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5

HVA ER ET MEDISINSK
KVALITETSREGISTER?

Medisinske kvalitetsregistre skal gjennom
evaluering av klinisk virksomhet bidra til en
bedre helsetjeneste for befolkningen

N

asjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har
sitt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og
drives av de regionale helseforetakene i Norge.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
består av Senter for Klinisk dokumentasjon og evaluering
(SKDE) og regionale servicemiljø i Helse Sør-Øst, Helse Vest,
Helse Midt-Norge, og Helse Nord. Det nasjonale servicemiljøet har kompetanse på opprettelse og drift av medisinske
kvalitetsregistre, jus, personvern, finansiering, kvalitetsforbedring, statistikk, analyse og rapportering og IKT.

S T R AT E G I R A P P O R T

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
dokumenterer behandlingsresultater og gir grunnlag
for kvalitetsforbedring og forskning.

E

t medisinsk kvalitetsregister samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor
definerte sykdomsgrupper. Registrene inneholder strukturert
informasjon om behandlingsforløpets prosess, struktur og
resultater og gir oss dermed kunnskap om både kvalitet og
variasjon i behandlingen som tilbys ved sykehusene i Norge.
Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene
er å frembringe kunnskap som kan bidra til bedre kvalitet
for pasienten, og dermed også minske uønsket variasjon i
behandlingskvalitet nasjonalt. Dette gjelder både i forhold til
diagnostikk og til behandling av sykdom. Kvalitet i helsetjenesten handler om at aktiviteter og tiltak som iverksettes skal
øke sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen
får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer. Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved
at de er:
virkningsfulle (fører til helsegevinst)
trygge og sikre (unngår uønskede hendelser)
involverer brukerne og gir dem innflytelse
er samordnet og preget av kontinuitet
utnytter ressursene på en god måte
er tilgjengelige og rettferdig fordelt
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NASJONAL STRATEGI FOR DET
REGIONALE ARBEIDET MED MEDISINSKE
KVALITETSREGISTRE 2016–2020

Det skal være tette koblinger mellom arbeidet med de
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og annet relevant
kvalitets-, og pasientsikkerhetsarbeid i regionene.

S

trategien for de regionale helseforetakene legger til grunn at de
nasjonale medisinske kvalitetsregistre
skal være et viktig virkemiddel for å nå
sentrale helsepolitiske mål. Arbeidet
med nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og
forankret i linjen i spesialisthelsetjenesten, og det skal være tette koblinger
mellom arbeidet med kvalitetsregistre
og annet relevant kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i regionene.
Strategien for perioden 2016 – 2020
retter fokus mot enklere datafangst og
økt datakvalitet, bedre løsninger for
formidling av resultater fra kvalitetsregistrene, forenkling av regelverket og
tilstrekkelige ressurser til utvikling og
drift av de medisinske kvalitetsregistrene.
Målsetningene i strategien er en
utdyping av strategien for Nasjonalt
helseregisterprosjekt på kvalitetsregisterfeltet, og i tråd med Strategi

for modernisering og samordning av
sentrale helseregistre og medisinske
kvalitetsregistre 2010–2020. Videre
støtter strategien til de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrene opp om
de overordnede føringer og nasjonale
satsinger nedfelt i blant annet «Én
innbygger- én journal», standardisering
og kodeverk i Direktoratet for e-helse,
det nasjonale arbeidet med arketyper,
og Helsedirektoratets «Veileder for oppretting og drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre». Strategien forholder
seg til pågående arbeid med Nasjonal
e-helsestrategi 2017–2020 og arbeidet
med referansearkitektur for helseregistre.
Strategien er forankret i de regionale helseforetakene ved interregional
styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
STRATEGIEN HAR FØLGENDE HOVEDMÅL:

1.	HØY DATAKVALITET OG DEKNINGSGRAD
2.	KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE –
ØKT BRUK AV RESULTATER
3.	UTVIKLING AV NASJONALE
KVALITETSINDIKATORER
4.

ØKT PASIENTSIKKERHET

5.	ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING
6.	ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE
I FORSKNING
7.	HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER
8.	FORMÅLSTJENLIG HJEMMELSGRUNNLAG
FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE
9.	EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER
10.	TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE
RAMMEVILKÅR
11.	TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING
AV ARBEIDET MED MEDISINSKE
KVALITETSREGISTRE
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Målsetning for satsingen 2016–2020:
VED UTGANGEN AV 2020 SKAL:

a lle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en
dekningsgrad på minst 80% etter fem års drift.
alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater til innregistrerende enheter senest etter to års drift.

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

og for å kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2020 skal alle
nasjonale kvalitetsregistre etter to års
drift gi oppdaterte resultater tilpasset
registrerende enheter, ledelse på ulike
nivåer og allmennheten.
Resultater fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk
forbedringsarbeid og forskning, inngå
i beslutningsgrunnlaget for faglig
styring.

2. KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE – ØKT

3. UTVIKLING AV NASJONALE

BRUK AV RESULTATER

KVALITETSINDIKATORER

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre må, for å oppfylle sitt formål,
inkludere veldefinerte kvalitetsindikatorer som kan benyttes i forbedring av
pasientbehandling.
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift
kunne identifisere kliniske kvalitetsforbedringsområder og foreslå forbedringstiltak. Etter fire års drift skal de,
i samarbeid med fagmiljøene, kunne
dokumentere bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid.
Lett tilgjengelig presentasjon av
relevante resultater er avgjørende for
at registrene skal oppfylle sin hensikt
som verktøy for evaluering av kvalitet,

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal definere klinisk relevante
kvalitetsindikatorer som kan benyttes
i forbedring av pasientbehandling.
Noen av disse skal, i samarbeid med
Helsedirektoratet, implementeres som
nasjonale kvalitetsindikatorer.
Det skal arbeides for at både innregistrering til nasjonale kvalitetsregistre
og bruk av kvalitetsindikatorer fra
nasjonale kvalitetsregistre inkluderes i
systemet for kvalitetsbasert finansiering.

