
dato for publisering av resultater vil medføre, og dette tas opp som en egen sak i et senere
IRS-møte.
24/2018

Sluttrapport – utredning av finansieringsmodell for faglig og administrativ drift av
nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Arbeidet med utredning av finansieringsordning for faglige og administrative oppgaver i
tilknytning til nasjonale medisinske kvalitetsregistre er en videreføring av tilsvarende arbeid
om finansieringsløsninger for drift av IKT-løsninger for de samme registre.
En arbeidsgruppe, ledet at Finn Henry Hansen (HN RHF), med to representanter fra hver
helseregion samt leder av Interregional styringsgruppe, har utarbeidet anbefalinger for ny
finansieringsmodell for nasjonale kvalitetsregistre. Arbeidsgruppen ferdigstilte sin
sluttrapport for arbeidet 18.05.18.
Arbeidsgruppens arbeid og anbefalinger ble presentert i møtet.
Følgende kommentarer framkom i møtet:
Noen registre vil i ny modell få lavere finansiering. Hjerneslagregisteret har fått ressurser
fordi de har vært pilot i nasjonale prosjekter knyttet til bl.a pasientsikkerhet og pakkeforløp.
Dette hadde ikke vært mulig uten de ekstra ressursene og krever kompetanse hos
registersekretariatet. Det reises bekymring til om man vil klare å opprettholde registrets
funksjon dersom finansiering reduseres.
Et mindretall i arbeidsgruppen foreslo under arbeidet en ordning for «særskilt finansiering»
for registre som har spesielle behov for finansiering i kortere el lengre perioder på grunn av
kostnadskrevende prosesser/forhold i registeret. Forslaget fikk ikke flertall i arbeidsgruppen.
Det ble videre kommentert at finansieringsordningen burde brukes til å bygge opp under
hensikten med kvalitetsregistre. En vurdering eller definisjon av hva som er nyttig og hvilke
registre man trenger/gir utbytte i et samfunns perspektiv var imidlertid ikke en del av
arbeidsgruppens mandat.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering med følgende kommentar:
Punkt 5 i anbefalingene om styringssystemer bør fremheves.

25/2018

Orientering: Status for utredning av prioriterte fagområder for utvikling av nye
kvalitetsregistre
I juni 2017 kom et tillegg til Oppdragsdokument fra HOD til RHFene:
”… skal de regionale helseforetakene sammen utarbeide en plan for prioriterte fagområder
for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Planen skal inkludere fremtidig håndtering
av områder med lavt pasientvolum og mulighet for internasjonalt samarbeid i nordisk og
europeisk regi. Helse Nord RHF skal koordinere arbeidet.”
Arbeidet ledes av Nasjonalt servicemiljø i SKDE og har en styringsgruppe på fagdirektørnivå
med medlemmer fra de fire RHFene.
Status for arbeidet ble kort presentert for styringsgruppen.
Arbeidet er delt inn i tre områder:
• Psykisk helse og rus
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• Områder innen somatikk der registre mangler/ bør etableres
• Sjelden-områder
Det er opprettet arbeidsgrupper innen hvert delområde, som arbeider aktivt. Arbeidet
ferdigstilles september 2018.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.
26/2018

Videre prosess for søknader om nasjonal status vurdert av ekspertgruppen og søknad om
nasjonal status for Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller
avhengighet av rusmidler
1. Videre prosess for søknader om nasjonal status vurdert av ekspertgruppen
Det er i dag fire registerinitiativer som i løpet av 2017 og 2018 er vurdert faglig av
ekspertgruppen og er anbefalt nasjonal status:
o Norsk brannskaderegister
o Kvalitetsregister for behandling av ruslidelser
o Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner
o Norsk register for motornevronsykdommer (ALS)
I 2017 og 2018 er det kun to regioner som har sendt søknader om nasjonal status til
ekspertgruppen, samtidig som styringsgruppen i de tidligere nevnte sakene har fått
presentert mange eksisterende registerinitiativer fra alle regioner.
Utredning av prioriterte områder for utvikling av nye kvalitetsregistre vil ferdigstilles i
september 2018 og vil kunne gi retning for hvilke nye kvalitetsregistre som bør prioriteres.
Alle nye registerinitiativer må vurderes faglig av ekspertgruppen før anbefaling om nasjonal
status.
Styringsgruppen er opptatt av lik behandling av alle søknader og samtidig sørge for å få noen
kvalitetsregistre godkjent i for nasjonal status i løpet av året.
Forslag til vedtak del 1
Styringsgruppen vil etter utredning av prioriterte fagområder for nye kvalitetsregistre er
ferdigstilt, vurdere nye kvalitetsregistre for nasjonal status.
Det er tydelige helsepolitiske føringer om å få et nasjonalt kvalitetsregister innen rus i drift.
Denne søknaden om nasjonal status ble derfor behandlet i møtet.
2. Søknad om nasjonal status for Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig
bruk eller avhengighet av rusmidler
Styret i Helse Vest RHF ga i 2009 Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest
(KORFOR) i oppdrag å etablere et regionalt medisinsk kvalitetsregister innen tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Registeret fikk konsesjon fra Datatilsynet til drift av et nasjonalt
samtykkebasert register i 2015. Registerinitiativet har vært vurdert av ekspertgruppen i tre
runder, som har resultert i betydelige revisjoner og videreutvikling av registerkonseptet.
Ekspertgruppen anbefalte i mai 2018 at registeret skulle få nasjonal status.
Styringsgruppen mener det er viktig å opprette kvalitetsregister på dette fagområdet, og
vurderer søknaden som god.
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Vedtak:
Interregional styringsgruppe anbefaler at Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av
skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler får nasjonal status, og videresender søknaden
til fagdirektørmøtet.
27/2018

Orientering om saker som har vært behandlet av FMK-NIKT (inkl handlingsplan 2018)
Det har vært gjennomført tre møter i FMK siden forrige møte i Interregional styringsgruppe,
og styringsgruppen ble forelagt en kort presentasjon av behandlede saker:
-

Handlingsplan for 2018
Prosess for utarbeidelser og behandling av søknader:
Kvalitetsregistrenes forberedelser til GDPR
Tiltak for å reduserer unødige rapporteringskrav og dobbeltregistrering (sak
30/2018 i IRS-møtet 6.6.2018).
Presentasjon av prosjektbegrunnelse «Variabeloversikt og metadatatjenester
for kvalitetsregistre»
Behandling av søknader (Modernisering av Rapporteket, innvilget søknadsbeløp
NOK 454 580.-)

Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.
28/2018

Rapport: Dekningsgrad og resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for norske
sykehus 2016
Interregional styringsgruppe ba i 2017 om en rapport som sammenfatter tilgjengelige
opplysninger om dekningsgrad og resultater for sykehusene i alle helseregioner. Rapporten
er nå utarbeidet og publiseres på kvalitetsregistre.no. Hensikten med rapporten er bruk til
styringsformål.
Rapporten er inndelt med egne kapitler for hvert regionale helseforetak (RHF). For hvert
RHF gis først et kort tekstlig sammendrag og deretter en tabellarisk oversikt over
dekningsgrad og resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer for hvert sykehus i regionen.
Rapporten er skrevet med mål om å gi en komprimert og lett tilgjengelig fremstilling som
har relevans for sykehusene i alle helseregioner. Neste års rapport med resultater fra 2017
vil utvikles i en elektronisk portal. Det skal da enkelt bli mulig å filtrere data for ett RHF eller
ett sykehus.
Kommentarer i møtet: Helsedirektoratet berømmer rapporten som nyttig.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar rapporten til orientering.

29/2018

NIKT FMK om hvordan GDPR vil berøre kvalitetsregistrene
IRS har i sak 62/2017 bedt FMK-NIKT om å få en presentasjon om hvordan GDPR vil berøre
kvalitetsregistrene.
FMK vurderer sine muligheter til å bidra i arbeidet slik: Der helseforetak i sin gjennomgang
finner feil eller mangler ved de innregistreringsløsninger FMK har bevilget midler til, vil FMK
kunne bistå med vurderinger for å oppnå gode felles løsninger for utbedring av løsningene.
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Kommentarer i møtet: Databehandleravtaler må endres med ny forordning, og det er
hensiktsmessig med en samordning mellom regionene. FMK ser ikke å ha en rolle i dette
arbeidet, og det foreslås at oppdraget da gis til Nasjonalt servicemiljø, som utarbeider et
forslag som regionene kan ta inn i sitt arbeid.

30/2018

Vedtak:
Styringsgruppen tar saken til orientering.
Tiltak for å redusere unødige rapporteringskrav og dobbeltregistrering
Nasjonal IKT Systemeierforum (SEF) har laget en liste over mulige tiltak for å unngå
dobbeltregistrering. Saken tas videre til strategirådet 20. juni for innretning til styret i
Nasjonal IKT HF den 30. august. FMK ønsker innspill fra IRS til tiltakslisten. Det ble fra FMKNIKTs side foreslått et vedtakspunkt knyttet til å «starte harmonisering av variabler i 2019»
Kommentarer i møtet:
Det var uklart for IRS hvem som skulle lede dette arbeidet med harmonisering av variabler.
Styringsgruppen kommenterte at det er behov for en samordning på tvers av nasjonale
helseregistre i dette arbeidet, og derfor et behov for et nasjonalt initiativ for styring av
arbeidet.

31/2018

Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar presentasjonen i møtet til orientering, og ser at manglende
samordning av terminologi og kodeverk/variabler fører til at samme informasjon må
registreres og lagres flere ganger.
Referatsaker
1. Referat fra ekspertgruppens møte 26.02.2018.
2. Insentiver som prøveordning for å øke dekningsgrad i medisinske kvalitetsregistre (brev
fra Helsedirektoratet til RHFene).
Kommentarer til saken: Det hadde vært ønskelig med et oppdrag om en samordnet liste
over foreslåtte registre til ordningen. Det er ikke informert om hvor mange nasjonale
kvalitetsregistre som er tenkt inn i ordningen. Servicemiljøet foreslår å undersøke
kompletthet på variabelnivå over tid i noen registre som inkluderes i ordningen for å
undersøke om en slik ordning vil medføre økt dekningsgrad men lavere kompletthet.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar sakene til orientering.

32/2018

Eventuelt
-Kort informasjon om Helse- og kvalitetsregisterkonferansen som ble gjennomført i Tromsø
20.21.03.18 med 470 deltagere. Gode evalueringer på faglig innhold, men konferanselokaler
ble av mange opplevd som for små.
Vedtak:
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering.

Neste møte: 12. september kl. 09:00-15:30 på Gardermoen
Referent: Marianne Nicolaisen/Eva Stensland
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Til:
Kopi:
Fra:

NIKT FMK

Dato:
Saksnr.:

23.8.2018
45/18

HEMIT

Status på FALK inklusive utrullingsplan
Hvorfor presenteres saken for FMK?
HEMIT er i ferd med å ferdigstille leveransen av FALK (autentisering/autorisasjon for
medisinske kvalitetsregistre). Prosjektet har ikke ansvar for å sørge for at kvalitetsregistrene tar
i bruk FALK, men har kartlagt helseregionenes planer for å ta i bruk komponenten. Planene
indikerer også når det vil være mulig å fase ut bruken av eksisterende autentiserings-/
autorisasjonstjeneste på helseregister.no.
Prosjektet skal orientere om forutsetninger og konsekvenser ved å ta i bruk komponenten.
Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
Dette er en orienteringssak, men det vil være anledning til å komme med innspill til
utrullingsplanene.
Forslag til vedtak fra FMK.
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre tok saken til orientering.

