
Møtedato 22.06.2018

Sted Video/Skype

Klokkeslett 10:30-12:30

Merknad

Invitert Are Edvarden (Helse Nord)
Bernt Olav Økland (Helse Vest)
Gunnar Jårvik (Nasjonal IKT HF)
Jørn Hanssen (Nasjonal IKT HF)
Philip Andre Skau (Servicemiljøet (Nasjonal representant))
Heidi Talsethagen (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)

På sak Tormod Digre, St. Olavs hospital

Møtedato 22.06.2018

Agenda for møteTittel

Agenda for møte i Teknologiforum for medisinske kvalitetsre

Saksnr. Tidspunkt Presenteres av SakstypeSaksnavn

34/18 10:30-10:35 Beslutning1806 Godkjenning av innkalling av agenda

35/18 10:35-10:40 Beslutning1806 Godkjenning av referat fra forrige 
møte

36/18 10:40-11:10 Diskusjon1806 Leveransekapasitet hos 
leverandører av tekniske løsninger

11:10-11:20Pause

37/18 11:20-11:50 Diskusjon1806 Felles datakilde for rapportering fra 
kvalitetsregistre

38/18 11:50-12:10

Jørn Hanssen

Jørn Hanssen

Bernt Olav Økland 

Tormod Digre

Philip eller Jørn 
på vegne av Are

Diskusjon1806 Datafangst fra EPJ og koordinering 
av pågående tiltak igangsatt av registrene
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Møtedato 28.05.2018

Sted Skype

Klokkeslett 11:00-14:00

Merknad

Invitert Are Edvarden (Helse Nord)
Bernt Olav Økland (Helse Vest)
Gunnar Jårvik (Nasjonal IKT HF)
Jørn Hanssen (Nasjonal IKT HF)
Philip Andre Skau (Servicemiljøet (Nasjonal representant))
Heidi Talsethagen (Servicemiljøet (Nasjonal representant))
Rune Andreas Grimstad (Helse Midt-Norge)
Sissel Jor (Helse Sør-Øst)

Ikke møtt Heidi Talsethagen 

På sak Anders Långberg og Håvard Lande fra Direktoratet for e-helse

På kopi

Møtedato 28.05.2018

MøtereferatTittel

Referent Gunnar Jårvik

Referat fra Teknologiforum medisinske kvalitetsregistre
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Møtedato 28.05.2018

MøtereferatTittel

Referent Gunnar Jårvik

27/18 Jørn Hanssen Beslutning

Sak Presenteres av Sakstype

Utfall Vedtatt

Saksnavn

Saken gjelder

Referat Rekkefølgen av saker ble endret til 27, 28, 31, 32, 29, 30, 33. Det ble ikke meldt saker til 
eventuelt.

1805 Godkjenning av innkalling og agenda

Beslutning Innkalling og agenda godkjent

28/18 Jørn Hanssen Beslutning

Sak Presenteres av Sakstype

Utfall Vedtatt

Saksnavn

Saken gjelder

Referat

1805 Godkjenning av referat fra forrige møte

Beslutning Referat fra forrige møte godkjent uten endringer

29/18 Gunnar Jårvik Orientering

Sak Presenteres av Sakstype

Utfall Tatt til orientering

Saksnavn

Saken gjelder Oppfølging av sak 19/18 med utkast til notat til IRS.

Referat Gunnar Jårvik gikk gjennom presentasjon forberedet til IRS 6. juni. Møtet bekreftetet at 
planlagt tilbakmelding og innretningen av presentasjon er i henhold til tidligere behandling i 
FMK. Det ble også kommentert at det er viktig å påpeke at GDPR stiller krav til prosess for 
etablering av avtaler og løsninger, og til internkontroll av etablerte løsninger, men ikke er 
spesifikk på krav til de konkrete tekniske løsninger.