1. HØY DATAKVALITET OG DEKNINGSGRAD

4. ØKT PASIENTSIKKERHET

De nasjonale kvalitetsregistrene må
inkludere variabler som gjør dem

velegnet til å kunne bidra i arbeidet
med å sikre høy pasientsikkerhet og
forebygging av uønskede hendelser.
5. ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING

Pasienters, brukeres og pårørendes erfaringer skal vektlegges i utformingen av
tjenestetilbudet. Et økt fokus på pasientog brukermedvirkning i arbeidet med
medisinske kvalitetsregistre vil være et
viktig verktøy for å støtte målsetningen
om pasientens helsetjeneste. Det er en
målsetning at alle nasjonale kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte
data, og ha pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådene. Pasienter, brukere
og pårørende skal få god og tilrettelagt
informasjon om og fra medisinske kvalitetsregistre. Registrene skal kunne bidra
til at pasienter og brukere skal kunne ta
valg om egen behandling. Det er et mål
å sørge for at resultater og kvalitetsindikatorer er tilgjengelige i brukervennlig
format på www.helsenorge.no.
6. ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE
I FORSKNING

Gode kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på sykdomsforekomst
og effekt av behandling. Økt bruk av
kvalitetsregistre i forskning forutsetter

økt tilgjengelighet av kvalitetsregisterdata for forskere. Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for
utlevering av data til forskning innenfor
eksisterende formelle og lovregulerte
rammer.
7. HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER

Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger
og finansieringsmodeller for samling
av registre innen nærstående fagområder. Servicemiljøet vil i samarbeid
med fagmiljøene, Folkehelseinstituttet
og Helsedirektoratet utrede behovet
for fellesregisterløsninger eller flernasjonale registre der dette er klinisk
relevant.
8. FORMÅLSTJENLIG HJEMMELSGRUNNLAG
FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE

Medisinske kvalitetsregistre må ha et
hjemmelsgrunnlag som legger til rette
for deres formål: Å bidra til kvalitetsforbedring og forskning. Nasjonalt
servicemiljø vil arbeide for at nasjonale
medisinske kvalitetsregistre etableres
med reservasjonsrett, istedenfor dagens
praksis med informert samtykke.


alle
de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, i
samarbeid med fagmiljøene, kunne dokumentere bruk
av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid senest
etter fire års drift.
85% av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
presentere pasientenes egenrapporterte resultater.

9. EFFEKTIVE OG ROBUSTE
IKT-LØSNINGER

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

De regionale helseforetakene skal sørge
for langsiktige og robuste finansieringsløsninger for utvikling og drift av

nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
Det er ønskelig å prøve ut
insentivordninger for å sikre prioritering
av innregistrering av data til- og bruk
av data fra nasjonale kvalitetsregistre i
daglig klinisk arbeid.
11. TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING
AV ARBEIDET MED MEDISINSKE
KVALITETSREGISTRE

Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og
forankret i linjen i spesialisthelsetjenesten, og det skal være tette koblinger
mellom arbeidet med kvalitetsregistre
og annet relevant kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i regionene.
For å sikre kunnskap om kvalitet i
pasientbehandling i hele pasientforløp,
er det viktig å kunne samle data fra
primærhelsetjenesten.
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REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR
NASJONALT SERVICEMILJØ 2016–
2020

Handlingsplanen for nasjonalt servicemiljø er utarbeidet
for å nå strategiens mål, og skal bidra til videreutvikling
av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

N

asjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre vil arbeide for å
videreutvikle de nasjonale medisinske
kvalitetsregistrene i tråd med strategiens satsingsområder.
Servicemiljøets handlingsplan er
forankret i interregional styringsgruppe.
For hvert av de elleve hovedmålene i
strategien er det laget en tilhørende
handlingsplan med delmål og tiltak
til hvert delmål. Det er i tillegg laget
en egen handlingsplan for kommunikasjon som skal sikre god utførelse av
formidlingsarbeidet i strategiens elleve

satsingsområder.
Servicemiljøets handlingsplan er ikke
alene tilstrekkelig for å innfri alle målsetningene i den overordnede strategien for de regionale helseforetakene.
For å nå de strategiske målene for medisinske kvalitetsregistre må satsingen
forankres i det øvrige kvalitetsarbeidet
i regionene gjennom fagavdelingene i
de regionale helseforetakene.
Det foreligger forutsetninger og
avhengigheter som i stor grad vil
avgjøre om man vil lykkes i å nå målsetningene for strategien. Dette gjelder

blant annet juridiske forutsetninger
(arbeid med egen forskrift for medisinske kvalitetsregistre), prioritering i
lederlinjen i RHFene av innregistrering
til- og bruk av data fra kvalitetsregistre,
tilstrekkelig og forutsigbar finansiering
av utvikling og drift av kvalitetsregistre,
utvikling av gode IKT-løsninger for datafangst og rapportering og arbeid for en
helhetlig løsning med integrering mot
elektronisk pasientjournal.
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Revidert handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø 2018 - 2020
Siden handlingsplanen trådte i kraft (2016) har servicemiljøet arbeidet målrettet med de ulike tiltak for å nå hovedmål og delmål. De fleste planlagte tiltakene er gjennomført,
mens en del ennå gjenstår og videreføres. Underveis i
arbeidet har man sett behovet for å justere, tydeliggjøre og
konkretisere noen av tiltakene bedre. Noen få tiltak var ikke
lenger aktuelle eller ble dekket av tiltak andre steder. Disse er
nå tatt ut. Innen flere områder har man sett behov for å sett
inn nye tiltak for å nå hovedmål og delmål.

Hovedmål 2: Kvalitetsforbedring og ledelse
To nye tiltak er tilføyd (2.1.4 og 2.1.5) som presiserer at
kvalitetsregistrene skal publisere resultater offentlig via
Resultatportalen, og gi innregistrerende enheter tilgang til
egne resultater på sensitivt nivå (krever innlogging).

Det har også kommet nye bestillinger i oppdragsdokumenter1 og sentrale føringer som berører enkelte områder
i handlingsplanen. Blant annet fikk Direktoratet for e-helse
i 2017 i oppgave å koordinere oppfølgingen av Nasjonal
helseregisterstrategi gjennom det nyopprettede Helsedataprogrammet. På bakgrunn av dette har servicemiljøet utarbeidet en revidert handlingsplan for perioden 2018-2020.
I det følgende oppsummeres vesentlige endringer for
hvert satsingsområde i handlingsplanen.

Opprinnelig tiltak 2.2.5 er erstattet av mer presis formulering om at servicemiljøet via informasjon til ledere skal bidra
til økt bruk av resultater til kvalitetsforbedring og styring.

Hovedmål 1: Høy datakvalitet og dekningsgrad
Tiltakene i delmål 1.1 er omformulert og tydeliggjort i
forhold til å være forpliktende og beskrivende for hva som
skal gjøres i servicemiljøet. Presiseringene er i henhold til
føringer i Helsedataprogrammet (https://ehelse.no/helsedataprogrammet), mål i «Nasjonal e-helsestrategi og mål
2017-2020», kap. 2.5.5 (Dir. for e-helse) og Protokoller fra
foretaksmøter i de regionale helseforetakene 16. 01.2018
(Krav og rammer m.m. for 2018), kap. 3.4.2 «Helsedataprogrammet».
Delmål 1.3 og tiltakene 1.3.1 og 1.3.2 har fått mer
spissede formuleringer.

Opprinnelig tiltak 2.2.4 dekkes av tiltak 12.3.2. Nytt tiltak
2.2.4 angår tilgjengeliggjøring og presentasjon av sykehusvise resultater.

