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Møter i FMK siden sist, Møte 19. mars 2015 
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• Behandlet seks søknader fra:  

1. Samhandling kvalitetsregister Helsenorge; støttes med kr 115 000.  

2. Visualisering av kvalitetsindikatorer i MRS; støttes med kr 185 000.  

3. Automatisering av installasjon i NHN driftsmiljø; støttes ikke,  

4. Anonymisering av nasjonale data i NTR; støttes ikke,  

5. Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer – NorArtritt; støttes med kr 200 000.  

6. Optimalisering av Database og dataaksesslag for rapportering og fil uttrekk; støttes med kr 200 000. 

• Pasientrapporterte data 

• Med bakgrunn i positiv innstilling fra styringsgruppen, besluttet FMK å støtte en pilot (innføring 
og drift 1.år) med inntil kr 590 000. NHN kan starte når bestillingen er klar. 

• Revidering av søknadsskjema/ prosess for søknad om støtte fra FMK  

• Det jobbes med oppdatert mandat – forventning til leveranser 

• Databehandleravtaler – etter mal fra HSØ – dokumenter kan forvaltes av Sekretariat servicemiljøet.  

• Behov for å styrke sekretariatet i FMK – representasjon i diverse fora. 

 

 



Møter i FMK siden sist, Møte 21. April 2015 
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• Det ble behandlet to nye søknader: 

• Automatisering av installasjon i NHN driftsmiljø: Støttes med 343.000,- 

• Avidentifisering av nasjonale data i NTR: Støttes med 112.000,- 

• Presentasjon Silje Ljosland Bakke om arbeidet med Arketyper 

• Informasjon om deltagelse i NY Arbeidsgruppe i NHRP 

• Det ble orientert fra utredningsarbeidet ang. klargjøring av en plan om overflytting av 
Rapporteket til NHN 

• Presentasjon av Helsenorge.no / Digitale innbyggertjenester.  
 



Møter i FMK siden sist, Møte 16. Juni 2015 
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• To søknader ble behandlet – ingen støtte tildelt 

• Presentasjon fra Einar Fosse – UNN om «Utfordringer ved etablering av miljø og 
kompetanse» 

• Presentasjon fra Anne Pauline Anderssen – FIKS, «Utfordring ved bruk av arketyper i et 
klinisk miljø» 

• Innspill til ny avtalestruktur for drift av kvalitetsregistre hos NHN 

• Rapporteket/autentisering/tilgangsstyring 

 

• Forventninger til leveranser fra Fagforumet 

• Utkast til nytt mandat presentert 

• Databehandleravtale  - klar til utsendelse 

 

 



Møter i FMK siden sist, Møte 25. August 2015 
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• To søknader ble behandlet: 

1. Hjertestansregister; støttes med kr 200 000.  

2. Traume datauttrekk; støttes med kr 100 000. 

• Innspill til ny avtalestruktur for drift av kvalitetsregistre hos NHN 

• Forslag til oversikt over eksisterende registerløsninger etter innspill fra Interregionale 
Styringsgruppen 

•       Trafikklyset angir en status som registermiljøet eller det lokale 
fagsenteret 

• IKT infrastruktur PROM (pasientrapporterte data, elektronisk) – NHN 

• To utviklere fra HN IKT drar til Hemit for å jobbe sammen om en felles løsning 

• Kostnader med Rapporteket  

• kr 112 000 er et minimum av hva det vil koste å drifte Rapporteket. Det vil i tillegg 
komme en tilretteleggingskostnad, uvisst beløp 



Aktiviteter, videre arbeid 
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Driftskostnader 

• Bidra til innsamling/ presentasjon av kostnadsbildet for drift av teknisk løsning for nasjonale 
kvalitetsregistre i fortsettelsen.  Det er utfordringer med kostnadsbildet.  Finansiering av 
rapporteket til 112.000 pr register med minimumsantall register.  Finansiering av produksjon 
hos NHN.   

Gjennomgå og oppdatere mandat for FMK. 

• Rolle, representasjon, fordeling av midler/ mekanisme. 

• Ledelsen av NIKT FMK. 

«Rangering» av leverandørene 

• Arbeidet pågår. 

• Hovedhensikten er ikke rangering men å få fram forskjell i i løsningene – bidra til at 
leverandørene utvikler tjenestene rett vei – utnytte felles komponenter. 

• Være kilde til informasjon om valg av teknisk løsning for nye registre. 

• Vurdere en nøytrale arkitektvurdering av arbeidet eller ved revisjon. 
 

 



Aktiviteter, videre arbeid 
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• Neste møte i Interregional styringsgruppe er 30.september. 

• Neste møte i FMK er 6. oktober på Gardermoen. 



Status på tildelinger i 2015 
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Navn på kvalitetsregister Dato for tildeling Beløp tildelt 
Conan - the librarian 15.02.2015 200 000 

Norsk nakke- og ryggregister 15.02.2015 150 000 

Samhandling kvalitetsregister Helsenorge 19.03.2015 115 000 

Visualisering av kvalitetsindikatorer i MRS 19.03.2015 185 000 

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer – NorArtritt 19.03.2015 200 000 

Optimalisering av Database og dataaksesslag for rapportering og fil uttrekk 19.03.2015 200 000 

Etablering av Infrastruktur PROM hos NHN 15.04.2015 590 000 

Avidentifisering av nasjonale data i NTR 06.05.2015 112 000 

Automatisering av installasjon i NHN driftsmiljø 06.05.2015 343 000 

Norsk Hjertestansregister, Inhospital etablering av MRS 10.09.2015 200 000 

Nasjonalt Traume register, vedlikehold og uttrekk av data 10.09.2015 100 000 
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Takk for oppmerksomheten! 

 

Mer informasjon; 
www.nasjonalikt.no  

 

Leder av Fagforum Medisinske Kvalitetsregistre 

Eivind Kristiansen 
eivind.kristiansen@nasjonalikt.no 

http://www.nasjonalikt.no/