1805 Kvalitetsregistrenes forberedelser til GDPR

Beslutning
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Møtedato 28.05.2018

MøtereferatTittel

Referent Gunnar Jårvik

30/18 Gunnar Jårvik Diskusjon

Sak Presenteres av Sakstype

Utfall Vedtatt

Saksnavn

Saken gjelder Pågående prosess for å finne konkrete tiltak mot unødige rapporteringskrav og 
dobbeltregistrering for rapportering tilbake til strategirådet og styret i Nasjonal IKT HF 
innenfor strategiperioden frem til 2022.

Referat Gunnar orienterte om prosessen med sak videre til Fagforum for Porteføljestyring 30. mai, 
IRS 6. juni, og Strategirådet 20. juni, og gikk gjennom vedlagt presentasjon med vedlegg i 
regneark. 
FMK diskuterte særlig hvordan en innretning med ansvarsplassering og sjekklister kan 
fungere konstruktivt til bedre løsninger, i stedet for å bare stoppe initiativer fra registereiere. 
Det er ikke enkelt for kvalitetsregistrene å ta ansvar hver for seg, men RHF-ene bør kunne 
utfordre på at de bør beskrive sine behov istedet for å bestille punkt til punkt integrasjoner 
mellom en innregistreringsløsning og et register. Forslag til tiltak som kan gjenbruke data 
registrert i PAS til nasjonale registre i registreringsløsninger, ble registrert direkte i 
tiltakslisten (vedlegg 3) i møtet. RHF ble foreslått som ansvarlig for oppfølging, fordi det ikke 
finnes noe interregional eller nasjonal organsiering som kan ta ansvar for dette enda. Prosjekt 
Harmonisering i HDP forventes å kunne utrede en slik organisering over RHF-nivå.

1805 Tiltak for å redusere unødige rapporteringskrav 

Beslutning 1. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre ser at manglende samordning av 
terminologi og kodeverk/variabler fører til brudd på prinsippene for god 
virksomhetsarkitektur pga. at samme informasjon må registreres og lagres flere ganger.  
2. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre diskuterte tydelige dispensasjonsregler 
for nødvendige unntak fra prinsippet "Registrer kun én gang" (Vedlegg 1), og har andledning 
til å foreslå forbedrede formulieringer etter møtet.
3. Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre gav innspill til videre arbeid med liste over 
konkrete tiltak innenfor strategiperioden fra til 2022 (vedlegg 2)
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Møtedato 28.05.2018

MøtereferatTittel

Referent Gunnar Jårvik

31/18 Anders Långberg Orientering

Sak Presenteres av Sakstype

Utfall Tatt til orientering

Saksnavn

Saken gjelder Direktoratet for e-helses plan om å utvikle en fellestjeneste for innsyn (for innbyggere) til 
medisinske kvalitetsregistre. FMK ba i sak 21/18 om å få presentert løsningsforslaget, og om å 
få mulighet til å få gi innspill til overordnet løsningsdesign.  

Referat Prosjektleder Anders Långberg fra prosjekt Fellestjenester i Helsedataprogrammet 
presenterte overordnet løsningsforslag for innsynstjenester, samt en samlet oversikt over 
igangsatte og planlagte fellestjenester, etter en forhåndsutsendt presentasjon og vedlegg.

Innsynsløsningen er en del av personverntjenestene som utvikles i helsedataprogrammet for
å oppfylle innbyggers rettigheter etter GDPR via portalen helsenorge.no.

Rune kommenterte at løsningen er utarbeidet i samarbeid med leverandørene, og at de stiller 
seg bak løsningen. Det har vært et godt samarbeide mellom regionene, og det vil gi et
fruktbart resultat.

Løsningen forutsetter ikke at det opprettes et register over hvilke registre personene er
oppført i. Et slikt register har ikke hjemmel i dag. Løsningen gir ikke direkte svar i portalen, da 
forespørslene må gå via en innsynsorkeatrator, men innbyggerne vil få betydelig bedre 
tjenester enn de har i dag.

Grunnleggende funksjonalitet i innsynstjenesten er allerede i bruk for Kjernejournal, 
Reseptformidleren og Medisinsk fødselsregister.