Hovedmål 3: Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer
Tiltak 3.1.1 omhandlet tidligere servicemiljøets veiledningsansvar til kvalitetsregistrene vedrørende utarbeidelse
av kvalitetsindikatorer. I ny formulering er tidligere tiltak
3.2.2 tatt inn her slik at tiltaket nå også omhandler formidling
av kvalitetsindikatorer som kan benyttes til styring, evaluering og kvalitetsforbedring.
To nye tiltak, 3.1.2 og 3.1.3 er tatt inn. Disse omhandler
utvikling av veileder for utvikling av kvalitetsindikatorer med
måltall og ansvar for å ha oversikt over slike indikatorer som
oppfyller kravene i veilederen.
Hovedmål 4: Økt pasientsikkerhet
Hovedmål og delmål gjennomført.
Hovedmål 5: Økt pasient- og brukermedvirkning
Nytt tiltak 5.2.3: Servicemiljøet sørger for oppfølging av
arbeidet med pasient- og brukerrepresentanter i tilknytning
til det årlige nasjonale seminaret for pasient- og brukerfore-

- Direktoratet for e-helse; Nasjonal e-helsetrategi og mål 2017-2020, (https://ehelse.no/strategi/e-helsestrategi).

1

- Helsedataprogrammet, (https://ehelse.no/helsedataprogrammet).
- Protokoller fra foretaksmøter i de regionale helseforetakene 16. 01.2018 (Krav og rammer m.m. for 2018), kap. 3.4.1 «E-helse» og kap. 3.4.2 «Helsedataprogrammet» (https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/protokoller-for-foretakene/foretaksmoter/id443318/).
- Riksrevisjonen; Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål, dokument 3:3 (2017-2018), (https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/
Helseregistre.aspx).
- Helse- og omsorgsdepartementet; Oppdragsdokument 2018, (https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/oppdragsdokument/id535564/).
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ninger. Tiltaket er rettet direkte mot pasient- og brukerreprepresentanter og utfyller tiltak 5.2.1 og 5.2.2 for å nå målet om
pasient- og brukerrepresentasjon i alle fagrådene.
Også tiltakene 5.3.2 og 5.3.3 er nye. De omhandler
evaluering av PROM-data som verktøy i kvalitetsforbedring
og utredning av behov for innsamling- og omfang av PREMdata.
Hovedmål 6: Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning
Nytt tiltak 6.1.3: Registrenes rutiner for utlevering, som
skjema, publiseringsplan, o.l., følges opp av servicemiljøet.
Tiltaket svarer på kommentar i Riksrevisjonens undersøkelse
av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål
(dok. 3:3 (2017-2018), der det påpekes at data fra mange
helseregistre er lite brukt.
Nytt tiltak 6.1.4: Arbeidsgruppen for forskning utarbeider
forslag til prispolicy for utlevering av data. Prosessene med
utlevering av data er ressurskrevende for registrene, og et
system for prissetting vil sikre at øvrig registerdrift for registre med mange forespørsler ikke blir skadelidende.
Nytt tiltak 6.2.2: Nettsidene for forskning oppdateres
fortløpende med relevante lenker. Tiltaket vil bidra til fokus
på at det ikke ligger uvirksomme lenker på nettsidene, og at
nye, relevante lenker legges inn.
Opprinnelig tiltak 6.5.2 som omhandlet å arrangere
møteplasser for å bidra til økt bruk av registerdata til
forskning er erstattet med teksten: Antall utleveringer til
forskning inngår under forskningsfanen på registrenes resultatsider. Det viste seg at det opprinnelige tiltaket ble dekket
av allerede eksisterende møteplasser, mens det var behov for
å publisere registerdata-basert forskning for hvert register på
en hensiktsmessig måte.
Hovedmål 7: Hensiktsmessige registerstrukturer
Nye tiltak 7.1.3 og 7.1.4 omhandler servicemiljøets
sørge-for-ansvar for at det etableres klyngeregistre innen
fagområdene nevrologi og revmatologi.
Opprinnelig delmål 7.2: Behovet for fellesregisterløsninger skal utredes i et samarbeid mellom nasjonalt servicemiljø, fagmiljøene, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
der dette er klinisk relevant, er ikke relevant lenger og er
fjernet. Tidligere delmål 7.3 er flyttet opp til 7.2 og har fått
presiseringen «internasjonale registre» i stedet for «nordiske
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registre».
Hovedmål 8: Formålstjenlig hjemmelsgrunnlag for medisinske kvalitetsregistre
Nytt delmål: 8.3: Kvalitetsregistrene skal driftes i henhold
til gjeldende lovverk. Delmålet har tre tiltak som svarer på
ansvar i henhold til ny personvernforskrift.
Hovedmål 9: Effektive og robuste IKT-løsninger
Tiltakene 9.2.1 og 9.2.2 har fått nye formuleringer for å
tydeliggjøre FMK’s nasjonale rolle angående teknisk løsning,
og servicemiljøets ansvar for å arbeide for at felles nasjonale
løsningskomponenter benyttes.
Tiltak 9.5.1 er omformulert slik at det er tilpasset dagens
situasjon angående tekniske løsninger: Servicemiljøet skal
arbeide for at de tekniske løsningene kan bruke HelseId via
FALK (felles autentiserings- og autorisasjonstjeneste for kvalitetsregistrene).
Tiltak 9.6.2 har fått en tydeligere formulering.
Tiltakene 9.6.3 og 9.6.4 er nye tiltak som omhandler
servicemiljøets arbeid for å unngå dobbeltregistreringer der
opplysninger fra pasientjournal eller andre helseregistre kan
benyttes, og at servicemiljøet skal bidra til at kvalitetsregistrenes variabler harmoniseres på tvers av registre. Begge
tiltakene er i henhold til mål i «Nasjonal e-helsestrategi og
mål 2017-2020», kap. 2.3.1 (Dir. for e-helse).
Hovedmål 10: Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår
Nytt tiltak 10.1.3: Servicemiljøet vil følge opp anbefalinger i «Sluttrapport for arbeid med finansieringsmodeller
for faglig og administrativ drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre».
Opprinnelig tiltak 10.3.1 omhandlet at servicemiljøet
skulle arbeide for å endre eksisterende finansieringsform
for Norsk helsenett. Da dette ligger utenfor servicemiljøets styringslinje er tiltaket ikke gjennomførbart. Det er nå
erstattet med nytt tiltak 10.3.1: Servicemiljøet skal sørge for
at besluttende organisasjoner har tilstrekkelig informasjon
til å sørge for robuste og langsiktige finansieringsløsninger
for utvikling og drift av Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre.
Hovedmål 11: Tydelig og effektiv organisering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre
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Nytt tiltak: 11.1.2: Det skal utarbeides rammer og struktur
for ledergruppen i servicemiljøet.
Tiltak 11.3.1 har fått ny formulering som omhandler at
representanter fra servicemiljøet skal delta i utvalg i Helsedataprogrammet for å synliggjøre nytte- og utfordringer
knyttet til kvalitetsregisterarbeid, samt bidra til å sette fokus
på viktige saker innen kvalitetsregisterfeltet. Tidligere tekst
omhandlet at leder av servicemiljøet skulle være en del av
sekretariat og deltager i ulike utvalg.
Hovedmål 12: Kommunikasjon: Aktiv, bevisst og tydelig
kommunikasjon
Endringer tilknyttet hovedmålet er basert på nye vurderinger knyttet opp mot relevans, behov og tilgjengelige
ressurser. Tiltak 12.2.4 har fått ny ordlyd: Det skal utarbeides
kommunikasjonsguide for medisinske kvalitetsregistre.