1/2

Til:
Kopi:
Fra:
Dato:
Saksnr.:

NIKT FMK
Nasjonal IKT HF
23.8.2018
46/18

Kartlegging av pågående tiltak for automatisert
datafangst fra EPJ til kvalitetsregister
Hvorfor presenteres saken for FMK?
I sak 38/18 ble det etterlyst en sterkere koordinering av tiltak som handler om automatisert
datafangst fra pasientjournal til medisinske kvalitetsregistre, spesielt med tanke på å
identifisere løsninger for automatisert datafangst som kan gjenbrukes. Helseregionenes
medlemmer i FMK ble bedt om å forberede en statusoppdatering i kommende møte.
Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
For å kunne bidra på dette området, er det en forutsetning å få en oversikt over de enkelte
registrene som har etablert eller har planer om etablering av automatisert datafangst fra
pasientjournal til kvalitetsregister. Videre er det nødvendig å dokumentere hva som er
gjeldende god praksis på området, og eventuelle endringsønsker for fremtidig god praksis.
Hensikten med denne saken er å få en første samlet oversikt over registrene som har etablert
eller har planer om etablering av automatisert datafangst fra pasientjournal til kvalitetsregister.
Helseregionenes medlemmer i FMK legger frem en slik oversikt i møtet. Veien videre for å sørge
for bredding og gjenbruk av god praksis, bør sees i sammenheng med sak 48/18, Forvaltning av
god praksis.
Forslag til vedtak fra FMK.
1. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre tok saken til orientering.
2. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre ser videre koordinering av arbeidet
som en del av arbeidet med å dokumentere god praksis.

1/1

Til:
Kopi:
Fra:
Dato:
Saksnr.:

NIKT FMK
Nasjonal IKT HF
23.8.2018
47/18

Status FMKs handlingsplan 2018
Hvorfor presenteres saken for FMK?
Saken er en orientering om status på FMKs handlingsplan. De ansvarlige for områdene i FMKs
handlingsplan har gitt innspill til veien videre. Innspillene viser at det er svært vanskelig å
konkretisere handlingsplanen dersom det fremtidige målbildet for kvalitetsregisterfeltet ikke
blir tydelig definert. Fremtidig målbilde for kvalitetsregisterfeltet bør sees i sammenheng med
sak 48/18, Forvaltning av god praksis, og det videre arbeidet med å dokumentere gjeldende god
praksis. Dokumentasjon av gjeldende god praksis, og endringsønsker for fremtidig god praksis,
vil legge føringer for det fremtidige målbildet.
Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
FMK får en orientering om status på handlingsplanen. Handlingsplanen er vedlagt saken.
Forslag til vedtak fra FMK.
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre tok saken til orientering.

1/1

#

Tiltak

Ansvarlig

Tidsperiode

Kommentar

1 Utarbeide planer for migrering av registre som har "ikke-godkjent" teknisk løsning
2 Utarbeide planer for forbedring av registre som har tekniske løsninger som fungerer dårlig

Sissel
Rune

3 Bistå Nasjonalt servicemiljø ved forespørsel, i svaret på Riksrevisjonens rapport

Jørn

TAS UT AV PLANEN
Mindre mindler, redusert samordning. Strukturert journal-tilnærmingen

Ref sak i Nasjonal IKTs styre

Gunnar

Utspring i saken som går til fagforumene

Ref sak om dobbeltregistrering i Strategiråd.
Sees også i sammenheng med klynge-diskusjonen.

Sissel
Jørn

Belys problemstillingen og intensjonen overfor Interregional styringsgruppe.
Utledes av Helsedataprogrammet og andre gjennomførte tiltak

Philip

Innsiden + utsiden

Gunnar

Sees i sammenheng med fremtidig sak til NUFA.

Are

Re-definere tiltaket: definere (tekniske krav til) tekniske verktøy for å harmonisere variabler
Primær oppgave: etablere godt verktøy til bruk I harmonisering av variabler på tvers av registre.
En ny metadatakatalog vil oppdateres automatisk direkte fra registrene.
Oppgaven vil være å sørge for at det finnes støttesystem som legger godt til rette for arbeidet med
harmonisering.
Eksempler på slik funksjonalitet er visning av variabelKONTEKST (skjemalogikk) og
variabelDOKUMENTASJON samt avanserte søk I varaibler (inkl atributter) på tvers av registre.
Variabelbiblioteket er et godt utgangspunkt til en «kravspesifikasjon»
Antatt ferdig med metadata fra «mange» registre: 1. januar 2020

Foreslå for IRS å endre definisjonen på "godkjent løsning" - hovedregelen må være automatisert
4 datafangst - med 3(4) definerte unntak
Foreslå for IRS å definere/dispensere KREMT som godkjent løsning - og involvere/inkludere
5 Kreftregisteret i FMK
6 Utarbeide et arkitekturmålbilde for kvalitetsregisterområdet
7 Tidsplan for etablering av fungerende resultattjeneste (analyse + formidling) for alle registre
Gi innspill til å utvide scopet for Helsedataprogrammet slik at det også omfatter innregistrering (og
8 reduksjon av dobbeltregistrering) og datakvalitet/dekningsgrad

9 Harmonisere variabelbiblioteket (harmonisere oversikten over variable)

Påvirkning på valg av "teknisk plattform" for nye kvalitetsregistre - definere kriterier som skal tas i
betraktning; er registeret en del av en klynge? Leveransekapasitet (leverandør)? Felles (gjenbruk) ROS10 analyse.
Bernt Olav

Evaluering av tekniske løsninger ("godkjente" og "ikke godkjente" innregistreringsløsninger) - definere
11 kriterier for en slik evaluering (teknisk, effektiv, sikker, kostnadseffektiv)
Bernt Olav
11.1. Husk å ta med Normen og GDPR i evalueringen (på en eller annen måte…)

12 Definere standardisert grensesnitt for dataoverføring fra behandlingsregistre til kvalitetsregister
Hvem skal bestemme hvilke variable som inngår i et slikt grensesnitt - og hvem skal definere
variablene?
Definere hva som er kostnadsdriverne

12.1.
12.2.

Utdyping av oppgaven
Hva er driverne for å sanere "Ikke-godkjente" løsninger?
Forventer backing av IRS' medlemmer.
Konkretiser forslag til plan (fra analyse til gjennomføring)
Vurdere "unntak" ved samarbeid med nordiske/europeiske registre
Sammenslåing av registre - vurderes som "tiltak" ?
Vurdere å avvente til helseregionens igangsatte prosjekter for innføring av strukturert journal
(herunder DIPS Arena-prosjektene og Helseplattformen).

Are

Husk GDPR

Ein vil ta utgangspunkt i evalueringa gjort i tiltak #11 og so om det er noko av dei evaluerte løysingen
for datafangst som har funksjonalitet som gjere dei særs godt egna til ulike kategoriar registre. I tilleg
vil ein liste opp andre faktirer som bør vera med i val av leverandør. Til dømes om registeret er ein ael
av ei klynge og leveransekapasitet. Før ein kan begyen på denne oppgåva må tiltak #11 vere ferdig
stilt, men håper å få dette på plass i løpet av 2018
Ein vil ta utgangspunkt i arkitekturmålbilde for kvalitetsregisterområdet utarbeida i tiltak #6 og lage
funksjonelle evalueringskriterier som ein kan bruke til å evaluerer dei tekniske løysingen som blir brukt
til datafangs av dei nasjonale registrene. Før ein kan begyen på denne oppgåva må tiltak #6 vere ferdig
stilt, men håper å få dette på plass i løpet av 2018
Husk dokumentasjon av samtykke
Inklusive ansvarsområder, governance, Sees i sammenheng med #6.
Inklusive infrastruktur (brannvegger etc).
Kortsiktig (gjenbruk av NHNs meldingsportal)
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren
TBD
Kartlegge applikasjoner som inngår i samhandlingen (e.g. EPJer, spesifikke apps for datafangst [MRS,
OQE, eReg], resultattjenester)
Definere et «nav» og en strategi for sammenkobling som er levedyktig over tid (Integrating the
Healthcare Enterprise, IHE?)
Skaffe en partner som har kunnskap og erfaring om design og spesifikasjon
Skaffe en partner som har kunnskap og erfaring om implementasjon
Etablere kravspesifikasjon/dokumentasjon
Bestille hos «egne leverandører»
Bidra til bestilling fra hvert foretak mot deres leverandører av fagsystemer/jounal
Antatt ferdigstilt: ???

Bistand fra NIKT FA

Til:
Kopi:
Fra:
Dato:
Saksnr.:

NIKT FMK
NIKT HF
23.8.2018
48/18

Forvaltning av god praksis
Hvorfor presenteres saken for FMK?
FMK har i sak 40/18 fått tydeliggjort behovet for å liste opp forankrede føringer for teknologien
rundt medisinske kvalitetsregistre, slik at en unngår diskusjoner om hva man skal bygge
beslutninger på.
Nasjonal IKT HF har i oppdrag å forvalte helseregionenes “informasjon om god praksis” i “felles
bibliotek”:

(Nasjonal IKT Felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten punkt 3.5 Økt læring og
kompetansedeling )
Helseregionenes forvaltningsforum har derfor tatt i bruk metodikk på SharePoint med følgende
steg:
1.
2.
3.
4.
5.

Definere og liste opp felles føringer som interregional “god praksis”
Registre avvik til interregional god praksis
Registrere endringsønsker til god praksis
Konkludere endringsønsker i Nasjonal IKT forum
Oppdatere formulert god praksis

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
Hvordan SharePointlister kan brukes til å møte behovene for FMK for forvaltning av god praksis
i felles bibliotek.
Verktøyene presenteres i møtet ut fra slik de brukes i Forvaltningsforum for talegjenkjenning
(TGK):

1/2

(Klikkbare lenker finnes i høyremenyen på sharepointsiden til NIKT TGK)
Forslag til vedtak fra FMK.
FMK diskuterer hvordan verktøy og metodikk best kan tilpasses og tas i bruk av FMK.
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Tittel: Tiltaksplan registre til godkjent plattform
Møte:

Til:
Kopi:
Fra:
Dato:
Saksnr.:

NIKT FMK
Helse Sør-Øst RHF, Servicemiljø nasjonale kvalitetsregistre / Sissel Jor
23.8.2018
49/18

Plan for migrering av registre til godkjente plattformer
Hvorfor presenteres saken for FMK
Denne planen er en del av «Tiltaksplan for å oppnå Nasjonalt servicemiljøs strategi og
handlingsplan på teknologiområdet» samt innspill fra Interregional styringsgruppe,
Helsedataprogrammets målsettinger samt Nasjonal ehelsestrategi og handlingsplan. I FMK møte
14.2.2018, sak 14/18 besluttet NIKT-FMK å utarbeide en slik tiltaksplan og fordelte oppgavene
på gruppens medlemmer.
Denne saken omfatter punkt 1: Utarbeide planer for migrering av registre som har «ikkegodkjent» teknisk løsning. Dokumentet er revidert etter telefonmøte i NIKT-FMK 9.8.2018.

