
      

 

Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Onsdag 19. oktober 2022 

Tid Kl. 10:00 – 15:30  

Sted Radisson Blu, Gardermoen 

Medlemmer Øyvind Rø (ØR, leder), Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), 

Oslo universitetssykehus HF, Vibeke Stalsberg (VS), Regionalt senter for 

spiseforstyrrelser (RSS), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (deltok 

digitalt), Kathrine Rasch Moyo (KRM), Regionalt senter for 

spiseforstyrrelser (RESSP), Nordlandssykehuset HF, Siri Weider (SW), 

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF), Helse Nord-

Trøndelag HF (deltok digitalt deler av møtet), Stein Frostad (SF), 

uavhengig fagrepresentant medisin, Marianne Clementine Håheim 

(MCH), Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS) (deltok digitalt), Yngvild 

Sørebø Danielsen (YSD), Regional avdeling spiseforstyrringar, Helse 

Bergen (deltok digitalt), Olivia Herlaug Kristoffersen (OHK), Klinikk for 

psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Helse Bergen (deltok digitalt), 

Kari Skulstad Gårdvik (KSG), Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk 

(BUP-klinikk) ved St. Olavs hospital (måtte gå kl. 14), Karoline Thalberg 

(KT) (SPISFO), Liv Ristvedt (LR), BUPA Intensivseksjonen, Sykehuset i 

Vestfold HF (deltok digitalt). 

Fraværende KariAnne Vrabel (KAV), Modum 

Fra register-

administrasjonen 

Kristin Stavnes (KS), faglig leder, Lisbeth Sæterstad (LS), 

registerkoordinator, Carina Bach (CB), rådgiver 

 

Sak   

43-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.  

44-2022 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Vedtak: Fagrådet godkjenner referatet fra forrige møte.  

45-2022 Inklusjonskriterier i NORSPIS 

Fagrådet diskuterte to problemstillinger: 

1. I dag tolkes inklusjonskriteriene slik at også pasienter som utredes for en 

spiseforstyrrelse uten å få en spiseforstyrrelsesdiagnose, skal registreres i NORSPIS. 

Det var enighet om å gå bort fra dette, fordi denne praksisen kan virke forvirrende 

og gjøre registreringsarbeidet mer omfattende enn nødvendig.  

Møtedato  19.10.2022 

Møtenr. 5-2022 



2. Fagrådet diskuterte om det kun er pasienter med spiseforstyrrelse som 

hoveddiagnose som skal registreres, eller om også spiseforstyrrelse som bidiagnose 

bør inkluderes. Det var enighet om at det var for strengt å inkludere kun 

hoveddiagnose. Behovet for behandling av en spiseforstyrrelse kan være stort også 

der den er en bidiagnose, hos pasienter med for eksempel traume, 

personlighetsforstyrrelse, autisme eller ADHD som hoveddiagnose.  

 

Samtidig kan inkludering av spiseforstyrrelse som bidiagnose føre til utfordringer 

med å sammenligne statistikk fra NORSPIS med tall fra andre instanser, kanskje 

spesielt nasjonale pasientforløp (pakkeforløp) for barn og unge.  

 

For å få størst mulig sammenlignbarhet med tall fra nasjonale 

pasientforløp/pakkeforløp, kan det anbefales å samkjøre registrering i NORSPIS med 

registrering i pakkeforløp. Siden pakkeforløp settes i gang også ved kun mistanke om 

spiseforstyrrelse, bør vi samtidig presisere at registrering i NORSPIS skal skje bare 

dersom det er satt en spiseforstyrrelsesdiagnose (se problemstilling 1 tidligere i 

saken).  

 

I NORSPIS registreres spiseforstyrrelsesdiagnose og andre psykiske diagnoser, men 

uten å spesifisere hva som er hoveddiagnose og bidiagnoser. Norsk pasientregister 

(NPR) skiller mellom hoved- og bidiagnoser. Det ble diskutert å innføre et skille i 

NORSPIS. Dette kan imidlertid føre til nye utfordringer i registreringen; det blir en 

ekstra variabel for enhetene å registrere, og det kan variere over tid hva som er 

hoved- og bidiagnoser. I tillegg blir det etter hvert mer krevende å gjøre endringer i 

applikasjonen, siden andre systemer også må endres.  