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av
tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere
tiltak.

S T R AT E G I R A P P O R T

HANDLINGSPLAN

Handlingsplan, hovedmål 1
og dekningsgrad

E

n enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på
hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen. For
at et kvalitetsregister skal kunne tjene sitt formål, dvs. gi pålitelig kunnskap om behandlingen som tilbys i helsetjenesten,
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Høy datakvalitet

Handlingsplan, hovedmål 2 Kvalitetsforbedring
og ledelse – økt bruk av resultater

er god datakvalitet en forutsetning. Data skal være komplette,
gyldige og relevante. (Se Valideringshåndboken på kvalitetsregistre.no for utdypelse av begrepet datakvalitet.)

HOVEDMÅL 1

HØY DATAKVALITET OG DEKNINGSGRAD

TIDSFRIST

Delmål 1.1

Det skal være høy grad av enhetlig struktur, dokumentasjon og bruk av termer og begreper i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

2020*

Tiltak 1.1.1*

Servicemiljøet i SKDE skal gjennom et prosjekt med dedikerte ressurser bistå registrene i å komplettere sin variabeldokumentasjon opp mot nasjonal standard for metadata. Servicemiljøet skal i samme
prosjekt bistå tekniske leverandører med å tilrettelegge for automatisk eksport av metadata fra
innregistreringsløsningene til den planlagte nasjonale metadataoversikten som settes opp gjennom
Direktoratet for e-helse.

2020*

Tiltak 1.1.2*

Servicemiljøet i SKDE skal arbeide aktivt med standardisering av definisjoner og koding av variabler
som benyttes på tvers av registre (kodebok), og i tillegg delta aktivt i Prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet og Program for kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

2020*

Delmål 1.2

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal ha høy dekningsgrad, med målsetting om at nasjonal
dekningsgrad etter fem års drift er på minst 80 %.

2020

Tiltak 1.2.1

Servicemiljøet skal tilby dekningsgradsanalyser med gjenskapelser annet hvert år til alle nasjonale
kvalitetsregistre som kan benytte NPR som en ekstern kilde for sammenligning. For registre hvor NPR
er uegnet som kilde, skal Servicemiljøet bistå registrene i prosessen med å finne alternative løsninger.

løpende

Servicemiljøet skal holde en oppdatert oversikt over hvilke nasjonale kvalitetsregistre de ulike
sykehusene er pålagt å registrere inn data til, og gjøre denne kjent og offentlig tilgjengelig på nett
sammen med de faktiske dekningsgradene.

årlig

Servicemiljøet skal sammen med hvert enkelt kvalitetsregister utarbeide målnivåer for fremtidige
dekningsgrader og iverksette konkrete tiltak for å nå disse målene. Servicemiljøet skal opparbeide seg
kunnskap og erfaring om effektive tiltak som kan formidles til registrene.

løpende

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift kunne dokumentere sin datakvalitet
og etter maksimalt fem års drift ha implementert regelmessig validering av registeret i henhold til
kvalitetsdimensjonene som beskrives i Valideringshåndboken.

løpende

Tiltak 1.3.1

Servicemiljøet skal vedlikeholde og videreutvikle en digital valideringshåndbok med anbefalinger og
relevante eksempler.

løpende

Tiltak 1.3.2

Servicemiljøet skal bistå slik at alle registrene oppfyller målsettingen om regelmessig validering
senest innen fem års drift.

løpende

Tiltak 1.2.2

Tiltak 1.2.3

Delmål 1.3

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

S T R AT E G I R A P P O R T

A

lle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal identifisere
sentrale kvalitetsindikatorer, dvs. variabler som er gode
uttrykk for kvalitet i det aktuelle fagområdet, klinisk relevante
og anvendbare i klinisk forbedringsarbeid.
En forutsetning for at de medisinske kvalitetsregistrene
skal kunne oppfylle sitt formål, er at relevante resultater
er lett tilgjengelige for de som har behov for det. Det har i
flere år vært drevet et arbeid i de ulike helseregionene for å
etablere nødvendig teknologi, kompetanse og organisering

for å imøtekomme behovet på en best mulig måte. Noen
nasjonale medisinske kvalitetsregistre har i dag godt etablerte
systemer for å formidle resultater, men de fleste registre kan
per januar 2016 ikke tilby elektronisk tilgang for klinikere på
egne, oppdaterte resultater. Det er en ambisjon for nasjonalt
servicemiljø at også andre relevante aktører slik som sykehusledere, RHF-ledere, helsemyndigheter og pasienter skal kunne
benytte tilsvarende oppdatert, elektronisk informasjon fra de
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

HOVEDMÅL 2

KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE – ØKT BRUK AV RESULTATER

TIDSFRIST

Delmål 2.1

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal innen 2020 ha utviklet resultattjeneste som gir registrerende enheter tilgang til oppdaterte resultater for egen virksomhet sammenlignet med nasjonale
resultater.

80% 2019*
100% 2020*

Tiltak 2.1.1

Servicemiljøet skal kartlegge status for de nasjonale kvalitetsregistrenes muligheter for tilgjengeliggjøring av resultater på definerte og relevante kvalitetsindikatorer, og lage plan for alle registre for når og
hvordan de skal nå dette målet.

gjennomført*

Tiltak 2.1.2

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

løpende

Tiltak 2.1.3

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

løpende

Tiltak 2.1.4**

Alle kvalitetsregistre skal publisere resultater via Resultatportalen

80% 2019
100% 2020

Tiltak 2.1.5**

Alle kvalitetsregistre skal gi tilgang til resultater for den enkelte innregistrerende enhet på sensitivt nivå

Delmål 2.2

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre skal stimulere til- og brukes i klinisk kvalitetsforbedring. De
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal, etter to års drift, kunne identifisere kvalitetsforbedringsområder og forslag til forbedringstiltak. Etter fire års drift skal de, i samarbeid med fagmiljøene, kunne
dokumentere bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid.

20% 2017
40% 2018
80/100% 2020

Tiltak 2.2.1

Servicemiljøet skal sørge for en gjennomgang av variabelinnhold i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, for å sikre at de kan oppfylle sitt formål og benyttes i klinisk forbedringsarbeid.

