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Mandat for Styringsorgan - IKT løysingar for medisinske 
kvalitetsregistre i Helse Vest  
 
 

Mandatet for Styringsorgan - IKT løysingar for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest har 

eit breitt siktemål og inkluderer IKT-utvikling innanfor registerfeltet og den samla 

oppfølginga av registrera. (Om bakgrunn; sjå vedlegg). Styringsorganets mandat og oppgåve 

er knytte til nasjonale og regionale føringar, blant anna Strategi for det regionale arbeidet med 

medisinske kvalitetsregister i Helse Vest 

I mandatet skilles det mellom på den eine sidan oppgåver knytte til etablering og utvikling av 

nasjonale kvalitetsregistre og på den andre sidan regionale og lokale registre. 

 

Nasjonale kvalitetsregistre og IKT- løysingar 

Gjennom etablerte prosesser regionalt og nasjonalt avgjerdast det kva for nokre 

kvalitetsregister som skal etableras og utvikles. Det inkluderer avgjerd om kva for register det 

skal utarbeidas elektroniske løysingar for, og korleis desse skal utviklast og vidareutviklast. I 

Helse Vest organiseres utviklingen av de elektroniske løsningene for de nasjonale registre 

som prosjekt. Det er behov for en tydelig styringsstruktur som sikrar at det etableres klare 

rammer knytte til tid, kostnad og kvalitet for prosjektoppfølginga, og at den tekniske løysinga 

blir levert innenfor disse avtalte rammene. Styringsorgan - IKT løysingar for medisinske 

kvalitetsregistre i Helse Vest skal sørgje for en tydelegare styring av prosjekta.  

 

Mandat 

Styringsorgan - IKT løysningar for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest har ansvar for 

satsinga på den tekniske utviklinga av løysningar, og skal sikre at det blir etablert tydelige 

rammer for kvart enkelt teknisk utviklingsprosjekt. Den skal sikre at prosjekta leverer i 

samsvar til prioritering og rammene som er satt for prosjekta. Assisterende fagdirektør i Helse 

Vest er finansieringsansvarlig og kan ta beslutninger innen sitt myndighetsområde. På noen 

områder må også databehandleransvarleg (det lokale føretaket som «eiar» registeret) 

involveras.  

 

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest
1
 er bestiller av prosjekta.  

For kvart teknisk utviklingsprosjekt skal det peikast ut ein prosjektleiar frå Helse Vest IKT
2
. 

Fagsenteret skal være representert i prosjektgruppa, samen med representant(er) frå aktuelt 

register.  

                                                           
1
 Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest er organisatorisk lagt til Seksjon for forskning og 

innovasjon, Forskings- og utviklingsavdelinga Helse Bergen og har ein faglig leiar. Økonomi- og personalansvar 

for fagsenteret er lagt til seksjonsleder for Seksjon for forskning og innovasjon 

 
2
 Helse Vest IKT er et aksjeselskap som er 100 % eid av Helse Vest RHF. Det leverer produkt og tjenester til 

helseforetakene på IKT-området. Registerutvikling: IKT- utviklere og IKT-forvaltere er organisert i seksjon 

styringsdata under seksjonsleder der, som er en del av avdeling «Virksomhetsutvikling». 

https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter%20for%20medisinske%20registre/Strategi%20kvalitetsregistre%20i%20Helse%20Vest.pdf
https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter%20for%20medisinske%20registre/Strategi%20kvalitetsregistre%20i%20Helse%20Vest.pdf
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Saker som skal behandlast i styringsorganet er:  

 Godkjenning av bestilling av teknisk løysning 

 Godkjenning av prosjektdirektiv for utviklinga av den tekniske løysningen  

 Prosjektavvik knytte til innhald og avgrensingar, tid og framdrift, økonomi og 

ressursar 

 Avgjerd om saker som skal løftas til andre fora 

 Prosesser, ansvarsfordeling og roller innenfor for kvalitetsregisterområdet 

 Utvikling og vidareutvikling av en felles teknisk løysning for de regionale og lokale 

registrene. 

