
 
 

 

 
 

 
Skjema for kartlegging av medisinske forsknings- og kvalitetsregistre 
 

 

Del 1: Identifikasjonsopplysninger 

Registerets betegnelse/navn       

Registeransvarlig/kontaktperson       

Andre kontaktpersoner 
(systemeier, systemansvarlig etc., 
oppgi navn og rolle) 

      

Organisert under 
avdeling/klinikk  

      

Registeret ble opprettet (årstall)       

Er eierforholdene for registeret 
avklart (navn på institusjon)? 

 Ja  

Hvis ja, oppgi eier:       

 

 Nei 

Benyttes registeret av flere 
foretak?  

 Ja  

Hvis ja, oppgi hvilke foretak:       

 

 Nei 

Hvis flere foretak benytter 
registeret, bruker alle foretakene 
samme installasjon/database, 
eller er det opprettet egne 
databaser for hvert foretak? 
(beskriv) 

      

 

Del 2: Registerets omfang 

Antall registrerte pasienter       

Antall variabler/parametre       

Registerets formål 

(Sett gjerne flere kryss). 

 Kvalitetssikring av helsehjelp 

 Utøvende helsehjelp 

 Forskning 

 Undervisning 



 
 

 

 
 

 Annet, spesifiser:       

 

Skal opplysningene i registeret 
innhentes:  

(Sett kun ett kryss). 

 Lokalt  

 Regionalt 

 Nasjonalt 

 Internasjonalt 

Dersom registeret er 
regionalt/nasjonalt, hvor mange 
foretak rapporterer inn data? 

      

Ressursinnsats internt knyttet til 
datainnsamling, registrering, og 
dataanalyse 

Angi ca. årsverk brukt i fjor:       

Kommentarer til dette spørsmålet:       

 

Finansiering  Internt finansiert 

 Eksternt finansiert 

Hvis eksternt finansiert, angi alle finansieringskilder: 

      

 

 

Del 3: Dagens situasjon: Systemløsning, driftsansvar og organisering 

Lokalisering (hvor er dataene 
lagret) 

(Sett kun ett kryss). 

 Avdelingens fellesområde (F:) 

 Registeransvarlig sitt brukerområde (H:) 

 Lagret på egen PC 

 Lagret på forskningsserveren 

 Lagret på kvalitetsserveren 

 Lagret på annen server, spesifiser:       

 

Er systemløsningen risikovurdert 
i henhold til foretakets 
retningslinjer? 

 Ja Svar ”ja” kun dersom 
risikovurdering er utført av 
kvalifisert 
sikkerhetspersonell. 

 

 Nei 

 Ikke aktuelt 

Hvilken programvare benyttes 
ved håndtering av dataene? 

 Access 

 Excel 



 
 

 

 
 

(Kryss av for alle alternativene som 

passer). 

 

 SPSS 

 Word 

 SQL Server 

 Annet, spesifiser:       

 

Hvem har utviklet 
systemløsningen for registeret? 

 Internt i helseforetaket 

 Eksternt, innleid 

 Helse Vest IKT AS 

 Andre, spesifiser:       

 

Beskriv eventuelle krav til basis 
software og/eller hardware. 

      

Hvem har det daglige 
driftsansvaret for 
systemløsningen? 
(Sikkerhetskopiering og 
vedlikehold) 

 Internt i helseforetaket 

 Eksternt, innleid 

 Helse Vest IKT AS 

 Andre, spesifiser:       

Er det utarbeidet vedtekter, 
mandat eller annen skriftlig 
dokumentasjon for registeret?  

 Ja Hvis ja, legg ved kopi av 
dokumentene. 

 Under utarbeidelse  

 Nei 

Er det utarbeidet kontrakter, 
avtaler, konsesjoner eller andre 
juridisk bindende dokumenter for 
registeret? 

 Ja Hvis ja, legg ved kopi av 
dokumentene. 

 Under utarbeidelse  

 Nei 

 

Del 4: Hvilke tilbud har registeret behov for?  

Utvikling, drift og vedlikehold av 
databaseløsning på moderne og 
sikker plattform, inkludert 
adgangskontroll, sikkerhets-
kopiering, vaktordning og 
logging? 

(Flere kryss mulig). 

 Utvikling 

 Drift og vedlikehold 

 Har allerede en slik løsning 

 Ikke aktuelt 

Behov for organisatorisk  Maler og bistand til utforming av vedtekter  



 
 

 

 
 

rammeverk og bistand? 

For eksempel avklaring i forhold 
til eierskap og organisering, 
herunder styringsgruppe, 
faggruppe, referansegruppe 
m.m. 

 Er allerede tilfredsstillende ivaretatt 

 Ikke aktuelt 

Behov for juridisk rammeverk og 
bistand? 

For eksempel 
konsesjonssøknad, 
kvalitetssikring, kontrakter/ 
avtaler m.m. 

 Maler og bistand i forhold til myndighetskrav  

 Er allerede tilfredsstillende ivaretatt  

 Ikke aktuelt 

 
 