2019*

Tiltak 2.2.2

Servicemiljøet skal bidra til å øke registrenes kunnskap og kompetanse om k valitetsforbedringsarbeid.

løpende

60% 2020

HANDLINGSPLAN
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S T R AT E G I R A P P O R T

Handlingsplan, hovedmål 3 Utvikling av
nasjonale kvalitetsindikatorer

N

asjonalt kvalitetsindikatorsystem er etablert for å måle
kvalitet i helsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer er
et sett av indikatorer som sier noe om strukturer, prosesser og
resultater innen tjenesten.
De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal alle ha
tydelige definerte kvalitetsindikatorer. For å oppnå synergieffekter mellom nasjonalt kvalitetsindikatorsystem og det
medisinske kvalitetsregisterfeltet er det ønskelig at kvalitetsindikatorene i kvalitetsregistrene i langt større grad blir

Tiltak 2.2.3

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

løpende

Tiltak 2.2.4***

Servicemiljøet skal i Resultatportalen tilgjengeliggjøre og presentere sykehusvise resultater, dekningsgrad og tilslutning.

2019
1.tertial

Tiltak 2.2.5***

For å bidra til økt bruk av resultater til kvalitetsforbedring og styring, skal servicemiljøet informere ledelsen ved helseforetak og sykehus i sin region om sykehusvise resultater, dekningsgrad og tilslutning.

2020

Delmål 2.3

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal tilgjengeliggjøre tilpassede, oppdaterte og relevante
resultater for klinikere, sykehusledere, RHF-ledere og eksterne aktører.

60% 2018
80% 2020

Tiltak 2.3.1

Servicemiljøet skal bidra til at kvalitetsregistrene kartlegger aktuelle mottakere av resultater fra registeret.

gjennomført*

Tiltak 2.3.2

Servicemiljøet skal kartlegge hvilke typer resultat som er ønsket av mottakere i tillegg til å kartlegge
hvilke resultat som er relevante for styringsformål på forskjellige nivå (klinikkledere, HF og RHF – ledelse).

gjennomført

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

løpende

Delmål 2.4

Resultater på sykehusnivå for relevante kvalitetsindikatorer i alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre
skal gjøres tilgjengelig for allmennheten igjennom årlig presentasjon på servicemiljøets nettsider.

årlig

Tiltak 2.4.1

Servicemiljøet skal sørge for veiledning i arbeidet med å presentere relevante kvalitetsindikatorer for
målgruppen.

løpende

Tiltak 2.4.2

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

2018

Tiltak 2.3.3

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

en kilde til nye nasjonale kvalitetsindikatorer. Både struktur,
prosess- og resultatmål bør være utgangspunkt for nasjonale
kvalitetsindikatorer, og pasientrapporterte resultater (PROMs)
bør inkluderes. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer fra
kvalitetsregistre vil skje i nært samarbeid med Helsedirektoratet.
Innregistrering til kvalitetsregistre – og bruk av kvalitetsindikatorer fra nasjonale kvalitetsregistre bør inkluderes i
systemet for kvalitetsbasert finansiering.

HOVEDMÅL 3

UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER

TIDSFRIST

Delmål 3.1

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal innen 2017 kunne definere kvalitetsindikatorer som kan
være utgangspunkt for Nasjonale kvalitetsindikatorer.

2018*

Tiltak 3.1.1*

Servicemiljøet skal sørge for veiledning til kvalitetsregistrene i arbeidet med å utarbeide relevante og
sentrale kvalitetsindikatorer. Servicemiljøet skal aktivt formidle kunnskap om kvalitetsindikatorer som
kan benyttes i blant annet styring, klinisk evaluerings- og kvalitetsforbedringsarbeid og forskning til
aktuelle samarbeidspartnere som RHF, HF, Helsedirektoratet, direktoratet for E-helse og forskere.

2018*

Tiltak 3.1.2**

Servicemiljøet utarbeider en veileder for utvikling av kvalitetsindikatorer med måltall.

2018

Tiltak 3.1.3**

Servicemiljøet skal holde en oppdatert oversikt over kvalitetsindikatorer i registrene som oppfyller krav
til kvalitetsindikatorer i veilederen.

løpende

Delmål 3.2

Innregistrering til kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer fra nasjonale kvalitetsregistre skal inkluderes i
systemet for kvalitetsbasert finansiering.

2018

Tiltak 3.2.1*

Servicemiljøet skal gjennom relevante kanaler arbeide for at både krav til innregistrering til kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer fra nasjonale kvalitetsregistre inkluderes i finansieringsordninger for
spesialisthelsetjenesten som for eksempel systemet for kvalitetsbasert finansiering.

gjennomført

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

HANDLINGSPLAN

Handlingsplan, hovedmål 4

D

et er ønskelig at de medisinske kvalitetsregistrene skal
bidra til økt pasientsikkerhet. Registrene må utvikle gode
struktur, prosess- og resultatmål som kan tydeliggjøre og
formidle uønsket praksis. Servicemiljøet skal etablere et samarbeid med sekretariatet for Pasientsikkerhetsprogrammet
med formål å i større grad å benytte kvalitetsregisterdata som
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Handlingsplan, hovedmål 5
og brukermedvirkning

Økt pasientsikkerhet

kilde i pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder. Ved
utnyttelse av kvalitetsregistre som datakilde kan kvalitetsregistrene bli en naturlig del av kontinuerlig klinisk forbedringsarbeid. Pasientrapporterte resultater (PROMs) og –erfaringer
(PREMs) vil være sentrale ved vurdering av pasientsikkerhet
og uønskede hendelser.

HOVEDMÅL 4

ØKT PASIENTSIKKERHET

TIDSFRIST

Delmål 4.1

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal inneholde kvalitetsindikatorer som kan bidra til å øke
pasientsikkerhet og forebygge uønskede hendelser.

gjennomført

Tiltak 4.1.1

Servicemiljøet skal bistå kvalitetsregistrene med veiledning i arbeidet med å utarbeide relevante og
sentrale kvalitetsindikatorer for dette formål. Pasientrapporterte data og informasjon om uønskede
hendelser bør inkluderes.

gjennomført

D

et har i de senere årene vært et økende fokus på at
pasienter og brukere skal trekkes aktivt inn i utviklingen
av egen behandling, og brukernes erfaringer skal vektlegges
i utformingen av tjenestetilbudet. En rekke organisasjoner
arbeider i dag aktivt for å styrke pasientens perspektiv i helse-

S T R AT E G I R A P P O R T

Ø kt pasient-

tjenesten.
Det er behov for et økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre, og nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre vil bistå registrene i

HOVEDMÅL 5

ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING

TIDSFRIST

Delmål 5.1

God og tilrettelagt informasjon om nasjonale medisinske kvalitetsregistre og om ivaretakelse av personvernrettigheter for registrerte skal tilgjengeliggjøres for pasienter/brukere og pårørende.

løpende

Tiltak 5.1.1

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

gjennomført

Tiltak 5.1.2***

Servicemiljøet informerer pasient- og brukerforeninger årlig om nye resultater på
www.kvalitetsregistre.no.

løpende

Tiltak 5.1.3

Servicemiljøet tydeliggjør rapportering på tilrettelegging av brukermedvirkning i årsrapportmalen til
de nasjonale registrene

2019

Tiltak 5.1.4

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

årlig

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

Delmål 5.2

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal ha pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådene.