Møtet så positivt på arbeidet, og ser fram til å følge arbeidet med pilotering av integrasjon mot 
medisinske kvalitetsregistre. Det ble særskilt kommentert at det er bra at man ser ut til å 
komme i gang med en løsning uten et eget personregister over innbyggernes
registeroppføringer. En savnet imidlertid en beskrivelse av hvordan tenkt løsning dekker 
behovene sykehuspersonell har for å sikre pasientene informasjon om innsyn og andre 
rettigheter i forbindelse med innsamling av data.

1805 Presentasjon av fellestjeneste for innsyn

Beslutning FMK ga innspill til overordnet løsningsdesign for fellestjeneste for innsyn. 
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Møtedato 28.05.2018

MøtereferatTittel

Referent Gunnar Jårvik

32/18 Håvard Lande Orientering

Sak Presenteres av Sakstype

Utfall Tatt til orientering

Saksnavn

Saken gjelder Oppdrag: «Nasjonal IKT og FMK skal i samarbeid med Direktoratet for e-helse hjelpe til så 
inntil 2 millioner kroner av de øremerkede midlene blir tilgjengelige for 
Helsedataprogrammet til realisering av fellestjenester for registrene». 

Referat Prosjektleder Håvard Lande fra prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet presenterte 
prosjektbegrunnelsen for det foreslåtte prosjektet. Prosjektbegrunnelsen er utarbeidet av 
Direktoratet for e-helse, i samarbeid med Nasjonal IKT HF og Nasjonalt servicemiljø SKDE. Av 
andre viktige intiativ ble også nevnt protalen helsedata.org og Program for Kodeverk og 
terminologi sin planlegging av REFTERM fase 2 med Snomed CT mapping for 
registervariabler i HealthTerm. HDP vil koordinere prosjektet mot disse initiativene. 

Det ble etterlyst et ansvarskart som kan tydeliggjøre hvem som har ansvar for utvikling i 
dagens kvalitetsregisterplattformer. 
Kostnadene i prosjektet er godt innenfor 2 millioner de to neste årne, men det er ikke tatt med 
kostnader som ligger hos MRS, OpenQReg og e-reg. Det vil senere bli utarbeidet en søknad fra 
SKDE til FMK om å tildele inntil 2 millioner kroner av de øremerkede midlene, for å finansiere 
det foreslåtte prosjektet. Det ble diskutert om det er mulighet for å starte på arbeid med å 
estimere kostnader hos plattformleverandørene for å skaffe underlag til FMKs tildeling av 
midler for 2018. Are mente at dette må avventes til etter piloten, Det er ikke det tekniske 
arbeidet som gir de store kostnadene, og avgrensede tekniske kostnader vil først vise seg 
etter pilotering. Jørn forventer at SKDE som eier av prosjektet, utarbeider en søknad med 
begrunnelse og beskrivelse av forventede kostander utover prosjektet. 

1805 Presentasjon av prosjektbegrunnelse Variabelove

Beslutning
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Møtedato 28.05.2018

MøtereferatTittel

Referent Gunnar Jårvik

33/18 Jørn Hanssen Orientering

Sak Presenteres av Sakstype

Utfall Tatt til orientering

Saksnavn

Saken gjelder Orienteringsaker for FMK

Referat 1. Nasjonal IKT har invitert observatører til alle fagforumene, fra Direktoratet for e-helse og 
fra Norsk Helsenett. Fra Direktoratet for e-helse deltar Nils Gullhaug.  
2. Ekstraordinært FMK-møte (video) i juni om status og videre prosess på FMKs tiltaksplan. 
Sjekk kommende Doodle-forespørsel. 
3. Endret rutine for utbetaling av midler fra FMK. Den enkelte mottaker (eksempelvis 
Nasjonalt servicemiljø, Helse Nord IKT, HEMIT) skal sende faktura til Nasjonal IKT. Dette 
forenkler arbeidet for både mottaker og for Nasjonal IKT. Teksten i tildelingsbrevene vil bli 
oppdatert. 
4. Det skal gjennomføres møte i juni mellom Helse Nord IKT og HEMIT, med temaet «Hva skal 
til for at MRS skal kunne bruke Rapporteket?». Bakgrunnen for møtet er at utviklingen av 
MRS-R sensitiv er stilt i bero, og det skal avklares (faktabasert) om muligheter og 
begrensninger for at Rapporteket kan være en nasjonal fellestjeneste for analyse og 
presentasjon av sensitive data.

