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Aktuelle saker

• GDPR personvernforordningen
• Rapportering (resultatportalen)
• Finansiering
• PROM/PREM
• Dekningsgrad/datakvalitet
• Kvalitetsforbedring
• Forskningssider
• Nye nasjonale kvalitetsregistre
• Metadatakatalog



Nasjonal organisering HOD gir bestilling til RHFene om ansvar for drift og 
funksjon av nasjonale KVR
HOD godkjenner fordeling mellom RHFene av 
øremerkete midler til felles infrastruktur for 
nasjonale kvalitetsregistre

De enkelte RHF er ansvarlig for drift og funksjon 
av nasjonale kvalitetsregistre med 
databehandlingsansvar i egne HF

Interregional 
styringsgruppe 
koordinerer og 
styrer utviklingen av 
nasjonale 
medisinske 
kvalitetsregistre 
etter mandat fra AD-
møtet





Påmeldingsfrist: 12. september 2018
Konferansen arrangeres på Gardermoen, kl. 09.00-15.30. Det er ingen 
påmeldingsavgift og lunsj inngår i påmeldingen.







A. Psykisk helsevern og rus

B. Områder innenfor somatikk der kvalitetsregistre bør opprettes

C. Sjeldne tilstander

Arbeidsgrupper innen hvert område opprettet

Alle RHF deltar – ledes E Stensland, HN

En plan for prioriterte fagområder for 
utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre



1. Manglende faglig konsensus om 
diagnostikk og behandling

2. Potensial for forbedringsarbeid
3. Stort prognosetap
4. Ressurskrevende pasientgrupper

Kriterier ved vurdering av søknader om 
nye registre 

25.06.2018



Helsedataprogrammet - metadatakatalog

• IKT-løsning for forvalting og tilgjengeliggjøring av variabler i 
helseregistre med tilhørende metadata og referanser

• Anskaffelse av den tekniske løsningen HealthTerm for 
forvaltning av kodeverk og terminologi. Den samme løsningen vil 
også bli brukt til forvaltning av metadata. Det tas sikte på at 
løsningen skal være i produksjon for metadata innen utgangen 
av første kvartal 2019

• I påvente av at HealthTerm settes i produksjon forvaltes 
metadata nasjonalt i EUTRO-løsningen tilknyttet Universitet i 
Tromsø og publiseres på http://hrr.uit.no/hrr/

• NB standardiseringsarbeid

http://hrr.uit.no/hrr/


Strukturert journal
• Prosjekt Tykk- og endetarmskreft

– Samarbeidsprosjekt HSØ, OUS og Kreftregisteret
– Forslag til arketyper basert på KRG’ skjema utarbeidet
– Arbeid i klinikk for å definere hva og hvordan strukturert journal 

bør være
– Avklare eventuelt GAP mellom strukturert dokumentasjon og 

innholdet i registeret
– Etablere arketyper, produksjonssette og hente ut data til KRG 

automatisk
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