2018

Tiltak 5.2.1

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

2018*

Tiltak 5.2.2

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

gjennomført*

Tiltak 5.2.3**

Servicemiljøet sørger for oppfølging av arbeidet med pasient- og brukerrepresentanter i tilknytning til
det årlige nasjonale seminaret for pasient- og brukerforeninger

løpende

Delmål 5.3

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal inkludere pasientrapporterte data.

40% 2017
85% 2020

Tiltak 5.3.1

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

gjennomført*

Tiltak 5.3.2**

Fagsenter for pasientrapporterte data skal bidra til innsamling og bruk av PROM-data som verktøy i
kvalitetsforbedring.

2020

Tiltak 5.3.3**
Fagsenter for pasientrapporterte data skal utrede behovet for innsamling og omfanget av PREM-data.
		
Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

2019

HANDLINGSPLAN

Handlingsplan, hovedmål 6
i forskning
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Økt bruk av kvalitetsregistre

K

valitetsregistre gir unike muligheter til å forske på
sykdomsforekomst og effekt av behandling. Registrene
har flere fortrinn i forskningssammenheng, blant annet lang
oppfølging, ikke selektert populasjon og mulighet for å

studere effekt og bivirkninger i subpopulasjoner. Økt bruk av
kvalitetsregistre i forskning forutsetter økt tilgjengelighet av
kvalitetsregisterdata for forskere.

HOVEDMÅL 6

ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING

TIDSFRIST

Delmål 6.1

Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for utlevering av data til forskning innenfor eksisterende
formelle og lovregulerte rammer.

2019*

Tiltak 6.1.1

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

gjennomført*

Tiltak 6.1.2

Servicemiljøet skal lage infrastruktur og rutiner for utlevering av data.

gjennomført*

Tiltak 6.1.3**

Registrenes rutiner for utlevering av data gjennomgås i et samarbeid mellom registrene og
servicemiljøet.

2019

Tiltak 6.1.4**

Arbeidsgruppen for forskning utarbeider forslag til prispolicy for utlevering av data.

2019

Delmål 6.2

De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal utlevere data til forskere (uten særskilte forbehold)
dersom forskningsprosjektet ligger innenfor registerets formål og alle formaliteter er på plass.

gjennomført*

Tiltak 6.2.1

Servicemiljøet skal utarbeide veiledningstjeneste for registerledere/koordinatorer for bruk av kvalitetsregisterdata i forskning på nettsiden kvalitetsregistre.no.

gjennomført*

Tiltak 6.2.2**

Nettsidene for forskning oppdateres fortløpende med relevante lenker

løpende

Delmål 6.3

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som ønsker å gjennomføre kliniske studier (inkludert R-RCT –
registerbaserte randomiserte, kontrollerte studier) skal få bistand.

2020

Tiltak 6.3.1

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

2019*

Tiltak 6.3.2

Servicemiljøet skal bidra til at det utvikles tekniske løsninger/moduler for kliniske forskningsstudier i de
godkjente elektroniske innregistreringsløsningene.

2020*

Delmål 6.4

Det skal utarbeides en veileder for forskningssamarbeid mellom kvalitetsregistre i de nordiske landene.

gjennomført*

Tiltak 6.4.1

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

gjennomført*

Delmål 6.5

Resultater fra forskning i de nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal synliggjøres gjennom årsrapporter og websider.

løpende*

Tiltak 6.5.1

Servicemiljøet skal sørge for at forskningsresultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal
ha en tydelig plass i kvalitetsregistrenes informasjonskanaler og på nettsiden kvalitetsregistre.no

gjennomført*

Tiltak 6.5.2***

Antall utleveringer til forskning inngår under forskningsfanen på registrenes resultatsider

2018

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

Handlingsplan, hovedmål 7

S

entrale føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet og
Helsedirektoratet tilsier at man i større grad enn tidligere
bør samle kvalitetsregistre innen nærstående medisinske
fagområder/sykdomsgrupper der det er hensiktsmessig.
For noen fagområder som kreft og hjerte-kar er det allerede
etablert felles strukturer, og innen andre medisinske
fagområder er det igangsatt prosesser for å samle registrene.

S T R AT E G I R A P P O R T

Hensiktsmessige registerstrukturer

Det er et mål å etablere modeller for å samle registre slik at de
kliniske fagmiljøene som skal bruke registrene opplever de
som enhetlige og funksjonelle. Det er en rekke utfordringer av
juridisk, organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter som må
løses for å nå dette målet.

HOVEDMÅL 7

HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER

TIDSFRIST

Delmål 7.1

Modeller for samling av registre innen nærstående fagområder skal utredes.

2019*

Tiltak 7.1.1

Servicemiljøet skal utrede organisatoriske, juridiske, tekniske og finansielle aspekter rundt modeller for
samling av registre innen nærstående fagområder.

gjennomført*

Tiltak 7.1.2**

Servicemiljøet skal i samarbeid med aktuelle registermiljøer, HDIR og FHI utarbeide ferdig plan for
Fellesregister for skade, intensiv og beredskap.

gjennomført*

Tiltak 7.1.3**

Servicemiljøet skal sørge for at det etableres et klyngeregister innenfor fagområdet nevrologi.

2019
1.kvartal

Tiltak 7.1.4**

Servicemiljøet skal sørge for at det etableres et klyngeregister innenfor fagområdet revmatologi.

2019

Delmål 7.2***

Utredning av felles internasjonale registre skal gjennomføres der det er klinisk relevant.

løpende

Tiltak 7.2.1***

Servicemiljøet skal veilede norske registerinitiativ ved etablering av internasjonale kvalitetsregistre.

løpende

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.
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Handlingsplan, hovedmål 8 Formålstjenlig hjemmelsgrunnlag
for medisinske kvalitetsregistre

D

e fleste av dagens nasjonale medisinske kvalitetsregistre er etablert med konsesjon fra Datatilsynet, og med
krav om informert samtykke fra den registrerte. Nasjonale
medisinske kvalitetsregistre innen fagområdene kreft og hjerte-kar er etablert i forskrift, og tre andre er etablert med et

hjemmelsgrunnlag uten krav om informert samtykke. Mange
registerledere melder om at samtykke ikke er velegnet som
hjemmelsgrunnlag, da pasienter som ikke kan samtykke kan
medføre lav dekningsgrad og en skjevhet i datamaterialet.

HOVEDMÅL 8

FORMÅLSTJENLIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE

TIDSFRIST

Delmål 8.1

Medisinske kvalitetsregistre skal etableres med reservasjonsrett istedenfor informert samtykke.