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
FMK skal ta stilling til om og når Interregional styringsgruppe og eventuelt andre forumer skal få
fremlagt de føringene som er beskrevet i denne saken. Disse føringene bør sees i lys av sak
48/18, Forvaltning av god praksis.
Forslag til vedtak fra FMK.
1. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre anbefaler at de føringene som er
beskrevet i saken, tas inn i arbeidet med å dokumentere god praksis for
kvalitetsregisterområdet.
2. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre anbefaler at disse føringene i form av
dokumentert god praksis legges frem for Interregional styringsgruppe i første omgang,
og deretter til andre relevante forum (eksempelvis Nasjonal IKTs Fagforum for
arkitektur).
3. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre anbefaler at tiltak knyttet til registre
som ikke følger god praksis, behandles som endringer/avvik, i henhold til modellen for
Forvaltning av god praksis (ref sak 48/18).
Bakgrunn
Frem til 2013 var MRS fra HEMIT den eneste plattformen for nasjonale medisinske
kvalitetsregistre. 25.juni 2013 ble det søkt om omfordeling av de øremerkede midlene på fem
millioner kroner til videreutvikling av felles tekniske løsning fra HEMIT til Nasjonal IKT. Helseog omsorgsdepartementet støttet forslaget i brev av 16.9.2013 og bekreftet at endringen
innebar en overgang fra en foretrukket leverandør til oppdragsfinansiering av et begrenset
antall (tre til fem) likeverdige aktører styrt av Nasjonal IKT og interregional styringsgruppe. I
det samme brevet understreket HOD at antall løsninger under ingen omstendigheter må
overstige fem. Med bakgrunn i regionenes innspill endte anbefalingen på MRS, OpenQReg
1/5

Tittel: Tiltaksplan registre til godkjent plattform
Møte:
(QReg) og eReg. Interregional styringsgruppe vedtok i 2015 å samle driften av kvalitetsregistre
hos Norsk Helsenett SF (NHN).
Overordnet status
I det nedenstående er en oversikt over hvor mange registre som har tatt i bruk ulike nasjonale
løsninger. Tallene er omtrentlige, da de er hentet inn fra ulike kilder.
1. Registerløsninger
a. Det er 54 godkjente nasjonale kvalitetsregistre og av disse er ca 36 på en av de tre
godkjente registerløsningene og flyttet / eller under flytting til Norsk Helsenett.
b. 8 registre er på Kneip/Kremt plattformen til Kreftregisteret, 2 registre er på Fasttrak
løsning, 3/4 registre er på papir/Access eller Access/Access, 1 register på
MedInsight, 2 registre i HV under etablering på MRS (?), 1 register uten konsesjon og
1 register som er faset ut.
2. Rapportering
a. Ca 16 registre benytter dagens versjon av Rapporteket (for sensitive data)
b. Et fåtall registre benytter Resultatportalen (for anonyme data), men det er et
ambisiøst mål om at 18 registre skal benytte dette i slutten av 2018.
3. PROMs
a. Ca 26 registre har PROMS, kun et fåtall på godkjent løsning etablert av Hemit og
Direktoratet for eHelse.
4. Variabelbiblioteket
a. Ca 35 registre har variabler registrert i Variabelbiblioteket (med liten grad av
standardisering)

Etablert praksis / beslutninger
Anbefalinger knyttet til teknologiområdet er tatt på ulike tidspunkt av den interregionale
styringsgruppen, og styringsgruppen har bevilget penger til nasjonale prosjekter med tanke på
ibrukstaking av alle registre. I tillegg finnes det nasjonale føringer om å ta i bruk fellesløsninger.
Utydelige føringer åpner for omkamper og uklare mål. Dette fører til lite samkjøring og
sprikende løsninger. Nedenfor er en oppsummering av undertegnedes oppfatning av hvilke
føringer som er vedtatt:
1.
2.
3.
4.

Alle nasjonale kvalitetsregistre skal driftes hos Norsk helsenett (NHN)
Det er etablert 3 godkjente registerløsninger (MRS, QReg og eReg)
Det er etablert en nasjonal PROMs løsning (HEMIT/helsenorge.no)
Autentisering / autorisering gjøres gjennom godkjent løsning under etablering av Hemit
(FALK)
5. Resultatportalen skal benyttes til å publisere interaktive aggregerte resultater på
kvalitetsregistre.no
6. Modernisert Rapporteket benyttes til detaljert rapportering (sensitiv)1
7. Det har vært en anbefaling til registrene om å bruke Variabelbiblioteket. Direktoratet for
eHelse holder på å anskaffe en felles nasjonal metadataoversikt. FMK i samarbeid med
Direktoratet for e-helse har bevilget inntil 2 MNOK til arbeidet med å løfte
Variabelbiblioteket og de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene inn i denne felles
nasjonale metadataoversikten.
1

Anbefaling fra fagråd for resultattjenester, vår 2018
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Tittel: Tiltaksplan registre til godkjent plattform
Møte:
8. Prosjektmetodikken i hver region skal følges
I tillegg er det behov for å tydeliggjøre noen begreper og konsepter og hva det innebærer:
•

•

•

Innregistreringsløsning
a. En innregistreringsløsning betyr at data tastes inn i et system / grensesnitt. I
begynnelsen da registrene fikk elektroniske løsninger var den eneste måten å få data
inn. Dette betyr ofte dobbeltregistrering, noe som blir mindre og mindre populært.
Det er fremdeles en god del registre som håndterer innregistrering på denne måten,
ofte med spesialiserte registrarer som gjør et omfattende kvalitetssikringsarbeid.
Integrasjonsløsning
a. Lokale foretak kan levere data fra egne lokale behandlingssystemer eller kvalitets/forskningsregistre. eReg (Barnediabetes, Nyfødt, CP og Pacemaker), Noklus, NHKir
og (delvis) NKir og NTR har denne modellen. MRS er etablert med lokale registre
tilknyttet det nasjonale, sentralt plassert hos Norsk helsenett.
i. Det må avklares hvordan nye integrasjoner skal etableres for å være i tråd
med nasjonale føringer og standarder samt hvor grensen går for hva det
nasjonale servicemiljøet / RHFene skal finansiere.
Elektronisk pasientjournal (EPJ)
a. Dette punktet omfatter ikke hva som juridisk sett er en del av elektronisk
pasientjournal.
b. Avklaringen som anses som ønskelig er om føringer fra sentrale myndigheter knyttet
til tettere sammenkobling av journalsystem og kvalitetsregistre, betyr foretakenes
sentrale (og felles) EPJ system og/eller tilknyttede spesialistsystemer.

Nye føringer
I tillegg er det kommet en rekke nye føringer og oppdrag fra nasjonale myndigheter som må
hensyntas i det videre arbeidet med registerutvikling og standardisering. Noen av disse, er nevnt
nedenfor:
• Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal følges opp i tråd med
helseregisterstrategien2. Målet for 2017 er å bedre dekningsgraden i de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrene og knytte utviklingen av disse tettere opp mot
journalsystemene gjennom IKT-strategiene i de regionale helseforetakene.
• Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt RHFene å samarbeide om å legge til rette for at
nasjonale medisinske kvalitetsregistre utvikles på områder med behov for kunnskap, som
f.eks. innenfor psykisk helsevern og rus. På områder der pasientgrunnlaget er lite,
eksempelvis innenfor persontilpasset medisin, høyspesialisert medisin og sjeldne
sykdommer, skal det tilrettelegges for internasjonalt samarbeid om kvalitetsregistre og
forskning, herunder på områder som inngår i de europeiske referansenettverkene eller
nordisk samarbeid. Etablering av registre forutsettes å skje innenfor rammen av det
etablerte systemet for nasjonal status for medisinske kvalitetsregistre3.
• Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å utarbeide en plan for hvordan de
medisinske kvalitetsregistrene (inkludert kvalitetsregistrene til Kreftregisteret) skal ta i
bruk nasjonale fellestjenester. Planen skal utarbeides i samarbeid med Direktoratet for e2
3

Oppdrag og bestilling 2017, kapittel 3.1.2. Andre oppgaver
Oppdrag og bestilling 2018 HSØ, kapittel 3. Andre oppgaver
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Tittel: Tiltaksplan registre til godkjent plattform
Møte:
•
•

•
•
•

helse4.
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å samarbeide om å prøve ut ny
funksjonalitet for fellestjenester for helseregistrene i utvalgte kvalitetsregistre5.
Innebygget personvern og personvern som standardinnstilling
• Nye krav i nytt lovverk men som alle registerløsninger som er i bruk må ivareta.
• Løsninger må utvikles i tråd med retningslinjer for innebygd personvern og
personvern som standardinnstilling.
• Håndtering av innsyn i egne data og dataportabilitet for PROMs
Bruk av standardiserte informasjonsmodeller (for eksempel Snomed CT, arketyper etc)
Helseanalyseplattformen vil sette krav til registre som må følges og er muligens endepunkt
for registerløsninger.
Harmonisering av variabler. De regionale helseforetakene skal gjennom deltakelse i
Helsedataprogrammet bidra til realisering av fellestjenester og utvikling av en
helseanalyseplattform. Videre skal de regionale helseforetakene bidra til harmonisering og
interoperabilitet mellom helse- og kvalitetsregistrene for at data i større grad skal kunne
analyseres på en effektiv måte på tvers av datakilder6
Tiltaksplan for standardisering av innregistreringsløsning
Dagens ikke-standardiserte løsninger har enten blitt utviklet av klinikere selv eller, som i
Kreftregisterets tilfelle, blitt etablert som tillegg til basisregisteret som har eksistert i flere
tiår. Erfaringen tilsier at engasjerte klinikere har et meget sterkt eierforhold til slike
registerløsninger, og Servicemiljøene trenger derfor tydelige føringer som er like på tvers av
regionene for å kunne gjennomføre en slik standardisering.
Tiltaksplanen overordnet
• Tydelige føringer fra Interregional styringsgruppe
• Registre som ønsker å beholde egenutviklede løsninger må søke Interregional
styringsgruppe alternativt Nasjonal IKT - FMK om å få godkjent unntak fra føringen.
Søknaden bør omfatte følgende:
o Dokumentasjon på at løsningen ivaretar krav fra ny personvernlovgivning (inkl.
GDPR) vedlegges.
o Registerløsningen må likevel ta i bruk andre fellesløsninger (som rapportering,
PROMS, autentisering etc)
o Unntaksgodkjenning gis i en tidsbegrenset periode
• Gjennomføring av Foranalyse med vekt på tydelige kvalitetsindikatorer og hva som skal
til for å få gode datauttrekk / rapportgrunnlag
• Gjennomgang av krav knyttet til nytt personvernregelverk og hvordan dette er håndtert i
alternative løsninger, samt i registeret.
• Tydelig bestilling til klinikere om kvalitetssikring av data, beskrivelse av forutsetninger
og logikk samt leveranse av disse på et avtalt format.
• Avklare behov for integrasjoner og om disse er i tråd med gjeldende føringer
• En til en konvertering inn i ny løsning, dvs i første omgang ikke ny funksjonalitet

Foretaksmøtet 2018 protokoll, kapittel 3.4.2
Foretaksmøtet 2018 protokoll, kapittel 3.4.2
6 Foretaksmøte 2018 protokoll, kapittel 3.4.2
4
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Tittel: Tiltaksplan registre til godkjent plattform
Møte:
Detaljert status, igangsatte og planlagte initiativ
• Kvalitetsregistrene ved Kreftregisteret (8 registre) - dispensasjon
o Det søkes unntak fra kravet om bruk av «godkjent løsning» for
innregistrering
o Kreftregisteret pålegges å benytte godkjente løsninger på andre områder
(PROM, Offentliggjøring, Variabelbiblioteket /Harmonisering, felles
autentiseringsløsning (dersom det er teknisk mulig), GDPR krav og andre
nasjonale føringer.
• Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i
spesialisthelsetjenesten – NorKog
o Norkog har gjennomført en foranalyse i tråd med Helse Sør-Øst sin
prosjektmetodikk i 2017, og vurderer alternative fremgangsmåter. Migrering
startes høst 2018.
• Norsk nyreregister
o To registre som er slått sammen, men som opererer fra hvert sitt senter (HV
og HSØ). To ulike registerløsninger (Access og MedInsight). Sentrene (25)
sender inn på papir og så blir det tastet inn lokalt. 2 sentre tar ut en excel fil
(Stavanger/Haugesund fra Nefrobase).
▪ Accessregisteret er nylig oppgradert, og det er trolig liten vilje til å
gjøre nok en oppgradering
▪ Avtalt med Nyreregisteret å gjennomføre en foranalyse, med
prosessgjennomgang for å forstå behovet og anbefale veien videre.
• Norsk register for kvinnelig inkontinensregister
o Access løsning med uttrekk fra journal (lite registrering fra kliniker), god
validering i lokalt register
o Svært liten vilje til å endre plattform
o Servicemiljøet har sammen med klinikken gjennomført kartlegging av
funksjonalitet i det eksisterende registeret
o Lokale registre på 39 steder / automatisk uttrekk fra DIPS
• Gastronett
o Papir / Access. Har jobbet med DIPS for å få etablert arketyper i DIPS Arena.
Ny registerleder.
o Foreslått og godkjent foranalyse fra NIKT-FMK. Følger HSØ utrulling av DIPS
Arena. Sørlandet sykehus er sannsynlig kandidat.
o Møte med avklaringer høsten 2018.
• Norsk kvalitetsregister for HIV
o Ikke konsesjon, men vil i tråd med nytt regelverk kunne etableres med
samtykke, DPIA og muligens møte med Datatilsynet.
• Norsk Diabetesregister for Voksne på Fastrak (HV)
• Nasjonalt register for autoimmune sykdommer på Fastrak (HV)
• Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi – oppgitt med
spørsmålstegn i 2016 (HV)
• Nasjonalt hoftebruddregister – oppgitt med spørsmålstegn i 2016 (HV)
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Til:
Kopi:
Fra:
Dato:
Saksnr.:

NIKT FMK
Helse Bergen HF v/Bernt Olav Økland
23.8.2018
50/18

Prosess for etablering av teknisk løsning for et register
Hvorfor presenteres saken for FMK?
Helse Vest har blitt bedt om å presentere hvordan prosessen fra register-ide til ferdig
implementert løsning blir håndtert i regionene. Vedlagt følger en prosesskisse som vil bli
presentert på møtet.
Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
Dette er i utgangspunktet en orienteringssak, men det er anledning til å komme med innspill til
prosessen slik den er beskrevet. FMK bør også vurdere om beskrivelsen gir et godt underlag for
dialog med leverandørene av tekniske løsningskomponenter, om hvordan sørge for bedre
forutsigbarhet (tid/kost) i bestillinger fra servicemiljøene.
Forslag til vedtak fra FMK.
1. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre tok saken til orientering.
2. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre anbefaler at prosessen tas i bruk av de
regionale servicemiljøene
3. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre anbefaler at prosessen legges til grunn
for videre dialog med leverandører om forutsigbarhet i bestillinger fra servicemiljøene.
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Behandling av innkomne søknader
Hvorfor presenteres saken for FMK?
Saken gjelder behandling av søknader om tildeling av midler til tiltak for å etablere eller
videreutvikle tekniske løsningskomponenter for medisinske kvalitetsregistre.
Det foreligger fem søknader:
1. Utvidelse av Direktoratet for e-helses innsynsløsning i registre, for å kunne anvende
løsningen for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
2. Tilpasning av MRS for å bruke innsynsløsningen
3. Tilpasning av OpenQreg for å bruke innsynsløsningen
4. Merfinansiering, ROS-analyse for PROMS fase 4 (utsending og innsamling av
papirbaserte skjema)
5. Merfinansiering, ROS-analyse for FALK (autentisering/autorisasjon)
For søknadene 1-3, skal arbeidet finansieres av Helsedataprogrammet. FMK skal ta stilling til
innholdet i søknadene, og gi en anbefaling til Helsedataprogrammet. Overordnet løsningsforslag
for utvidelse av innsynsløsningen har vært presentert for FMK 22.6.2018.
Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til?
Behandling av søknadene.
Forslag til vedtak fra FMK.
1. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre har gitt tilslutning til følgende søknader
for finansiering fra Helsedataprogrammet:
2. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre har bevilget midler til følgende
søknader:
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1

Innledning

1.1 Endringshistorikk
Versjon Endring

Dato

Forfatter

0.3

Første utkast

09.08.18

Tonje Bårdli

0.9

Endringer etter tilbakemeldinger 10.08.18
fra Direktoratet for e-Helse
(Anders Långberg)

Tonje Bårdli

1.2 Formålet med dokumentet
Hensikten med dette dokumentet er å beskrive grunnlaget for å sette i gang prosjektet,
samt dokumentere sannsynlig gevinst som skal fungere som grunnlag for arbeid med
gevinstplaner i prosjektet.
Målgruppen for dette dokumentet er FMK, Direktoratet for e-Helse, prosjekteier,
prosjektleder, og andre som har interesse av verdiene som kan skapes i prosjektet.

1.3 Dokumentets omfang og avgrensning
Dokumentet beskriver tre alternative tiltak for et problemområde: Null-alternativet
(dvs. ikke gjennomfør prosjektet), gjøre minst mulig (så lite prosjektomfang som mulig,
evt. definer tiltak i tjenestene istedenfor), eller gjennomfør prosjektet. Dokumentet
omhandler ikke detaljene i planlegging av prosjektet. Konkrete målformuleringer,
prosjektorganisering og avtalte tids- og kostnadsrammer beskrives i prosjektplanen.

1.4 Vedlikehold og godkjennelse av dokumentet
Første versjon av dokumentet etableres før prosjektoppstart. Alle versjoner etter
prosjektoppstart utarbeides av prosjektleder, og godkjennes av prosjekteier.
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Prosjekteier har ansvar for at dokumentet er tilstrekkelig gjennomarbeidet til å fungere
som beslutningsunderlag for styring av eventuelle faseoverganger i prosjektet.

1.5 Organisering av prosjektet
Det blir etablert en prosjektgruppe for prosjektet med deltakere fra direktoratet for eHelse, Hemit og Helse Nord-IKT.
Servicemiljøet i Helse Sør-Øst er informert om prosjektet men har ikke kapasitet til å
delta.
Når finansiering er på plass, og prosjektet vedtatt å starte opp, vil prosjektleder lage en
detaljert prosjektplan som skal godkjennes av prosjekteier for videre arbeid.

1.5.1 Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen
Nedenfor listes de rollene i prosjektet som allerede er avklart. NHNs rolle som
driftsleverandør må ivaretas i prosjektet, og rollen kan dekkes gjennom NHNs rolle som
overordnet prosjektleder/koordinator, dette gjenstår å avklare.

Rolle

Ansvar

Prosjektleder

Prosjektleder har ansvaret for utarbeidelse av prosjektplan og
kvalitetsplan, etablering av prosjektorganisasjon inkl.
ressursallokering. Prosjektleder har ansvaret for at prosjektet
utføres innenfor rammene mht. tid, ressurser, omfang og
kvalitet av leveransen. Prosjektleder er ansvarlig for å følge
opp prosjektets fremdrift, vurdere risiko og iverksette tiltak
ved behov og rapporterer til styringsgruppen.

Prosjekteier

Prosjekteier er linjeledelsens representant i prosjektet og den
som er ansvarlig for prosjektets effektmål. Dette er en svært
viktig rolle ettersom prosjekteieren har ansvaret for at
prosjektets gevinster realiseres, også etter at prosjektet er
avsluttet.
Prosjekteier er også den personen som godkjenner oppstart
av prosjektet, godkjenner faseoverganger og sikrer at
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prosjektet planlegges, gjennomføres og styres i tråd med
virksomhetens rammer og forutsetninger.
Prosjektgruppe

Referansegruppe

Prosjektgruppa skal ivareta gjennomføring av prosjektet.
-

Prosjektleveranser

-

Koordinering i egen virksomhet

Referansegruppen har ansvaret for å gi råd og veiledning i
faglige spørsmål som gjelder planlegging, utførelse og
resultatvurdering, herunder gi informasjon om viktige forhold
utenom prosjektet som kan ha betydning for prosjektets
gjennomføring og resultat. Prosjektleder benytter
referansegruppen som et faglig ekspertpanel.

1.5.2 Kontaktinformasjon

Rolle

Navn

Telefon

E-post adresse

Prosjekteier

Prosjekteier

+4792646207

Per.Haug@hemit.no

+4748164626

Tonje.bardli@hemit.no

Per Haug
Prosjektgruppe
Prosjektleder

Tonje H Bårdli

Utvikler

Innleie

Produkteier

John Petter
Skjetne

Referansegruppe
Helse Nord IKT
Direktoratet for
e-Helse
Helse Vest-IKT
Helse Sør-Øst
Prosjektgruppe og referansegruppe bemannes etter at finansiering er på plass
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1.6 Definisjoner og terminologi
Ord/uttrykk

Forklaring

Orkestrator

En tjeneste som styrer trafikk mellom HelseNorge og
registrene.
Programmeringsgrensesnitt. Gjør det mulig for utviklere å
bruke funksjonalitet som en løsning tilbyr. I vår
sammenheng er dette funksjonaliteten som orkestratoren
tilbyr til registrene.
Standard teknologi for meldingsbasert kommunikasjon
mellom systemer og organisasjoner.
Protokoll for kommunikasjon via meldingsbuss.

API

Meldingsbuss
AMQP

2 Oppsummering
Helsedataprogrammet Fellestjenester har blitt enige med HEMIT og Helse Nord-IKT om
at man skal lage en teknisk løsning slik at innbygger kan få innsyn i informasjon fra de
nasjonale kvalitetsregistrene.
HelseNorge tilbyr i dag denne tjenesten for flere nasjonale helseregistre, og innføringen
av GDPR gjør det viktig å få dette implementert raskt.

3 Hensikt/behov
Prosjektet skal utarbeide en løsning som tilbyr følgende egenskaper:
1. Beskytte registerplattformene mot stor trafikk og garanterer at forespørsler ikke
går tapt.
2. Forenklet oppkobling mot HelseNorge sine tjenester for innsyn for det enkelte
medisinske kvalitetsregister.
3. Bistå de første registrene i utarbeidelse av standardrapport, to register pr
plattform.
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4 Prosjektleveranse
Hovedleveranser:
- Plan og design av teknisk løsning
- Etablere og utvikle orkestrator
o Integrasjon med meldingsbussen til HelseNorge (AMQP)
o Api for integrasjon mellom orkestrator og kvalitetsregister
o Etablere system for trafikkstyring mellom HelseNorge og
kvalitetsregistrene
o Etablere overvåkning over trafikken gjennom systemet
o Etablere grensesnitt for administrasjon
- Prosjektledelse
- ROS-Analyse

4.1 Løsningsbeskrivelse
I GDPR stilles det tydelige krav til hvilke rettigheter innbygger har for innsyn i og
utlevering av sine egne data. For pasientdata er HelseNorge den naturlige
inngangsporten til slike opplysninger og HelseNorge tilbyr allerede i dag denne typen
funksjonalitet for noen nasjonale helseregistre.
Hensikten med dette prosjektet er å levere en løsning som står mellom HelseNorge og
de medisinske kvalitetsregistrene. Målet er å tilby et enkelt integrasjonsgrensesnitt for
registrene (enklere enn meldingsbuss og AMQP) og en robust styring av trafikken
mellom HelseNorge og registrene. På denne måten vil det være mulig å etablere
innsynsløsninger uten at det vil påløpe store kostnader for det enkelte register.
Kvalitetsregistrene er ikke designet for å håndtere forespørsler fra innbygger og særlig
de store registrene ville risikere å bli overbelastet dersom vi åpnet for direkte
forespørsler. Prosjektet ønsker derfor å utvikle en "orkestrator" som styrer trafikken
mellom HelseNorge og registrene. En forespørsel fra innbygger vil gå til orkestratoren
og denne vil så sende forespørselen videre til registeret. Dersom det kommer mange
samtidige forespørsler vil orkestratoren holde på disse og fordele de ut i tid. På denne
måten kan vi begrense lasten på registrene til et nivå som de kan håndtere.
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I tidligere prosjekter har vi sett at å integrere mot meldingsbussen til HelseNorge er
krevende både teknisk og organisatorisk. For å forenkle oppkoblingen for det enkelte
registeret vil orkestratoren tilby et forenklet http-basert API som registrene kan bruke.
Dette vil tilby samme funksjonalitet som HelseNorge tilbyr.

Prosjektet skal levere orkestratoren som er en felleskomponent for alle de medisinske
kvalitetsregistrene. Prosjektet skal ikke tilpasse den enkelte registerplattformen, men
siden det gjennomføres i tett samarbeid mellom regionene så er målet at det endelige
api’et skal være lett å bruke for alle registerplattformene.
Verdien av løsningen avhenger av hvor mange registre som tar den i bruk. Prosjektet
åpner derfor for at kvalitetsregistre på andre plattformer enn MRS, QReg og eReg også
kan integrere på et senere tidspunkt.

4.2 Avgrensninger og forutsetninger
For at løsningen skal kunne tas i bruk forutsettes det at den enkelte registerplattformen
har finansiering og tid til å implementere løsningen.
ROS-Analyse må være godkjent i alle helseregioner før løsningen kan tas i bruk.
Erfaringer med godkjenning av nasjonale ROS-Analyser tilsier at ekstra finansiering må
på plass, og det må etableres en omforent forståelse av at tidsfrister i forhold til ROSanalysearbeid må overholdes av alle helseregionene.
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Direktoratet for e-Helse skal eie løsningen etter at den er satt i produksjon. Direktoratet
for e-Helse blir enig om et avtale i forhold til drift og forvaltning basert på tilsvarende
avtale for andre nasjonale fellestjenester.
Direktoratet for e-Helse sørger for etablering av QA- og driftsmiljø. Løsningen vil testes
ut i Hemit sitt testmiljø for ePROM og MRS.
Den tekniske løsningen som er valgt baserer seg på antagelsen om at registrene har
begrenset kapasitet til å ta i mot forespørsler fra innbygger. Vi har derfor valgt å ikke gi
garantier for responstid.