 

Fagrådet konkluderte med at spiseforstyrrelse som bidiagnose skal inkluderes der 

pasienten mottar behandling for en spiseforstyrrelse. For pasienter under 23 år kan 

man i tillegg bruke følgende rettesnor: Om pasienten inkluderes i nasjonalt 

pasientforløp (pakkeforløp) for spiseforstyrrelse, og det er satt en 

spiseforstyrrelsesdiagnose, er pasienten i målgruppa for NORSPIS.  

Vedtak:  

1. Inklusjonskriteriene skal forstås slik at det ikke er nødvendig å registrere pasienter 

som utredes for en spiseforstyrrelse uten at det blir satt en 

spiseforstyrrelsesdiagnose.  

2. Inklusjonskriteriene forstås slik at det i hovedsak er pasienter med spiseforstyrrelse 

som hoveddiagnose, som er i målgruppa for NORSPIS. Om spiseforstyrrelsen er en 

bidiagnose, er pasienten likevel i målgruppa dersom hen mottar behandling for 

spiseforstyrrelsen. For pasienter under 23 år kan man i tillegg bruke følgende 

rettesnor: Om pasienten inkluderes i nasjonalt pasientforløp (pakkeforløp) for 

spiseforstyrrelse, og det er satt en spiseforstyrrelsesdiagnose, er pasienten i 

målgruppa for NORSPIS. 

3. Registeradministrasjonen bes om å gjøre de presiseringene og endringene som 

trengs i opplærings- og informasjonsmateriell, for at informasjonen som gis 

enhetene skal være i tråd med punkt 1 og 2.  

46-2022 Anbefalt registreringspraksis: Når bør det gjøres en ny registrering? 

Registeradministrasjonen har laget et forslag til flytskjema, som fagrådet diskuterte på 

møtet. Flytskjemaet gjør rede for når det bør gjøres en ny registrering i NORSPIS ved 



overganger mellom forskjellige enhetsnivå. Som vedlegg til flytskjemaet er det laget en 

oversikt over typiske spørsmål og svar, for eksempel: Når bør det gjøres en ny 

registrering ved ny oppstart ved samme behandlingsenhet, og bør det gjøres en ny 

registrering ved behandling på flere steder samtidig.  

Fagrådet diskuterte både hvilken registreringspraksis vi bør ha, og hvordan denne best 

kan forklares i flytskjemaet.  

Registreringspraksis:  

Det ble diskutert om det kun bør gjøres én total startregistrering og sluttregistrering, ved 

første oppstart og siste avslutning i spesialisthelsetjenesten, med andre ord ingen 

registrering ved overganger mellom forskjellige behandlingsnivå.  

Innenfor allmennpsykiatrien (både voksen og PHBU) var det enighet om at det kun gjøres 

én start- og én sluttregistrering. Med andre ord er det ikke nødvendig med ny 

registrering ved overganger mellom poliklinikk, dag og døgn innad i allmennpsykiatrien. 

Startregistreringen gjøres av enhetsnivået som først får pasienten i behandling. 

Sluttregistreringen gjøres av enhetsnivået som sist har pasienten i behandling. Som regel 

forventes dette å være én og samme poliklinikk. Hvis ikke, kan det bli behov for endring 

av rutinene for tilgang i registeret, der poliklinikk/dag/døgn ikke kan registrere som 

separate enheter, men må registrere på et felles, høyere nivå (f.eks. DPS).  

Samtidig var det i stor grad enighet om å beholde skillet mellom allmenn og 

regionalt/spesialisert nivå. Ved regionale/spesialiserte enheter, gjøres det med andre 

ord en ny start- og sluttregistrering selv om pasienten overføres fra/til et annet 

behandlingsnivå. Begrunnelsen for dette: Foreløpig er det hovedsakelig spesialiserte og 

regionale enheter som registrerer. Det er ønskelig å kunne lage statistikk spesifisert på 

spesialisert/regionalt nivå. Om de regionale/spesialiserte enhetene ikke lenger kan få 

spesifiserte resultater, er det å frykte at de ikke lenger har samme motivasjon til å ta 

ansvar i NORSPIS-arbeidet.   