2019*

Tiltak 8.1.1

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

2019*

Delmål 8.2

Juridiske forutsetninger for etablering av- og datautveksling mellom flernasjonale registre skal avklares.

gjennomført*

Tiltak 8.2.1

Servicemiljøet vil kartlegge juridiske forutsetninger for flernasjonale registre, og forhold knyttet til
utlevering/bruk av data mellom nasjonale registre i nordiske/europeiske land.

gjennomført*

Delmål 8.3**

Kvalitetsregistrene skal ha tilstrekkelig informasjon til å kunne driftes i henhold til gjeldende lovverk

løpende

Tiltak 8.3.1**

Servicemiljøet skal utarbeide veiledningsmateriell knyttet til ny personopplysningslov.

2018

Tiltak 8.3.2**

Servicemiljøet skal utarbeide veiledningsmateriell knyttet til ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre.

2019

Tiltak 8.3.3**

Servicemiljøet skal bidra til en felles forståelse av gjeldende regelverk på tvers av de databehandlingsansvarlige instanser.

løpende

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

Handlingsplan, hovedmål 9
IKT-løsninger

IKT-løsningene til kvalitetsregistrene skal understøtte
målsetningen om effektivt å samle data og tilgjengeliggjøre
resultater. IKT løsningene skal være sikre, effektive og
brukervennlige for registrene. Videre skal de støtte

S T R AT E G I R A P P O R T

Effektive og robuste

prinsippene for gjenbruk av data i tråd med føringer fra
Nasjonalt registerprosjekt, og det skal arbeides for integrasjon
med en fremtidig strukturert, elektronisk journal.

HANDLINGSPLAN
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HOVEDMÅL 9

EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER

TIDSFRIST

Delmål 9.1

Det skal legges til rette for felles- og kostnadseffektive IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

løpende

Tiltak 9.1.1

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK), de regionale IKT-enhetene og servicemiljøet
skal sørge for teknisk samarbeid på tvers av regioner og enkeltløsninger

løpende

Tiltak 9.1.2

Servicemiljøet skal bidra til at det lages prioriteringer/retningslinjer for søknad om tildeling av
utviklingsmidler fra FMK-NIKT.

gjennomført*

Tiltak 9.1.3

Servicemiljøet i alle regioner skal sørge for at det søkes midler til prosjekter som fremmer samordning,
standardisering, generiske løsninger og kostnadseffektiv utvikling og drift av registre. Prioriterte områder som kan søkes utviklingsmidler til er: Rapport/resultatutvikling, PROM, elektronisk datafangst og
innloggingsløsning. Deler av utviklingsmidlene skal reserveres for søknad fra enkeltregistre.

løpende

Tiltak 9.1.4***

FMK-NIKT skal, på vegne av IRS, anbefale tekniske løsninger for tilgjengeliggjøring av resultater.

gjennomført

Delmål 9.2

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal kunne samle data elektronisk og tilgjengeliggjøre
oppdaterte resultater.

løpende

Tiltak 9.2.1*

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.

løpende

Tiltak 9.2.2*

Servicemiljøet skal arbeide for at kvalitetsregistrene benytter felles nasjonale løsningskomponenter,
inkludert nasjonale fellestjenester utarbeidet i Helsedataprogrammet

løpende

Delmål 9.3

Tjenester for elektronisk dialog (Digitale innbyggertjenester) med pasientene tas i bruk slik at pasienter
selv kan rapportere data elektronisk.

2020

Tiltak 9.3.1

Servicemiljøet skal, i samarbeid med FMK-NIKT, bidra til at det utvikles og driftes én nasjonal teknisk
løsning som gjør det mulig for pasienter å registrere data inn i kvalitetsregistre.

gjennomført*

Tiltak 9.3.2

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

2020

Delmål 9.4

Norsk helsenett (NHN) skal være den sentrale IKT driftsleverandøren for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

2019

Tiltak 9.4.1

Servicemiljøet skal bidra til at nasjonale kvalitetsregistre driftes hos NHN.

2019

Delmål 9.5

Kvalitetsregistre og resultatløsninger skal være koplet til felles løsning for autentisering hos NHN.

2019*

Tiltak 9.5.1

Servicemiljøet skal arbeide for at de tekniske løsningene kan bruke HelseId via FALK (felles autentiserings- og autorisasjonstjeneste for kvalitetsregistrene)

2019*

Delmål 9.6

Strukturert journal skal være kilde for medisinske kvalitetsregistre.

2020

Tiltak 9.6.1

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

Tiltak 9.6.2
Tiltak 9.6.3**

Tiltak 9.6.4**

Handlingsplan, hovedmål 10
økonomiske rammevilkår

F

or at kvalitetsregistrene skal kunne oppfylle sine formål
om bruk i klinisk forbedring og forskning, og samtidig
imøtekomme nye krav til bruksområder og funksjonalitet, er
det behov for robuste og forutsigbare økonomiske rammevilkår. Servicemiljøet skal synliggjøre ressursbehovet, og samti-

S T R AT E G I R A P P O R T

Tilstrekkelige

dig bidra til kostnadseffektivitet ved utvikling av infrastruktur
for kvalitetsregistrene.
Det er ønskelig å prøve ut insentivordninger for å sikre
prioritering av innregistrering til- og bruk av data fra nasjonale
kvalitetsregistre og bruk av kvalitetsregistre i klinisk forbedringsarbeid.

HOVEDMÅL 10

TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

TIDSFRIST

Delmål 10.1

Det skal foreligge robuste og forutsigbare finansieringsløsninger for utvikling og drift av nasjonale
medisinske kvalitetsregistre.

løpende

Tiltak 10.1.1

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

gjennomført*

Tiltak 10.1.2

Servicemiljøet skal, gjennom interregional styringsgruppe, arbeide for å prøve ut en insentivordning/
innsatsstyrt finansiering for å stimulere til økt dekningsgrad og kvalitetsforbedring i ett/flere nasjonale
medisinske kvalitetsregistre.

2019

Tiltak 10.1.3**

Servicemiljøet vil følge opp anbefalinger i «Sluttrapport for arbeid med finansieringsmodeller for faglig
og administrativ drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre».

løpende

Delmål 10.2

Det skal legges til rette for kostnadseffektive løsninger ved etablering, utvikling og drift av kvalitetsregistre.

løpende

Tiltak 10.2.1

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

løpende

løpende

Delmål 10.3***

Det skal foreligge robuste og forutsigbare finansieringsløsninger for utvikling og drift av Nasjonalt
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

løpende

Servicemiljøet skal arbeide for at det defineres standardiserte grensesnitt for overføring av data fra
pasientjournal til kvalitetsregister

løpende

Tiltak 10.3.1***

løpende

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

løpende

Servicemiljøet skal sørge for at besluttende organisasjoner har tilstrekkelig informasjon til å sørge for
robuste og forutsigbare finansieringsløsninger for utvikling og drift av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Servicemiljøet skal, i samarbeid med Direktoratet for E-helse bidra til at kvalitetsregistrene arbeider med
å harmonisere variable på tvers av kvalitetsregistre/helseregistre

løpende

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

		
Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.
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Handlingsplan, hovedmål 11 Tydelig og effektiv organisering av
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

N

asjonalt servicemiljø er en nettverksorganisasjon, og
må synliggjøre at SKDE og de samarbeidende regionale
enhetene har et felles nasjonalt oppdrag. Servicemiljøet må
også være en synlig aktør i nasjonale prosesser som angår
helse- og kvalitetsregistre. SKDE skal arbeide for hensiktsmessig organisering av det nasjonale servicemiljøet, og skal

arbeide for tette koplinger med annet relevant kvalitets- og
pasientsikkerhetsarbeid i regionene. Arbeid med de medisinske kvalitetsregistrene skal være tydelig prioritert og forankret
i linjen i spesialisthelsetjenesten og nasjonalt servicemiljø skal
arbeide aktivt for å tilgjengeliggjøre relevant informasjon fra
registrene.