5 Forretningsalternativ
I henhold til PRINCE2-metodikken analyseres tre forretningsalternativer: Nullalternativet (ikke kjør noe prosjekt), gjør lite, og "gjør noe", dvs. gjennomfør et prosjekt.
Dette er beskrevet nedenfor.
Forretningsalternativ
Alt. 0: Ikke gjøre
noe
Alt. 1: Gjøre
minimalt

Forklaring

Ingen løsning utvikles og hvert register må selv håndtere
henvendelser i forhold til innsyn manuelt.
Opprette liste over alle medisinske kvalitetsregistre på HelseNorge
med kontaktinformasjon, slik at pasient lett får tilgang på hvilke
registre som finnes. Utarbeide felles rutiner for manuell håndtering
av henvendelser fra pasient på innsyn.
Alt. 2: Gjøre noe Lage en felles elektronisk løsning for innsyn på HelseNorge.no, hvor
innbygger får oversikt over registre de er registrert i, samt mulighet
for uthenting av rapporter på innhold.
I alternativ 1 velger vi å bruke manuelle rutiner og prosesser i stedet for å etablere
digitale løsninger. De fleste registrene har gode muligheter for å ta ut data og vil kunne
lage rapporter basert på disse. Siden det er krav om både maskinlesbare data og
rapporter som innbygger kan forstå så vil det være en del jobb å lage den enkelte
rapporten. Dersom antall forespørsler blir stort vil kostnadene og arbeidsmengden for
registrene bli høye med en slik løsning.
Alternativ 2 anbefales som beste forretningsalternativ både på grunn av besparelse av
kostnader over tid og brukeropplevelse for innbygger.
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6 Forventede gevinster
Prosjektet «HelseNorge Innsynsløsning medisinske kvalitetsregistre» gjennomføres for
å bidra til følgende overordnede effekter og langsiktige gevinster:
1. Fyller kravene til innsyn i GDPR
2. Tilgjengeliggjøring av innbyggers helsedata via HelseNorge.
3. Tidsbesparelse for registrene i forhold til tilgjengeliggjøring av helsedata til
innbygger.
4. Bevistgjørelse for innbygger for egen helse, på grunn av tilgang til egne helsedata.
5. Bevistgjørelse for registrene på verdiene på egne data for den enkelte pasient.
6. Lave kostnader for det enkelte register for å etablere innsyn for innbygger.
7. Overvåkning av ytelse for responstid for det enkelte register over tid. Dette kan
brukes til forvaltning av plattformene som kan redusere kostnader.

7 Forventede ulemper
I forbindelse med innføring av «HelseNorge Innsynsløsning medisinske
kvalitetsregistre» vil man kunne oppleve følgende ulemper:
1. Det etableres en forventning til det enkelte register om rask etablering av
innsynsløsning for innbygger.
2. Krever tilpasninger i kvalitetsregistrene, vil påføre noen kostnader for
registermiljøene
3. Tilgjengeliggjøring av data vil føre til flere henvendelser til registrene fra
innbygger. Henvendelser om endring av feile data og sperring / sletting vil
uansett måtte håndteres manuelt i første omgang.

8 Tidsramme
I milepælsplanen nedenfor er de viktigste milepælene for prosjektet definert. Foreløpig
plan for leveranse er at vi starter opp i Q3 og ferdigstiller i Q4.
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Milepæl

Beskrivelse

M1.1

Når prosjektplanen er godkjent

M1.2

Når oppstartsmøte er gjennomført med allokerte
ressurser i hele prosjektorganisasjonen er etablert i
henhold til prosjektplan

M1.3

Løsning er ferdig utviklet og klar til test

M1.4

Løsning er testet ok i HelseNorge

M1.5

Løsning er satt i produksjon

M1.6

Prosjektet er overlevert til drift og forvaltning

Hemit trenger et sett antall uker for utvikling, og det er viktig med tett samarbeid
mellom Direktoratet for e-Helse, Helse Nord-IKT og Hemit i prosjektperioden.
Tidligste startdato for prosjektet avhenger av finansiering og en godkjent prosjektplan.
Seneste sluttdato for prosjektet avhenger av finansiering og en godkjent prosjektplan.

8.1 Kostnader
Tabellene nedenfor viser et estimat basert på timer for prosjektet.
Timespris er satt til kr 1060,- eks. mva.
8.1.1 Utviklingskostnader for Hemit
Aktivitet
Utvikling av orkestrator
Avklaringer med e-Helse og
HNIKT
Testing og feilretting
Konfigurasjon og dokumentasjon
Prosjektledelse og
administrasjon
Usikkerhetspott
ROS-Analyse
Totalt

Estimat i timer

Estimat i
kroner
431
kr 456.860
108
kr 114.480
108
30
108

kr 114.480
kr 31.800
kr 114.480

100
50

kr 106.000
kr 53.000

935

kr 991.100
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8.1.2 Forvaltning og driftskostnader etter produksjonssetting
Løsningen settes i drift i HelseNorge sitt driftsmiljø og forutsetter at dette finansierer via
Direktoratet for e_Helse.

9 Viktigste usikkerheter
Nedenfor vises en oppsummering av de viktigste usikkerhetene som enten kan
redusere/øke gevinstene eller redusere/øke kostnadene forbundet med gjennomføring
av prosjektet. Oversikten viser momenter både for selve prosjektgjennomføringen og
momenter forbundet med senere drift og vedlikehold.

Sannsynlighet (S)

Ubetydelig
(1)

Moderat
(2)

Alvorlig
(3)

Sannsynlig
(4)
Mulig
(3)

Kritisk
(4)

2,4

Mindre sannsynlig
(2)

5

3

1

Usannsynlig
(1)
Konsekvens (K)
Risikoliste
ID Risiko
1

Manglende finansiering

2

Tilgjengelig kapasitet hos
leverandør
Utfordringer rundt
samarbeid på tvers av
regioner og organisasjoner
Manglende godkjenning av
ROS-analyse før
produksjonssetting *
Manglende vilje fra
registermiljø for å ta i bruk
innsynsløsningen

3
4
5

S
2

K

R=S*K Anbefalt tiltak

4

8

3

4

12

2

3

6

3

4

12

2

2

4

Vi lager en prosjektbegrunnelse og
søker FMK om finansiering 23. August
18
Bemanner opp med eksterne ressurser
så snart finansiering er på plass
Etablere gode samarbeidskanaler og
rutiner i oppstarten av prosjektet
Tilstrekkelig finansiering, samt sikre
forpliktelse fra alle helseregioner i
forhold til tidsplan
Starte tidlig med konvertering, ha en
alternativ plan for tilganger

*) Dersom ROS-Analysen må godkjennes av alle Helseregioner så er det sannsynlig at
prosessen tar lang tid og at dette fører til forskyvning av produksjonssetting
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NIKTs Fagforum for medisinske kvalitetsregistre

Søknad om økonomisk støtte til HelseNorge Innsynsløsning for Medisinske
kvalitetsregistre
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre gjør løpende en prioritering av mottatt søknader
og tildeler midler i samsvar med opplyste kriterier.
Utfylt skjema sendes Helseregionens fagsenter:
Helse Nord:
post@skde.no
Helse Midt:
Mona.Stedenfeldt@stolav.no
Helse Vest:
kvalitetsregistre@helse-vest.no
Helse Sør-Øst: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

Søknadsnavn

Helseregion som melder inn

HelseNorge Innsynsløsning for Medisinske
kvalitetsregistre
Søknad om finansiering av prosjekt
«HelseNorge Innsynsløsning for Medisinske
kvalitetsregistre»
Helse Midt-Norge

Søknadssum, ihht budsjett vedlagt (se under)

1 202 040991.100 NOK eks Mva

Midlene skal utbetales til (Hemit
systemutvikling). Påkrevd!

Hemit fakturerer FMK når søknaden er
godkjent
Kontaktperson Hemit: Per Haug

Navn på satsing
Tittel på søknad

Kriterier (se også retningslinjer under)

1
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Kriterier for tildeling

Begrunn og utdyp

(Alle punkter må være utfylt)
1. Angi hvilken offentlig eiet teknisk løsning eller
registre satsingen vil bidra til å forbedre:
☒ MRS

Orkestrator for innsynsløsning er en
nasjonal løsning som gjør det mulig å dekke
lovpålagte krav i GDPR i forhold til
innbyggers rett til innsyn i medisinske
kvalitetsregistre.

☒ Open Qreg
☒ Ereg
☐ PROM
☒ Andre (Spesifiser)

2. Beskriv hva som skal utvikles, viktigheten av
realiseringen og hvordan dette faller inn i en eller
flere av kategoriene under:
☒ Utvikling av teknologisk plattform
☒ Nasjonale tiltak

Løsningen vil også bidra til å forbedre
innsyn i andre registre enn de som ligger på
godkjente plattformer (Qreg, MRS og eReg)
I tillegg vil den utvide tjenestetilbudet i
HelseNorge.

Hensikten med dette prosjektet er å levere
en løsning som står mellom HelseNorge og
de medisinske kvalitetsregistrene. Målet er
å tilby et enkelt integrasjonsgrensesnitt for
registrene og en robust styring av trafikken
mellom HelseNorge og registrene. På
denne måten vil det være mulig å etablere
innsynsløsninger uten at det vil påløpe
store kostnader for det enkelte register.

☒ Andre (Spesifiser)

3. Beskriv eventuelle gevinster ved gjennomføringen,
relatert til en eller flere av følgende punkter:

2. Tilgjengeliggjøring av innbyggers

•

Forbedring i pasientbehandling

•

Bidrar positivt i forhold til evaluering av
nasjonale retningslinjer for behandling,

•

1. Fyller kravene til innsyn i GDPR

Bidrar positivt ift evaluering av
kvalitetsindikatorer

•

Bidrar til PROMs

•

Annet

helsedata via HelseNorge.
3. Tidsbesparelse for registrene i
forhold til tilgjengeliggjøring av
helsedata til innbygger.
4. Bevistgjørelse for innbygger for
egen helse, på grunn av tilgang til
egne helsedata.
5. Bevistgjørelse for registrene på
verdiene på egne data for den
enkelte pasient.
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6. Lave kostnader for det enkelte
register for å etablere innsyn for
innbygger.
7. Overvåkning av ytelse for responstid
for det enkelte register over tid.
Dette kan brukes til forvaltning av
plattformene som kan redusere
kostnader.
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4. Beskriv plan for gjennomføring, hvor følgende må
inngå:
•

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 kostnadsbilde ved drift og
forvaltning

•

Andre forutsetninger

Ressurser
Ressurser i prosjektet er Hemit,
Direktoratet for e-Helse og Helse NordIKT. Det forutsettes et tett samarbeid
mellom disse ressursene i
prosjektperioden.
Budsjett
Total ramme for prosjektet er
1.203991.100 eks Mva – mer detaljer i
vedlagt prosjektbegrunnelse.
Tidsplan
Prosjektet er planlagt gjennomført i Q3
og Q4 2018, med følgende milepæler
M1. Når prosjektplanen er godkjent
M2. Når oppstartsmøte er gjennomført
med allokerte ressurser i hele
prosjektorganisasjonen er etablert i
henhold til prosjektplan
M3. Løsning er ferdig utviklet og klar til
test
M4. Løsning er testet ok i HelseNorge
M5. Løsning er satt i produksjon
M6. Prosjektet er overlevert til drift og
forvaltning
Ressurser i prosjektet er Hemit,
Direktoratet for e-Helse og Helse NordIKT. Det forutsettes et tett samarbeid
mellom disse ressursene i
prosjektperioden.
IKT-Leverandør
Hemit Systemutvikling
Kostnadsbilde drift og forvaltning:
Driftes og forvaltes av HelseNorge

4

NIKTs Fagforum for medisinske kvalitetsregistre

5. Beskriv og sannsynliggjør gjennomføringen av
leveransen, inkludert eventuelle forhold som vil
være av betydning for utfallet av leveransen (for
eksempel forankring)

Samarbeidet med HelseNorge og Helse
Nord-IKT er godt forankret og sikrer en
god leveranse

6. Annet

Nødvendige Tilleggsopplysninger
Databehandlingsansvarlig

Det enkelte register er
Databehandlingsansvarlig(DBA), denne
har også ansvar her. Eksisterende
databehandleravtaler vil enten dekke
dette eller utvides der det er nødvendig.