Hvilke enheter som er regionale, er tydelig avklart. En spesialisert enhet kan imidlertid 

være vanskeligere å definere. Her blir det mye opp til enhetene selv, og hvordan de 

definerer seg. Dette avklares i dialog med registeret, som en del av tilslutningsarbeidet.  

Grensen mellom kortere/lengre døgnopphold, settes til fire uker. En startregistrering skal 

alltid ha en sluttregistrering, men om behandlingen har vart i mindre enn fire uker, er det 

ikke nødvendig med ny pasientbesvarelse ved avslutning.  

Det ble understreket at virkeligheten er komplisert, som kan gjøre det vanskelig å følge 

et flytskjema. For eksempel kan planer bli justert eller endret underveis, noe som kan 

påvirke registreringen. 

Flytskjema: 

Flytskjemaet og spørsmål/svar-vedlegget endres i samsvar med anbefalt 

registreringspraksis ovenfor. Det var enighet om å dele opp skjemaet, slik at den som 

registrerer kun trenger å forholde seg til den delen som gjelder dem selv. Dette vil 



forhåpentligvis gjøre skjemaet enklere å forstå. I tillegg bør begrepene som brukes, 

bedre tilpasses barn og unge (PHBU). Dagbehandling må inn i skjemaet.  

Vedtak:  

Fagrådet anbefaler følgende registreringspraksis. Fagrådet ber om at 

registeradministrasjonen følger opp videre med tanke på opplærings- og 

informasjonsmateriell, som bør gjøres så enkelt, oversiktlig og målrettet som mulig. 

• Innenfor allmennpsykiatrien (voksen/PHBU) gjøres det normalt én start- og én 

sluttregistrering.  

• I regionale og spesialiserte enheter (voksen/PHBU) anbefales følgende praksis: 

o Dagtilbud eller døgnopphold på under 4 uker: Startregistrering og 

sluttregistrering uten pasientskjema.  

o Lengre opphold og/eller poliklinisk behandling: Start- og sluttregistrering. 

o Flere korte opphold (intervall): Startregistrering ved første start og 

sluttregistrering ved siste avslutning.  

o Intern overgang mellom dag, døgn og poliklinikk: Ingen nye registreringer før 

pasienten avsluttes ved enheten.  

47-2022 SCL-90-R 

Fagrådet fortsatte diskusjonen fra forrige møte, om å fjerne eller erstatte SCL-90-R. 

Registeradministrasjonen hadde satt opp tre alternativer til diskusjon: 1) SCL-90-R utgår, 

2) SCL-90-R erstattes av et annet og kortere skjema og 3) SCL-90-R eller en eventuell 

erstatning gjøres valgfritt. Hovedsakelig alternativ 1 og 2 ble diskutert på møtet, siden 

alternativ 3 ble ansett som lite aktuelt.  

Fagrådet konkluderte med at de ønsker å erstatte SCL-90-R med et annet og kortere 

skjema, helst ett som kan sammenlignes med andre registre. Samtidig er det viktig at 

skjemaet er validert etter norske forhold, og at det har god klinisk nytteverdi. Det var 

enighet om å se nærmere på CORE-OM, og snakke med noen som bruker det klinisk og til 

forskning. Registeradministrasjonen følger opp videre, blant annet ved å ta kontakt med 

psykiater Vidje Hansen, eventuelt med registeret LoveProm. Eventuelt kan medlemmer 

av fagrådet bidra, med for eksempel å se nærmere på litteratur.  

Vedtak:  

Fagrådet ønsker å erstatte SCL-90-R med et kortere skjema, som kan sammenlignes med 

andre registre, er validert etter norske forhold og har god klinisk nytteverdi. Fagrådet er 

enig om å se nærmere på CORE-OM. Registeradministrasjonen følger opp videre, 

eventuelt med bistand fra medlemmer i fagrådet.  

48-2022 Hvordan belyse etterlevelse av nasjonale faglige retningslinjer ved hjelp av data i 

NORSPIS 

Registeradministrasjonen la fram statistikk fra registeret, som grunnlag for å utforske 

etterlevelse av de nasjonale faglige retningslinjene.  