1805 Samlesak

Beslutning
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Til: NIKT FMK 
Kopi:  
Fra: Bernt Olav Økland 
Dato: 15.6.2018 
Saksnr.: 36/18 

 

Kapasitetsbegrensninger hos leverandører av tekniske 
løsninger  
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Helse Vest opplever at det er lang ventetid for å få levert IKT-utviklingstjenester. Spesielt gjelder 

dette hos OpenQReg miljøet i Helse Nord IKT, men det gjelder også MRS miljøet i HEMIT. Dette 

fører til stor utålmodighet i registrene, som også får problemer med å etterleve krav og 

forventinger fra ekspertgruppa, Interregional styringsgruppe og myndighetene. Det er også en 

viss bekymring for at denne utfordringen kan blir større ettersom store nasjonale prosjekt, som 

Helseanalyseplattformen, til en viss grad også er avhengige av de samme utviklingsressursene 

som registrene.  

Helse Vest ønsker at FMK diskuterer  

• hva man må regne som akseptabel tid fra en bestiller et utviklingsoppdrag til det blir 

levert.  

• hvordan situasjonen oppleves i det andre regionene.  

• om man anser dette som problematisk, hva kan FMK gjøre for å hjelpe? 

Hve ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

At FMK diskuterer problemstillingen, og hva eventuelt FMK kan gjøre for å bedre situasjonen. 

Forslag til vedtak fra FMK. 

Utarbeides i møtet 
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Til: NIKT FMK 
Kopi:  
Fra: Hemit og Servicemiljøet i Midt-Norge 
Dato: 22.06.2018 
Saksnr.: 37/18 

 

Bivrost 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

Torunn Varmdal og Tormod Digre fra Servicemiljøet i Midt-Norge fikk i oppdrag fra Fagråd for 

resultattjenester på møtet 17. april 2018 å presentere denne saken for FMK. Vi har fått bistand 

fra Hemit til å utforme saksfremlegget. 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

Saken presenteres til diskusjon. Vi ønsker FMK skal vurdere, kommentere og stille gode 

spørsmål. Målet er å peke ut en vei videre. Er dette noe FMK anbefaler man skal gå videre med, 

og ev i hvilken form og med hvilke aktører involvert? 

Forslag til vedtak fra FMK. 

Utformes i møtet. 

 

 

BIVROST 
Et felles datavarehus for alle medisinske kvalitetsregistre 

 

Innledning 

Medisinske kvalitetsregistre blir ofte omtalt som en potensiell gullgruve for forskning og 

kvalitetsforbedring.  Gullet er skapt av helsetjenesten, men ligger fortsatt til dels godt gjemt nede 

i gruva. Som alt gull har det ingen verdi før det graves frem, vaskes, og presenteres.  

Bivrost er et infrastrukturprosjekt som skal tilrettelegge for tilgjengeliggjøring av data fra alle 

nasjonale kvalitetsregistre og være en fremtidsrettet løsning for bruk av resultater inn til 

rapporttjenester, analyseverktøy (f.eks. SPSS eller R-studio) og annen sekundærbruk av data 

gjennom autoriserte aktører. 
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Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål 1 

påpeker følgende: 

Det mangler fellestjenester for helseregistrene og det er behov for løsninger som legger til 

rette for at allerede innsamlet informasjon kan gjenbrukes.  

[…] 

Videre anbefaler Riksrevisjonen at helseregistrene, de regionale helseforetakene og andre 

forvaltere av helseregistre legger til rette for økt bruk av registrene ved å gjøre dem mer 

tilgjengelig og ved å styrke det systematiske arbeidet med å forbedre kvaliteten. 