 

Regionale og lokale kvalitetsregistre og IKT løysningar 

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre skal prioritere å støtte register med nasjonal status, 

men har også fått i oppgåve av Helse Vest RHF å hjelpe med etablering og utvikling av 

regionale og lokale kvalitetsregistre i regionen, og senteret gir råd om datainnsamling og 

analyse
 3

.. Styringsorganet skal haldast orientert om status og vurdere utvikling og 

vidareutvikling av en felles teknisk løysning for de regionale og lokale registrene. 

 

Deltakarar 

Følgjande aktørar skal være representert i styringsorganet: 

 Helse Vest RHF ved assisterande fagdirektør som leder styringsorganet 

 Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest ved fagleder 

 Helse Vest IKT ved leder av seksjon for Styringsdata 

 Helse Vest IKT ved leder av avdeling «Veirksomheitsutvikling»  

 Representantar frå aktuelle registre ved behov. Dvs. at det er ønske om at representant 

(er) frå aktuelle registerprosjekt kan delta (fysisk eller elektronisk) på deler av møtet 

for å orientere nærmare om status mm 

 

Møter i styringsorganet skal haldast månadleg eller ved behov. Representanten frå Helse 

Vest RHF er leder av styringsorganet og eiar av alle tekniske utviklingsprosjekta som er 

innanfor styringsorganets ansvarsområde. Fagsenteret har sekretariatsfunksjon for 

styringsorganet, inkludert saksførebuing, møteinnkalling og referat. Prosjektleder(e) for 

tekniske utviklingsprosjekter stiller ved behov. 

 

Evaluering 

 Styringsorganets mandat og funksjon evalueras våren 2018. 

 

 

Mandatet er godkjent av assisterande fagdirektør i Helse Vest 22.06.17. 

 

 

                                                           
3
 Det er pr. i dag ikke en standardisert teknisk løsning som tilbys disse registrene slik det er for de nasjonale. De 

regionale og lokale kvalitetsregistrene benytter bl.a. papir, Excel eller enkle/avanserte Access-løsninger. De 

regionale og lokale registrene må selv sørge for finansiering av teknisk løsning. 
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VEDLEGG 

Bakgrunn 

Før etableringa av Styringsorgan - IKT løysningar for medisinske kvalitetsregistre i Helse 

Vest har det som har vært kalla som «Styringsgruppe for Kvalitetsregistersatsinga» vært en 

arena for rapportering og avgjerdstaking om utvikling av teknisk løysning for registre med 

nasjonal status. Gruppa har hatt regelmessige møter 3-4 gonger i året. Helse Vest RHF, 

Fagsenter for kvalitetsregistre, Helse Vest IKT og andre IKT-leverandører (HEMIT og Helse 

Nord IKT) har deltatt. I 2016 så en et behov for å etablere et styringsorgan og arbeidet med å 

utarbeide et mandat til et «Styringsorgan - IKT løysningar for medisinske kvalitetsregistre i 

Helse Vest» starta opp. 

 

Sammenlikna med tidligere er en sentral endring ved opprettelsen av Styringsorgan - IKT 

løysingar for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest at en skiller intern og ekstern 

oppfølging ved at det etableres et «Leverandørmøte» med et eget mandat. Formålet med 

«Leverandørmøte» er å sikre framdrift i kvalitetsregisterprosjekter som blir gjennomført i 
samarbeid med eksterne leverandører, i hovudsak Helse Midt-Norge IKT (MRS-registre) 
og Helse Nord IKT (Open Qreg - registre).  
 

Det er mange som har deltatt og kome med innspel til mandatet: seksjonsleder Kristin 

Farestvedt, Styringsdata, Helse Vest IKT, leiar Kari Guldbrandsøy, Regionalt fagsenter for 

medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest, avdelingsleder Gjertrud Fagerli, Verksamdutvikling, 

Helse Vest IKT, seniorrådgiver Anne Grimstvedt Kvalvik, Helse Vest RHF, assisterande 

fagdirektør Pål Iden, Helse Vest RHF og seksjonsleder Forskning og innovasjon/økonomi- og 

personalansvarlig for Fagsenteret Ernst Omenaas, Helse Bergen 