Følgende generelle punkter ble diskutert: 



• Det ble diskutert hvor ofte retningslinjene oppdateres. Så vidt fagrådet kjenner til, er 

det ingen umiddelbare planer om en ny revisjon.  

• Små antall og manglende sluttregistreringer skaper utfordringer – det kan være 

vanskelig å se på utvikling over tid eller sammenligne enkeltenheter.  

• I eventuell formidling av denne statistikken, må vi ta mange forbehold. I 

presentasjonen har registeradministrasjonen prøvd å velge ut de anbefalingene som 

best egner seg til å måle etterlevelse. Likevel vil det alltid være forskjeller i de 

språklige formuleringene i retningslinjene og registeret, noe som gir rom for 

tolkning. I tillegg vil det for de fleste anbefalingene være utfordrende å tallfeste og 

måle etterlevelse.  

Konkrete tilbakemeldinger og innspill under enkelt-anbefalinger (disse er for enkelhets 

skyld nummerert i henhold til rekkefølgen de har i retningslinjene): 

Anbefaling 1: Dialog og samarbeid med familie og andre pårørende bør vektlegges for 

personer med spiseforstyrrelser.  

I presentasjonen er dette foreslått belyst ved hjelp av spørsmålene om involvering av 

familie og venner i skjemaet Pasienttilfredshet.  

Innspill: 

• Kan vi gå ut fra at spørsmål om involvering tolkes som dialog og samarbeid? Dette 

bør drøftes ved eventuell formidling.  

• Er involvering et vanskelig ord å forstå? 

• Andel som har fått familiebasert terapi (FBT) kan muligens være et annet alternativ 

for å belyse etterlevelse av denne anbefalingen. Samtidig kan vi ikke gå ut fra at alle 

pasienter som har fått familiebasert terapi, har en opplevelse av god dialog og godt 

samarbeid. Helst bør vi kunne få tall på pasientens opplevelse (ved hjelp av 

spørsmålene om involvering) fordelt på terapiform. En del opplysninger om 

poliklinisk terapiform registreres i behandlingsskjemaet.  

• Tall for pasienter under 16 år foreligger fra og med ny versjon av 

registerapplikasjonen i 2021, men ikke før den tid.  

• For pasienter under 18 år som ønsker involvering av familie, bør det ikke forekomme 

at familie ikke involveres. For pasienter som ikke ønsker involvering, blir dette mer 

komplisert, spesielt i aldersgruppa over 18 år.  

Anbefaling 6: Omhandler utredning av spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten. Som 

en del av utredningen bør det gjennomføres en somatisk undersøkelse.  

I presentasjonen er dette foreslått belyst ved hjelp av spørsmål om blodprøver og 

beintetthetsmåling i behandlerskjemaet Medisinske opplysninger.   

Innspill: 

• Vi kan se nærmere på andelen voksne med alvorlig/ekstrem oppkast der det (ikke) 

tas blodprøver.  

• Beintetthetsmåling: Det ble diskutert om dette er relevant for alle pasientgrupper, 

og hvor ofte det bør gjøres. Det ble diskutert om beintetthetsmåling bør gjøres hvert 

år eller annethvert år. Beintetthetsmåling er i utgangspunktet relevant for alle 

aldersgrupper, men det ble diskutert om beintetthetsmåling er relevant bare for 

kvinner eller også for menn. Menn er så langt inkludert i statistikken, med unntak av 

statistikk om menstruasjon. Det ble diskutert hvilke variabler det er mest relevant å 



fordele på i analysen: BMI (undervekt) og/eller menstruasjon. Bruk av menstruasjon 

kan bli for komplisert, siden man også må ta hensyn til prevensjon.  

Anbefaling 9-15: Omhandler hvilken type tilbud pasientene får, ut fra blant annet 

somatisk tilstand, undervekt, oppkast, diagnose, komorbiditet og alder.  

I presentasjonen er dette foreslått belyst ved å beskrive pasientgruppa med tanke på 

undervekt, oppkast, diagnoser og behandlingstilbud, basert på hva som er registrert i 

NORSPIS. 