HOVEDMÅL 11

TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV ARBEIDET MED
MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE

TIDSFRIST

Delmål 11.1

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

løpende

Tiltak 11.1.1

Det skal lages en beskrivelse av oppgaver for ansvarlig leder i regionale enheter.

gjennomført*

Handlingsplan, kommunikasjon
og tydelig kommunikasjon

N

asjonalt servicemiljø skal aktivt bruke kommunikasjon
for å nå alle sine mål. Vi skal tydelig kommunisere hvem
Nasjonalt servicemiljø er og hva vi tilbyr. Vi skal være bevisste
våre ulike målgrupper i vår kommunikasjon. Kommunikasjon
er et viktig verktøy for å styrke det interne samholdet, og

S T R AT E G I R A P P O R T

Aktiv, bevisst

binde regionene sammen i felles kultur og profil. Gjennom
kommunikasjon skal vi bidra til å øke bevisstheten rundt de
medisinske kvalitetsregistrene, slik at registrenes betydning
for en bedre helsetjeneste kommer tydeligere frem.

HOVEDMÅL 12

AKTIV, BEVISST OG TYDELIG KOMMUNIKASJON

TIDSFRIST

Delmål 12.1

Det interne samholdet i servicemiljøet skal være styrket, og det er godt samarbeid mellom servicemiljøet i regionene.

løpende

Tiltak 12.1.1

Den nye felles profilen utarbeides for blant annet å bygge felles kultur og tilhørighet internt.

gjennomført*

Tiltak 12.1.2

Servicemiljøet skal sørge for god og lett tilgjengelig internkommunikasjon.

løpende

Tiltak 12.1.3***

Det skal årlig avholdes en felles samling som møteplass for hele det nasjonale servivemiljøet.

løpende

Tiltak 12.1.4

Servicemiljøet skal avholde regelmessige, interne kommunikasjonsmøter.

løpende

Tiltak 11.1.2**

Det skal utarbeides rammer og struktur for ledergruppen i servicemiljøet.

2019

Delmål 12.2

Forståelse for servicemiljøets rolle hos kvalitetsregistrene og andre samarbeidspartnere skal være
styrket.

løpende

Delmål 11.2

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

løpende

Tiltak 12.2.1*

Relevant informasjon for oppstart og drift av registre skal være lett tilgjengelig gjennom våre nettsider.
Nettsidene skal vedlikeholdes ved å sørge for oppdatert og relevant innhold.

løpende

Tiltak 11.2.1

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

gjennomført*

Tiltak 12.2.2*

Informasjon relevant om kvalitetsregisterfeltet skal formidles gjennom nyheter og nyhetsbrev. Hele
servicemiljøet har et ansvar for å videreformidle informasjon som er aktuell som nyhetssaker.

løpende

Delmål 11.3

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

løpende

Tiltak 12.2.3*

Servicemiljøet skal bidra med kompetanse innen kommunikasjon til enkeltregistre.

løpende

Tiltak 11.3.1*

Representanter fra servicemiljøet deltar i ulike utvalg i Helsedataprogrammet med oppgave om å
synliggjøre nytten av- og utfordringer knyttet til kvalitetsregisterarbeid, og bidra til fokus på saker som
er viktige for kvalitetsregisterfeltet.

løpende

Tiltak 12.2.4*

Det skal utarbeides kommunikasjonsguide for medisinske kvalitetsregistre.

2018

Tiltak 12.2.5*

Servicemiljøet skal i alle ledd av sin virksomhet tydelig kommunisere sin servicerolle og kompetanse
ovenfor registre, samt andre samarbeidspartnere.

løpende

Delmål 11.4

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

løpende

Delmål 12.3

Synliggjøring av resultater fra- og nytten av medisinske kvalitetsregistre skal være økt.

løpende

Tiltak 11.4.1*

Servicemiljøet skal sørge for informasjonsflyt mellom ulike aktører i kvalitetsregisterfeltet.

løpende

Tiltak 12.3.1

Resultater fra registrene skal via servicemiljøet tilgjengeliggjøres på en åpen, troverdig og forståelig måte.

løpende

Tiltak 12.3.2*

Servicemiljøet skal bidra til at relevant og målrettet informasjon når riktige målgrupper som pasienter
og brukere, fagmiljø og sykehusledelse, samt beslutningstakere gjennom nyhetssaker i media, på
www.kvalitetsregistre.no og i sosiale medier.

løpende

Tiltak 12.3.3***

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

løpende

Tiltak 12.3.4*

Servicemiljøet skal skape og opprettholde god kontakt med media.

løpende

Delmål 11.5

Servicemiljøets funksjon skal evalueres gjennom årsrapporter og regelmessige brukerundersøkelser.

løpende

Tiltak 11.5.1

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

gjennomført*

Tiltak 11.5.2

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

2018*

Tiltak 11.5.3

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

2018

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.

Endringer er merket med stjerner: * = Ny formulering av tekst eller tidsfrist, ** = Nytt tiltak, *** = Erstatter tidligere tiltak.
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S T R AT E G I R A P P O R T

ØKONOMISKE OG
ADMINISTRATIVE
KONSEKVENSER OG
OPPFØLGING

Handlingsplanen for 2016–2020 kan
gjennomføres uten å endre styrings- og
myndighetslinjene i sektoren.

D

e fleste av tiltakene i handlingsplanen vil i stor grad
kunne løses gjennom prioritering av ressurser innenfor
eksisterende økonomiske rammebetingelser. Kvalitetsregisterfeltet er imidlertid i utvikling, og oppgaver knyttet til
videreutvikling av feltet, samt utvikling og drift av framtidige IKT løsninger vil kunne kreve en opptrapping av satsing
og ressurser.
Strategiens mål om økt bruk av kvalitetsregisterdata forutsetter utvikling av nye tekniske løsninger for datafangst og

resultatformidling. Videre forutsetter dette god dekningsgrad
og datakvalitet i registrene. Satsinger innen disse områdene
vil kunne medføre behov for økte økonomiske ressurser. 
De regionale helseforetakene har ansvar for finansiering av
drift for de nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
Oppfølging av handlingsplanen organiseres av Nasjonalt
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. De regionale
servicemiljøene skal sørge for at tiltakene gjennomføres i
egen region. Det vil utarbeides årlige aktivitetsplaner og det
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