 

Undersøkelsen viser til manglende fellesløsninger i en kontekst av gjenbruk og harmonisering, 

men det er også et stort behov for at kvalitetsregistrene har løsninger som gjør det enklere å 
formidle resultater. Slik situasjonen er nå er de aller fleste registre avhengige av flatfiler av data 

som grunnlag for analyser.  

Problembeskrivelse 

Det er en utfordring at tilgjengeliggjøring av data fra nasjonale kvalitetsregistre er ulikt løst i de 

plattformene som er i bruk. Format og metode for tilgjengeliggjøring er ikke ensartet, og det 

eksisterer ingen felles rutiner for tidspunkt eller sted hvor data blir gjort tilgjengelig.  I tillegg 

har de ulike plattformene hver sine særegne måter å lagre, kode og dokumentere data på, noe 

som betyr at det kompliserer all automatisert gjenbruk av data fra registrene. Det er for 

eksempel en betydelig manuell jobb som gjøres av statistikere i servicemiljøet for å «kna» data 

til slik at de kan brukes i analyseverktøy og resultattjenester.  

Dette problemet er diskutert i Fagråd for resultattjenester, og er også behandlet i 

statistikernettverket. Det synes som at det er enighet om at vi nå bør ha fokus på bedre 

tilgjengeliggjøring av data fra registrene slik at de på en enkel måte kan gjenbruks til i prinsippet 

alle mulige typer resultattjenester, analyseverktøy og andre legitime leveranser. Et eksempel 

kan være leveranser til den fremtidige Helseanalyseplattformen.  

Dette dokumentet er ment som en åpning til å starte diskusjonen på om vi skal gå videre med 

disse tankene, og i så fall hvordan det bør gjøres og hvem som bør være involvert. Vi skisserer 

her en mulig løsning på overordnet nivå som har arbeidstittelen Bivrost. 

Bivrost – felles datavarehus 

Tanken er å skape ett felles område for tilgjengeliggjorte data fra alle registrene. Bivrost kan ha 

dedikerte servere i Norsk Helsenetts serverpark som kun skal håndtere disse dataene.  

 

                                                             
1 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Helseregistre.aspx 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Helseregistre.aspx
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Denne figuren viser hvordan en slik teknisk løsning kan fungere. Kvalitetsregistre fra forskjellige 

leverandører leverer data til en sentral tilgjengeliggjort server, som så kan brukes som kilde av 

mange forskjellige aktører. Tilgangen til data skal styres av databehandlere gjennom FALK i 

resultattjenesten. I den blå boksen merket «tilgjengelige data» må registrene ligge atskilt slik at 

man oppfyller personvernkrav. Det er altså ikke snakk om å etablere ett stort, nytt register.  

Det er også nødvendig å se på dette prosjektet i den større sammenhengen. Det kommer mange 

initiativ fremover gjennom e-helsedirektoratet som vil stille store krav til harmonisering av 

variabler. Prosjektet må forholde seg til de fagsystemene som planlegges implementert som 

EUTRO2 og HealthTerm3.  

Det bør også stilles krav til datakvalitet i dette systemet. All data bør være merket med gode 

beskrivelser av metadata og kompletthet. Data i Bivrost skal være tilgjengelig også for andre 

aktører – og ikke kreve for mye arbeid å sette seg inn i. Vi foreslår at Bivrost i første omgang kun 

skal hente ut selekterte variabler («kjernevariabler») fra registrene. Hvilke variabler dette er må 

defineres av det enkelte register. Tanken er at Bivrost skal inneholde alle relevante variabler 

som er nødvendig for analyser og resultattjenester, og ikke inneholde irrelevante variabler som 

f.eks. utgåtte, duplikate eller systemspesifikke variabler. Erfaringer fra arbeid med Rapporteket 

viser at det å hente ut hele datadumpen «rått» skaper til dels mye manuelt arbeid nettopp på 

grunn av at det følger med mye unødvendig «rusk» som uansett ikke skal brukes i 

resultatvisningen. Ved å definere hva som er kjernevariablene så mener vi at vi unngår mye 

unødig ekstraarbeid og lettere kan tilgjengeliggjøre relevante data.  