Direktoratet for e-helse er
databehandlingsansvarlig for data som
lagres i Personlig Helsearkiv på vegne av
innbyggere.
Hjemmel følger hvert kvalitetsregister.
Hjemmelsgrunnlag (samtykke/konsesjon/annet)
Personlig helsearkiv på HelseNorge er
samtykkebasert.
Utviklingen av Orkestratoren gjøres i
Brukere og samarbeidspartnere
samarbeid mellom Hemit, Helse NordIKT og Direktoratet for e-helse.
Samarbeid er etablert med enkelte
helseregister som blir del av pilot.
Gjennom Helsedataprogrammets fora er
overordet behov og løsning forankret
med sektoren.
Finansiering for videreutvikling, drift og
Fremtidige finansieringsbehov for løsningen (direkte og vedlikehold vil tilkomme. Endelig
indirekte – drift og forvaltning evt. investering i flere
omfang er ikke klart, men utvidelse til
omganger)
eReg vil være prioritert.
Bekreftelse på at formelle krav er håndtert og i orden
(for eksempel konsesjon, godkjenninger, anskaffelser )

Dette er ok, gjennomgås i forbindelse
med etablering av ny kapabilitet.
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Budsjett Totalbudsjett)
Hva

Sum

Finansieringskilde

9911.202.04100 eks Mva

FMK NIKT

1 202 040991.100 eks Mva

Denne søknaden

Vedlegg
Prosjektbegrunnelse :« Prosjektbegrunnelse - HelseNorge Innsynsløsning for Medisinske
kvalitetsregistre v0_3»
Estimat i excel: «Estimat - HelseNorge Innsynsløsning for Medisinske kvalitetsregistre.xlsx»

Retningslinjer
Vedlagt følger utkast til retningslinjer

Utkast retningslinjer
for satsing - Søknad til Fagforum for medisinske kvalitetsregister_rev 25012016.docx
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Estimat
Innsynsløsning for registrene
Aktiviteter
Service som lytter til meldingsbuss
Orkestrering av spørringer til registre, retur av svar
Webside for innsyn i logger og administrasjon
Håndtere dialogmeldinger som må besvares manuelt
Endepunkt for mottak av manuelle svar på dialogmeldinger
Utarbeide standardrapport for 4 pilotregistre

Presisjon
Påslag
Detaljdesign (teknisk)
DS og planning

Testfaktor

Min
40
30
50
30
30
80
260

Maks
60
50
60
50
50
80
350

100
80
75
80
80
80
495

Middel
Std.avvik (s)
63,33
10,00 Inkludert en del avklaringer og felles oppsett
51,67
8,33
60,83
4,17
51,67
8,33 Tre nye meldingstyper
51,67
8,33
80,00
0,00
359,17
18,05

94,98 %
Påslagsfaktor
15 %
5%

Estimat utvikling
Avklaringer

Trolig

1
1
1
1
1
1
1

Timer
54
18

431
25 %

107,8 Setter av tid til avklaringer med HNIKT

Test
Testledelse
Integrasjons- og systemtest
Feilretting i integrasjons- og systemtest

5%
15 %
5%

21,6
64,7
21,6

25 %

107,8

Konfigurasjonsstyring og miljøhåndtering

5%

21,6

Dokumentasjon

2%

8,6

20 %
5%

86,2
21,6

Sum Administrasjon

25 %

107,8

Estimat uten usikkerhet

82 %

785

Sum Test

Administrasjon
Prosjektledelse og administrasjon
Retrospektiv og demo

90% konfidens

98,6

ROS-analyse
Total estimat inkl usikkerhet

50 Risikoanalyse utføres av e-helse, prosjektet bistår.
117 %

934
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Søknad om økonomisk støtte til Søknad Innsynsløsning HelseNorge MRS
plattformen
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre gjør løpende en prioritering av mottatt søknader
og tildeler midler i samsvar med opplyste kriterier.
Utfylt skjema sendes Helseregionens fagsenter:
Helse Nord:
post@skde.no
Helse Midt:
Mona.Stedenfeldt@stolav.no
Helse Vest:
kvalitetsregistre@helse-vest.no
Helse Sør-Øst: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

Søknadsnavn

Helseregion som melder inn

Søknad Innsynsløsning HelseNorge MRS
plattformen
Søknad om finansiering av prosjekt «Søknad
Innsynsløsning HelseNorge MRS
plattformen»
Helse Midt-Norge

Søknadssum, ihht budsjett vedlagt (se under)

437.780 NOK eks Mva

Midlene skal utbetales til (Hemit
systemutvikling). Påkrevd!

Hemit fakturerer FMK når søknaden er
godkjent
Kontaktperson Hemit: Per Haug

Navn på satsing
Tittel på søknad

Kriterier (se også retningslinjer under)
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Kriterier for tildeling

Begrunn og utdyp

(Alle punkter må være utfylt)
1. Angi hvilken offentlig eiet teknisk løsning eller
registre satsingen vil bidra til å forbedre:

Tilpasning av MRS-plattformen for å
integrere med ny felles løsning for
innsynsløsning i HelseNorge for innbygger

☒ MRS
☐ Open Qreg
☐ Ereg
☐ PROM
☐ Andre (Spesifiser)

2. Beskriv hva som skal utvikles, viktigheten av
realiseringen og hvordan dette faller inn i en eller
flere av kategoriene under:
☒ Utvikling av teknologisk plattform

Hensikten med dette prosjektet å tilpasse
MRS-Plattformen til innsynsløsningen som
er etablert på HelseNorge.
Andre : Innsynsløsningen i HelseNorge gir
ingen verdi før det er etablert løsning for
integrasjon med registerplattformene.

☒ Nasjonale tiltak
☒ Andre (Spesifiser)

3. Beskriv eventuelle gevinster ved gjennomføringen,
relatert til en eller flere av følgende punkter:

Fyller kravene til innsyn i GDPR

2. Tilgjengeliggjøring av innbyggers

•

Forbedring i pasientbehandling

•

Bidrar positivt i forhold til evaluering av
nasjonale retningslinjer for behandling,

•

1.

Bidrar positivt ift evaluering av
kvalitetsindikatorer

•

Bidrar til PROMs

•

Annet

helsedata via HelseNorge.
3. Tidsbesparelse for registrene i
forhold til tilgjengeliggjøring av
helsedata til innbygger.
4. Bevistgjørelse for innbygger for
egen helse, på grunn av tilgang til
egne helsedata.
5. Bevistgjørelse for registrene på
verdiene på egne data for den
enkelte pasient.

2

NIKTs Fagforum for medisinske kvalitetsregistre
6. Lave kostnader for det enkelte
register for å etablere innsyn for
innbygger.
7. Overvåkning av ytelse for responstid
for det enkelte register over tid.
Dette kan brukes til forvaltning av
plattformene som kan redusere
kostnader.
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4. Beskriv plan for gjennomføring, hvor følgende må
inngå:
•

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 kostnadsbilde ved drift og
forvaltning

•

Andre forutsetninger

Ressurser
Ressurser i prosjektet er Hemit,
Direktoratet for e-Helse og Helse NordIKT. Det forutsettes et tett samarbeid
mellom disse ressursene i
prosjektperioden.
Budsjett
Total ramme for prosjektet er 437.780
eks Mva – mer detaljer i vedlagte
estimat

Tidsplan
Prosjektet er planlagt gjennomført i Q4
2018, med følgende milepæler
M1. Felleskomponent er klart til testing
M2. Utvikle innsynsløsning for MRS
M3. Pilotregister i test
M4. Pilotregister satt i produksjon

Ressurser i prosjektet er Hemit,
Direktoratet for e-Helse og Helse NordIKT. Det forutsettes et tett samarbeid
mellom disse ressursene i
prosjektperioden.
IKT-Leverandør
Hemit Systemutvikling
Kostnadsbilde drift og forvaltning:
Driftes og forvaltes av i allerede etablert
registermiljø hos NHN, forvaltningen
dekkes av MRS-forvaltning
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5. Beskriv og sannsynliggjør gjennomføringen av
leveransen, inkludert eventuelle forhold som vil
være av betydning for utfallet av leveransen (for
eksempel forankring)

Samarbeidet med HelseNorge og Helse
Nord-IKT er godt forankret og sikrer en
god leveranse

6. Annet

Det søkes pr nå om etablering av
innsynsløsning, men uten støtte for
arbeidsflyter for endringsanmodning,
reservasjon og sletting.

Nødvendige Tilleggsopplysninger

Det enkelte register har sin
Databehandlingsansvarlig(DBA), denne
har også ansvar her. Eksisterende
databehandleravtaler vil enten dekke
dette eller utvides der det er nødvendig.
Hjemmel følger registeret.

Databehandlingsansvarlig

Hjemmelsgrunnlag (samtykke/konsesjon/annet)

Utviklingen av løsningen gjøres i
samarbeid mellom Hemit, Helse NordIKT og Direktoratet for e-helse. Brukere
av løsningen vil være alle
kvalitetsregistre på MRS-plattformen.
Finansiering for videreutvikling, drift og
Fremtidige finansieringsbehov for løsningen (direkte og vedlikehold vil tilkomme. Endelig
indirekte – drift og forvaltning evt. investering i flere
omfang er ikke klart og vil også være
omganger)
avhengig av den valgte tekniske
løsningen.
Dette er ok, gjennomgås i forbindelse
Bekreftelse på at formelle krav er håndtert og i orden
med etablering av nye kilder.
Brukere og samarbeidspartnere

(for eksempel konsesjon, godkjenninger, anskaffelser )

Budsjett Totalbudsjett)
Hva

Sum

Finansieringskilde

Utvikling og etableringskost
Ved budsjettsprekk så
dekkes restbeløp av MRSforvaltning

437.780 eks Mva

FMK NIKT

437.780 eks Mva

Denne søknaden

Vedlegg
Estimat i excel: «Estimat - Integrasjon Innsynsløsning MRS.xlsx»
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Retningslinjer
Vedlagt følger utkast til retningslinjer

Utkast retningslinjer
for satsing - Søknad til Fagforum for medisinske kvalitetsregister_rev 25012016.docx
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Estimat
Innsynsløsning for registrene - integrasjon med MRS
Aktiviteter
Endepunkt for spørring om eksistens av pasient og rapporter
Endepunkt for uthenting av rapport
Implementering i to pilotregistre
Etablere API for rapporter
Mottak og retur av meldinger for manuell dialog
Saksbehandling for manuell dialog

Presisjon
Påslag
Detaljdesign (teknisk)
DS og planning

Testfaktor

Min

Maks

Middel

15
50
60
15

30
70
60
20

50
120
60
30

140

180

260

30,83
75,00
60,00
20,83
0,00
0,00
186,67

92,89 %
Påslagsfaktor
15 %
5%

Estimat utvikling
Avklaringer

Trolig

1
1
1
1
1
1
1

Timer
28
9

224
10 %

22,4 Setter av tid til avklaringer med HNIKT

5%
15 %
5%

11,2
33,6
11,2

25 %

56

Konfigurasjonsstyring og miljøhåndtering

5%

11,2

Dokumentasjon

2%

4,5

10 %
5%

22,4
11,2

Sum Administrasjon

15 %

33,6

Estimat uten usikkerhet

57 %

352

Test
Testledelse
Integrasjons- og systemtest
Feilretting i integrasjons- og systemtest

Sum Test

Administrasjon
Prosjektledelse og administrasjon
Retrospektiv og demo

90% konfidens

41,2

ROS-analyse
Total estimat inkl usikkerhet

20
84 %

413

Std.avvik (s)
5,83
11,67 Inkludert to rapporter: standard datadump og enkel oversikt over eksisterende data
0,00
2,50
0,00 Ny søknad på seinere tidspunkt, dekkes ikke i denne leveransen
0,00 Ny søknad på seinere tidspunkt, dekkes ikke i denne leveransen
13,28
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Søknad om IKT Satsning/ prosjektfinansiering
Fagforum medisinske kvalitetsregistre (FMK) skal via tildeling av midler stimulere til at
man får gjennomført prosjekter innen sentrale og relevante IKT satsninger av stor
betydning.
FMK vil hvert år vurdere hovedsatsninger som er essensiell for feltet. Leverandører kan
søke om midler til prosjekter som faller inn under disse hovedsatsningene. Søknadene
vil bli vurdert ut ifra hvordan prosjektene bidrar inn i satsningene.
Overordnede føringer
Prosjekter som kan defineres til å gå under bestemte satsingsfelt vurderes ut ifra
følgende kriterier:
a. Grad av nødvendighet for prosjektet sett fra et helhetsperspektiv pr
satsningsområde
b. Grad av gjenbruksverdi og samkjøring mellom leverandørene
c. Prosjektet vil gi økt verdi for flere registre i form av bedre kvalitet,
redusert kompleksitet, forenkling for brukerne og lignende.
d. Realistisk plan for gjennomføring
e. Sannsynliggjort leveranse
f. I hvilken grad støtter prosjektet opp under tanken om standardiserte
data og grensesnitt
g. Prosjektet er i henhold til Nasjonale føringer for sikkerhet og arkitektur
Prosjektene må beskrives i egne prosjektbeskrivelser som sendes inn til FMK via det regionale
servicemiljøet. Denne skal som minimum inneholde bakgrunn/prosjektbegrunnelse, teknisk
beskrivelse, beskrivelse arkitekturen og relasjon til nasjonale føringer, sikkerhets- og
risikovurdering, samt overordnede milepæler.

Utfylt skjema med prosjektbegrunnelse og-plan sendes Helseregionens fagsenter:
Helse Nord:
Helse Midt-Norge:
Helse Vest:
Helse Sør-Øst:

post@skde.no
kvalitetsregistre@helse-midt.no
kvalitetsregistre@helse-vest.no
fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

Presentasjon av søknaden for Fagforum medisinske kvalitetsregistre er påkrevd.
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Prosjektnavn

Innsyn i medisinske kvalitetsregistre

Prosjekteier

HNIKT

Prosjektleder

Gisle Mjaatvedt

Søknadssum, med budsjett vedlagt
1. 1503 27 23796
1. Kontonummer for overføring,
2. 883658752
2. Organisasjonsnummer
3. 170031
3. Ønsket merking på overføring
UTFYLT FELT ER KRAV FOR UTBETALING.
Søknader som mangler dette feltet blir
sendt i retur.

Innen hvilket strategiområde ligger prosjektet (Se strategi for Nasjonalt Servicemiljø):
Resultatsystem
Autentisering
Automatisk uttrekk av data fra EPJ eller tilsvarende
Andre (forklar):
Innsyn i medisinske kvalitetsregistre

x

Beskriv kort prosjektet (bakgrunn, hensikt, forventede gevinster, tidsramme, de viktigste
usikkerhetene (høy sannsynlighet og alvorlig/kritisk) o.l.):
Direktoratet for eHelse har tatt initiativ til å lage en løsning som gir innbyggere muligheten til å se
egne data som er registrert i medisinske kvalitetsregistre. Programvaren vil være med på å
ivareta kravet de registrerte har for innsyn i egne data jamfør GDPR. Dette vil være en løsning
som er tilgjengelig via plattformen til helsenorge.no og vil i utgangspunktet være en løsning som
fungerer på samme måte som innsyn i pasientjournal. Forskjellen mellom de to løsningene er at
innsyn i medisinske kvalitetsregistre vil kreve et søk i alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre
på tvers av helseregion.
Løsningen er et samarbeid mellom Direktoratet for eHelse, Helse Nord IKT og Hemit
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Gi et kort sammendrag av prosjektets mål (effektmål, resultatmål m.m.), organisering og
faser:
Prosjekt mål:
Se vedlegg
Organisering:
Ressurser
Budsjett
Se eget budsjett oppsett
Tidsplan

Budsjett:
Kostnadstype
Forprosjekt

Løsningsavklaring med

NOK

Kommentar
9200,- 10 timer

36 800,- 40 timer

tredjepart
Løsningsdesign
Utvikling


Arbeidstimer



Kvalitestsikring

Tredjelinje brukerstøtte i

36 800,- 40 timer
240 000,- 200 timer OQR + 50 for innsyn

9200,- Håndtering av ustabilitet etter driftssetting, 10

innføringsfasen

timer

Administrasjon

33 120,- Koordinering og aktivitetsplanlegging, 36 timer

Usikkerhet 10%

36 800,- Uforutsette utgifter ifm planlegging og utvikling,
40 timer

Sum

401 920, -
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Vedlegg:
Behovsbeskrivelse innsyn i helseregistre
Bakgrunn
Det er strenge regler for behandling av helseopplysninger og innbyggere har en rekke rettigheter
knyttet til sensitive personopplysninger lagret om dem.
Innbyggere har blant annet rett til innsyn i egne helsedata og informasjon om behandling av sine
helseopplysninger. Dette er for at behandlingen av personopplysninger skal være oversiktlig og
forutsigbar for den registrerte. Denne rettighet vil bidra til å skape tillit og skaper også forutsetninger
for at den registrerte skal kunne ta i bruk sine andre rettigheter.
Da innbyggerens helseopplysninger kan være spredt utover mange registre uten en sentral
inngangsport er det vanskelig for innbygger å få oversikt over hvor og hvilke opplysninger som er
lagret. Dette skylles at det til stor del er manuelle rutiner for å begjære og hente ut denne data og
ulike organisasjoner har ulike rutiner for å imøtekomme denne rettighet. Med implementeringen av
GDPR-direktivet i mai 2018 blir blant annet innbyggers rettighet til å begjære innsyn enda tydeligere
og Datatilsynet vil kunne ilegge høye bøter dersom direktivet ikke implementeres godt nok. I tillegg
er trenden at flere og flere innbyggere er interessert i og begjærer innsyn i helseregistrene. Dette vil
kunne føre til økt tidsbruk for databehandlingsansvarlige ifm. behandling av forespørsler hvis ikke
mer automatiserte løsninger kommer på plass.
For å adressere begge disse problemstillingene er en sentralisert tjeneste på Helsenorge under
utvikling som vil kunne spørre helseregistre om de opplysninger som er lagret på en person som
deretter vises på en standardisert måte i innbyggerportalen. Hvert helseregister må tilpasse seg
denne tjenesten for å kunne levere data på et spesifisert format, men fordelen er at det da finnes et
sted for innbygger å henvende seg og at mye av funksjonaliteten er gjenbrukbar på tvers av
helseregistre.

Generisk innsynsformat for innsyn i helseregistre på Helsenorge
«Som innbygger ønsker jeg å se opplysninger registrert om meg i <et helseregister> slik at jeg kan
verifisere og kontrollere dataene registrert om meg. » - Brukerhistorie for generisk innsynstjeneste
Helsenorge er den sentrale inngangsporten for innbyggere mot helsetjenesten og det naturlige
stedet hvor innbygger både skal finne en oversikt over registrerte helsedata og begjære eller få
innsyn i helseregistrene hvor innbyggerens helsedata er registrert.
Grunnleggende funksjonalitet for dette finnes fra tidligere for blant annet direkteinnsyn i
Kjernejournal, hvor innbygger har tilgang til helseopplysninger og logg over bruk i valgt register via
helsenorge.no.
Andre registre (f.eks. KPR – Kommunalt pasient og brukerregister) har vagt å tilby innsyn basert på en
dialogtjeneste på helsenorge.no som innbygger kan benytte for å begjære innsyn og utlevering av
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helseopplysninger. I denne tjeneste vil saksbehandlere hos registeret motta en innsynsbegjæring via
melding, for å deretter sammenstille innsynsgrunnlag og oversende dette tilbake til innbygger via en
ny melding.
Ovennevnte funksjonalitet (direkteinnsyn eller dialog) vil kunne bli tatt i bruk av flere registre ved
behov.
Dialogtjenesten baserer seg på en sikker meldingskø mens direkteinnsyn baserer seg på utveksling av
data i et XML-format (validering skjer mot en XSD) etter å ha mottatt en forespørsel (kall av en
tjeneste som registrene må tilby) fra Helsenorge. Det er registrene selv som bestemmer hvilke data
og hvilken informasjon om data (metadata) som skal oversendes og hvordan data skal vises.
Direkteinnsyn kan automatiseres helt hvilket vil minimere arbeid for registeret ved
innsynsforespørsler.
Helsedataprogrammet samarbeider med Helsenorge for å realisere denne utvidete tjeneste i løpet av
Q1 2018.

Komponent for innsyn for kvalitetsregisterløsningene
For å kunne tilby digitalt innsyn i registrert helsedata basert på et generisk innsynsformat må
helseregistrene implementere funksjonalitet og tjenester for dette på sin side. For de nasjonale
kvalitetsregistrene kan dette gjennomføres effektivt gjennom at komponenter til MRS- og
OpenQReg-løsningene implementeres som registrene som benytter disse plattformene kan bruke.
Følgende funksjonalitet er det behov for:
1.
2.
3.
4.

Innsyn i lagrete person- og helseopplysninger
Innsyn i aksesslogg
Under utredning: Innsyn i utleveringslogg
Under utredning: Tjeneste for å svare på hvis innbygger er oppført i registre

Disse funksjonene skal da svare på et anrop fra den sentrale innsynstjenesten med data formatert i
henhold til XDS-spesifikasjonen.
Det anholdes om midler for registermodernisering fra NIKT for å ta frem denne funksjonaliteten til
MRS og OpenQReg.
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Løsningsbeskrivelse innsyn i medisinske kvalitetsregistre på
OpenQReg
Bakgrunn
Direktoratet for eHelse har tatt initiativ til å lage en løsning som gir innbyggere muligheten til å se
egne data som er registrert i medisinske kvalitetsregistre. Programvaren vil være med på å
ivareta kravet de registrerte har for innsyn i egne data jamfør GDPR. Dette vil være en løsning
som er tilgjengelig via plattformen til helsenorge.no og vil i utgangspunktet være en løsning som
fungerer på samme måte som innsyn i pasientjournal. Forskjellen mellom de to løsningene er at
innsyn i medisinske kvalitetsregistre vil kreve et søk i alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre
på tvers av helseregion.
Løsningen er et samarbeid mellom Direktoratet for eHelse, Helse Nord IKT og Hemit og forventes
ferdig i løpet av våren 2018.

Begrensning
Denne løsningen vil kun ta for seg de registrene som kjører på plattformen Helse Nord IKT
utvikler medisinske kvalitetsregister. I skrivende stund er dette registre basert på rammeverket
OpenQReg. Denne løsningsbeskrivelsen vil ikke ta for seg hvordan kommunikasjonen mot
plattformen til helsenorge.no vil foregå, men vil ha som oppgave å beskrive hvordan de
OpenQReg-baserte registrene kommuniserer mot en sentral tjeneste for å hente og vise frem
data på pasienter som er i de registrene som er basert på nevnte plattform.

Løsningskomponenter
Løsningen består i stort av en felleskomponent som utvikles av Hemit som tar seg av all
kommunikasjon med helsenorge.no, "Orkestratoren". Denne tjenesten sørger for at
innsynsbegjæringene blir satt i en kø før de blir effektuert. Dette har man valgt på grunn av
erfaringene med at en stor pågang vil kunne være med på å gjøre at registrene kan få et problem
med ytelse. I første omgang skal OQR Innsyn ha to metoder. Den skal sende forespørsler til alle
registrene for å finne ut om vedkommende er registrert i noen av de medisinske
kvalitetsregistrene og den skal kunne levere ut den dataen som er registrert. I praksis vil
forespørselen være om registeret har rapporter knyttet til den identifiserte brukeren. En rapport
kan være bare en liste over data knyttet til brukeren.
Helse Nord IKT skal utvikle en løsningskomponent, QReg Innsyn, som skal kommunisere med
felleskomponenten for løsningen. Den er ansvarlig for å sende innsynsforespørsler til alle
OpenQReg baserte registre. I praksis vil den bare videreformidle forespørslene til registrene og
så er det de som er ansvarlige for å hente ut data og sende de tilbake til OQR Innsyn. Dette vil da
være grunnlaget for en av rapportene som skal være tilgjengelig for brukeren. Den er også
ansvarlig for å sikre datatransporten frem til felleskomponenten, orkestratroren.
Alle OpenQReg registre må få en oppdatering som gjør de i stand til å håndtere begjæringer om
innsyn. De må kunne svare på de samme spørsmålet som felleskomponenten. I dag er de aller
fleste registrene satt opp slik at de har en egenutviklet del av rammeverket, QRegSkel, som
håndterer fellestjenester. I QRegSkel skal det utvikles søk etter pasienter basert på den token
som kommer fra helsenorge.no. Tokenet vil inneholde personnummeret til brukeren som ønsker
innsyn. Dataene føres da tilbake til løsningskomponenten for innsyn for OpenQReg-baserte
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registre som pakker dette inn og sender det videre til felleskomponenten på det samme formatet
som helsenorge.no benytter for visning av data på portalen. Hvis brukeren bare ønsker å se en
liste over hvilke data som er registrert skal OQR Innsyn bare videresende de dataene den får fra
registrene.