Siden Bivrost må forholde seg til forskjellige registerleverandører (HEMIT, Open Q-reg og eReg, 

Kreftregistrene, Diabetesregisteret, Checkware, GoTreatIt og ROAS) er det helt nødvendig at 

disse samarbeider med Norsk helsenett om planlegging og implementering. En viktig gevinst 

med en slik løsning er at dataene kan leses og tilpasses i datavarehuset uten at selve registeret 

må tilpasse seg den enkelte resultattjenesten (ETL utføres utenfor registeret). Det synes også 

                                                             
2 https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=525017 
3 http://www.carecom.com/ 

https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=525017
http://www.carecom.com/
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tilrådelig at servicemiljøets Fagråd for resultattjenester og Statistikernettverk er involvert, 

eventuelt gjennom å være tilgjengelig for konsultasjon og bistand. Spesifikt må det komme en 

konkret bestilling fra disse miljøene om hvordan de ønsker variabler definert og presentert. 

Dette arbeidet er igangsatt i statistikernettverket.  
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Til: NIKT FMK 
Kopi:  

Fra: Are Edvardsen, Helse Nord RHF 

Dato: 22. juni 2018 

Saksnr.: 38/18 

 

Datafangst fra EPJ og koordinasjon av pågående tiltak 
igangsatt av registrene 
 

Hvorfor presenteres saken for FMK? 

FMK har nylig i sak 30/18 hatt «Tiltak for å redusere unødige rapporteringskrav og 
dobbeltregistrering» til behandling. Fra før er FMK orientert spesielt om- og gitt økonomisk 
støtte til enkeltregistre som ønsker å etablere datafangst gjennom EPJ (Gastronett og NKR; saker 
45/17 og 70/17, søknader 63 og 66) der det særlig er lagt vekt på å etablere løsninger som er 
generiske og gjenbrukbare også for andre registre og fagsystemer. 

Videre har FMK også deltatt i- og bidratt til nasjonale initiativer hovedsaklig i regi av regionale 
helseforetak og Direktoratet for e-helse med den hensikt å bidra  til reduksjon av 
«dobbeltregistrering» der informasjonsgrunnlaget i fagsystemer og registre er overlappende. 

FMK har dermed kunnskap om enkeltstående initiativer og aktivitet i registrene samtidig som 
man er kjent med diskusjoner og beslutninger på nasjonalt nivå. Siden det praktiske arbeidet 
foregår internt i hvert enkelt register (eventuelt også i et samarbeid med registrenes 
teknologileverandør) kan det eksistere et behov for tettere koordinasjon og oppfølging enn hva 
som vanligvis er tilfelle i prosjektet som finansieres av FMK (gjerne begrenset til 
årsrapportering). Formålet med en slik oppfølging kan være å ivareta størst mulig 
gjenbruksverdi på de løsninger som velges i de ulike initiativene. 

Hva ønsker du at FMK skal ta stilling til? 

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. 

Forslag til vedtak fra FMK. 

Utformes basert på diskusjonen i møtet 

 

 

 

 

 

https://nasjonalikt.sharepoint.com/sites/forumer/fmk/Saker/Forms/Sak/docsethomepage.aspx?ID=653&FolderCTID=0x0120D52000DCB233231F339E44A3245E078C18A91E00420A16A61574B1499ED08C15B69468A9&List=e9d76eaf-ed5b-4552-a16f-78962538f72b&RootFolder=/sites/forumer/fmk/Saker/1805%20Tiltak%20for%20å%20redusere%20unødige%20rapporteringskrav%20og%20dobbeltregistrering&RecSrc=/sites/forumer/fmk/Saker/1805%20Tiltak%20for%20å%20redusere%20unødige%20rapporteringskrav%20og%20dobbeltregistrering
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