Kommunikasjon
Alle meldingene mellom helsenorge.no og felleskomponenten skal være på et XML-format
bestemt av Direktoratet for eHelse, se vedlegg til denne siden øverst. For at kommunikasjonen
skal være mer smidig skal også meldingene mellom QReg Innsyn og felleskomponenten være på
det samme formatet. Meldingsformatet mellom OpenQReg registrene og QReg Innsyn skal være
REST-basert og skal gå over HTTPS. Kommunikasjonen mellom OQR-Innsyn og orkestratoren
skal også kommunisere via REST på HTTPS.

Løsningsdesign
I Enterprise Architect er den en løsningsskisse som viser hvordan implentasjonen er tenkt gjort.
Den viser hvilke komponenter som inngår i løsningen og hvordan de koblet sammen.
Se vedlegg til denne siden.

Sikkerhet
Hver komponent må kommunisere med hverandre ved hjelp av TLS. Alle web-tjenestene i
løsningen må kunne kommunisere sikkert. Data skal krypteres i transport. Personnummeret til
den som ønsker innsyn skal til enhver tid være kryptert i transport. I tillegg vil vi kryptere
personnummeret som sendes over med en symmetrisk krypteringsalgoritme basert på en delt
hemmelighet mellom tjenesten og det enkelte registeret.
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Løsningsskisse
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Søknad om økonomisk støtte til merfinansiering ePROM ROS
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre gjør løpende en prioritering av mottatt søknader
og tildeler midler i samsvar med opplyste kriterier.
Utfylt skjema sendes Helseregionens fagsenter:
Helse Nord:
post@skde.no
Helse Midt:
Mona.Stedenfeldt@stolav.no
Helse Vest:
kvalitetsregistre@helse-vest.no
Helse Sør-Øst: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

Søknadsnavn

Helseregion som melder inn

Søknad om økonomisk støtte til
merfinansiering ePROM ROS
Søknad om merfinansiering av prosjekt
«ePROM Felles teknisk løsning for
pasientrapporterte data – Fase 4 Papirutsendelse»
Helse Midt-Norge

Søknadssum, ihht budsjett vedlagt (se under)

150.000 NOK eks Mva

Midlene skal utbetales til (Hemit
systemutvikling). Påkrevd!

Hemit fakturerer FMK når søknaden er
godkjent
Kontaktperson Hemit: Per Haug

Navn på satsing
Tittel på søknad

Kriterier (se også retningslinjer under)
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Kriterier for tildeling

Begrunn og utdyp

(Alle punkter må være utfylt)
1. Angi hvilken offentlig eiet teknisk løsning eller
registre satsingen vil bidra til å forbedre:

Prosjektet trenger merfinansiering for å
dekke utvidet arbeid med ROS-Analyse.

☒ MRS
☒ Open Qreg
☒ Ereg

Andre: ePROM tilbys til andre medisinske
kvalitetsregistre og klinikersystem

☒ PROM
☒ Andre (Spesifiser)

2. Beskriv hva som skal utvikles, viktigheten av
realiseringen og hvordan dette faller inn i en eller
flere av kategoriene under:

ROS-Analysen skal ferdigstilles, og
godkjennes i alle helseregioner

☒ Utvikling av teknologisk plattform
☒ Nasjonale tiltak
☒ Andre (Spesifiser)

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

1.

Vi får en ferdigstillelse av ROSAnalyse for ePROM i alle
helseregioner og løsningen kan tas i
bruk nasjonalt

2

NIKTs Fagforum for medisinske kvalitetsregistre

4. Beskriv plan for gjennomføring, hvor følgende må
inngå:
•

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 kostnadsbilde ved drift og
forvaltning

•

Andre forutsetninger

Ressurser
Ressurser i prosjektet er Hemit
Budsjett
Total ramme for merfinansiering er
150.000 eks Mva
Tidsplan
Prosjektet jobber videre med
ferdigstilling av ROS-Analysen og plan er
å kunne sette ePROM i produksjon i
løpet av oktober 2018
IKT-Leverandør
Hemit Systemutvikling
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5. Beskriv og sannsynliggjør gjennomføringen av
leveransen, inkludert eventuelle forhold som vil
være av betydning for utfallet av leveransen (for
eksempel forankring)

Det er helt nødvendig at det er tilgang
på ressurser fra alle helseregionene i
arbeidet med ROS-Analysen for å sikre
godkjenning.

6. Annet

Nødvendige Tilleggsopplysninger

Det enkelte register har sin
Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig(DBA), denne
har også ansvar her. Eksisterende
databehandleravtaler vil enten dekke
dette eller utvides der det er nødvendig.
Hjemmel følger registeret. Hvis det er
Hjemmelsgrunnlag (samtykke/konsesjon/annet)
nødvendig å sende melding i forbindelse
med konsesjon gjøres dette av DBA.
Utviklingen av MRS resultat gjøres i test
Brukere og samarbeidspartnere
samarbeid mellom St.Olav, Hemit,
Microsoft og NHN. Dette er allerede
godt etablerte samarbeidsforhold.
Finansiering for videreutvikling, drift og
Fremtidige finansieringsbehov for løsningen (direkte og vedlikehold vil tilkomme. Endelig
indirekte – drift og forvaltning evt. investering i flere
omfang er ikke klart og vil også være
omganger)
avhengig av den valgte tekniske
løsningen.
Dette er ok, gjennomgås i forbindelse
Bekreftelse på at formelle krav er håndtert og i orden
med etablering av nye kilder.
(for eksempel konsesjon, godkjenninger, anskaffelser )

Budsjett Totalbudsjett)
Hva

Sum

Finansieringskilde

ROS-Analysearbeid

150.000 eks Mva

FMK NIKT

150.000 eks Mva

Denne søknaden

Vedlegg
Retningslinjer
Vedlagt følger utkast til retningslinjer
4
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Søknad om økonomisk støtte til merfinansiering av Falk
Fagforum for medisinske kvalitetsregistre gjør løpende en prioritering av mottatt søknader
og tildeler midler i samsvar med opplyste kriterier.
Utfylt skjema sendes Helseregionens fagsenter:
Helse Nord:
post@skde.no
Helse Midt:
Mona.Stedenfeldt@stolav.no
Helse Vest:
kvalitetsregistre@helse-vest.no
Helse Sør-Øst: Fagsenter-kvalitetsregistre@OUS-hf.no

Søknadsnavn

Helseregion som melder inn

Søknad om økonomisk støtte til
merfinansiering av Falk
Søknad om merfinansiering av prosjekt
«Falk»
Helse Midt-Norge

Søknadssum, ihht budsjett vedlagt (se under)

450.000 NOK eks Mva

Midlene skal utbetales til (Hemit
systemutvikling). Påkrevd!

Hemit fakturerer FMK når søknaden er
godkjent
Kontaktperson Hemit: Per Haug

Navn på satsing
Tittel på søknad

Kriterier (se også retningslinjer under)
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Kriterier for tildeling

Begrunn og utdyp

(Alle punkter må være utfylt)
1. Angi hvilken offentlig eiet teknisk løsning eller
registre satsingen vil bidra til å forbedre:
☒ MRS
☒ Open Qreg
☒ Ereg
☐ PROM
☒ Andre (Spesifiser)

Prosjektet trenger merfinansiering for å
dekke utvidet arbeid med ROS-Analyse
samt manglende midler til utvikling av
løsningen.
Det er behov for 150.000 ekstra for å
kunne ferdigstille ROS-Analysen. Årsaken til
budsjettoverskridelse er at arbeidet med
ROS-analysen har vært mer omfattende
enn først antatt, samt at det er tilkommet
utvidede krav til dokumentasjon og det har
vært manglende tilgang på ressurser hos
HSØ i ROS-Analysearbeidet, som medfører
svært mye ekstra arbeid.
Det er behov for kr 300.000 ekstra i
utviklingsmidler da arbeid med
brukergrensesnitt og bruk av
interaksjonsdesigner har tatt lengre tid enn
estimert, samt at kompleksiteten i selve
løsningen er større enn antatt.
Andre: Falk skal også tilpasses Rapporteket.

2. Beskriv hva som skal utvikles, viktigheten av
realiseringen og hvordan dette faller inn i en eller
flere av kategoriene under:
☒ Utvikling av teknologisk plattform

ROS-Analysen skal ferdigstilles, og
godkjennes i alle helseregioner
Videreutvikling av Falk for å kunne levere
en fullstendig løsning med tilfredsstillende
grensesnitt for bruker.

☒ Nasjonale tiltak
☒ Andre (Spesifiser)

2

NIKTs Fagforum for medisinske kvalitetsregistre

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

1.

Vi får en ferdigstillelse av Falk, og
en godkjenning av ROS-Analyse
som gjør at løsningen kan tas i bruk
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4. Beskriv plan for gjennomføring, hvor følgende må
inngå:
•

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 kostnadsbilde ved drift og
forvaltning

•

Andre forutsetninger

Ressurser
Ressurser i prosjektet er Hemit
Budsjett
Total ramme for merfinansiering er
450.000 eks Mva
Tidsplan
Prosjektet jobber videre med løsningen
og planlegger produksjonssetting i
oktober 2018. En godkjent ROS-Analyse
i alle helseregioner er en forutsetning
for at løsningen kan tas i bruk, og midler
til videreutvikling er en forutsetning for
at løsningen blir brukervennlig og kan
tas i bruk.
IKT-Leverandør
Hemit Systemutvikling
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5. Beskriv og sannsynliggjør gjennomføringen av
leveransen, inkludert eventuelle forhold som vil
være av betydning for utfallet av leveransen (for
eksempel forankring)

Det er helt nødvendig at det er tilgang
på ressurser fra alle helseregionene i
arbeidet med ROS-Analysen for å sikre
godkjenning.

6. Annet

Nødvendige Tilleggsopplysninger

Det enkelte register har sin
Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig(DBA), denne
har også ansvar her. Eksisterende
databehandleravtaler vil enten dekke
dette eller utvides der det er nødvendig.
Hjemmel følger registeret. Hvis det er
Hjemmelsgrunnlag (samtykke/konsesjon/annet)
nødvendig å sende melding i forbindelse
med konsesjon gjøres dette av DBA.
Utviklingen av MRS resultat gjøres i test
Brukere og samarbeidspartnere
samarbeid mellom St.Olav, Hemit,
Microsoft og NHN. Dette er allerede
godt etablerte samarbeidsforhold.
Finansiering for videreutvikling, drift og
Fremtidige finansieringsbehov for løsningen (direkte og vedlikehold vil tilkomme. Endelig
indirekte – drift og forvaltning evt. investering i flere
omfang er ikke klart og vil også være
omganger)
avhengig av den valgte tekniske
løsningen.
Dette er ok, gjennomgås i forbindelse
Bekreftelse på at formelle krav er håndtert og i orden
med etablering av nye kilder.
(for eksempel konsesjon, godkjenninger, anskaffelser )

Budsjett Totalbudsjett)
Hva

Sum

Finansieringskilde

ROS-Analysearbeid
Ferdigstillelse av Falk

150.000 eks Mva
300.000 eks Mva

FMK NIKT
FMK NIKT

450.000 eks Mva

Denne søknaden

Vedlegg
Retningslinjer
Vedlagt følger utkast til retningslinjer
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