Innspill og diskusjon: 

• Dette kan være nyttig informasjon, men uten nødvendigvis å måle etterlevelse av 

retningslinjene.  

• I en beskrivelse av pasientgruppa og behandlingstilbud, bør vi også inkludere 

overspising.  

• Blant pasientene med andre F-diagnoser i tillegg til spiseforstyrrelsen, ser det ut til å 

være en ganske høy forekomst av personlighetsforstyrrelse. Det ble kort diskutert 

om man bør unngå å sette diagnosen personlighetsforstyrrelse samtidig med en 

aktiv spiseforstyrrelse, eller på den annen side om personlighetsforstyrrelse er 

underdiagnostisert. Det ble kort diskutert om rusproblematikk kan være 

underdiagnostisert. 

Anbefaling 16: Antidepressiva anbefales ikke brukt til behandling av anoreksi, ved 

indikasjon anoreksi. Kan være supplement til annen form for behandling ved komorbide 

tilstander.  

Anbefaling 17: Antipsykotika anbefales ikke brukt til behandling av anoreksi, ved 

indikasjon anoreksi. Kan være supplement til annen form for behandling ved særskilte 

tilfeller.  

I presentasjonen er dette foreslått belyst ved hjelp av behandlerregistrerte opplysninger 

om psykofarmaka.  

Innspill: 

• Statistikken bør forklares bedre.  

• Punkter som bør drøftes ved eventuell formidling, er om komorbiditet er korrekt 

registrert.  

• Komorbiditet kan foreligge også uten at det er satt en diagnose.  

• Vi bør se nærmere på disse tallene.  

Anbefaling 19: Det anbefales å tilstrebe en reduksjon av undervekt fra 0,5 til 1,5 kg/uke 

for pasienter med anoreksi.  

I presentasjonen er dette foreslått belyst ved hjelp av behandlerregistrerte opplysninger 

om vekt ved start og slutt, samt behandlingslengde. I analysen har vi ved hjelp av disse 

opplysningene beregnet gjennomsnittlig reduksjon av undervekt per uke fordelt på 

tiltakstype.  

Innspill og diskusjon: 



• Dette er målbar informasjon som i utgangspunktet kan egne seg som en 

kvalitetsindikator, men det er flere usikkerhetsmomenter.  

• Behandlingslengden er beregnet som antall uker fra start til slutt. Det kan imidlertid 

være grunn til å betvile om den beregnede behandlingslengden er reell, for 

eksempel lar det seg ikke gjøre å ta hensyn til pauser i behandlingen. Dette kan gi 

lavere gjennomsnittlig vektendring per uke enn det som reelt er tilfelle.  

• Somatiske hensyn kan ligge bak manglende reduksjon av undervekt.  

• Pasienter som er innlagt for stabilisering og SEED-pasienter, har ikke nødvendigvis 

reduksjon av undervekt som det primære målet for behandlingen.  

• Noe av dette kan tas hensyn til i analysen, for eksempel ved å skille ut pasienter med 

BMI lavere enn 12, der den somatiske risikoen pga. undervekt vil være høyest. Det 

kan være vanskelig å skille ut SEED-pasienter ved hjelp av opplysningene vi har i 

registeret.   

Vedtak:  

Fagrådet ber registeradministrasjonen følge opp saken videre, med innspillene som kom 

på møtet. Vi bør ta mål av oss på å ha statistikk i neste årsrapport som kan belyse 

etterlevelse av de nasjonale faglige retningslinjene, selv om vi muligens ikke har fått 

definert konkrete kvalitetsindikatorer til den tid.  

49-2022 Import fra CheckWare 

Registeradministrasjonen orienterte: For det første planlegger vi en løsning for 

automatisk import fra CheckWare til NORSPIS-applikasjonen. For det andre jobber vi 

med å få de egenutviklede NORSPIS-skjemaene inn i CheckWare. Når alt dette er på 

plass, skal pasient og behandler kunne besvare alle relevante skjema i CheckWare, og 

skjemaene vil deretter bli importert til NORSPIS hvis pasienten samtykker.  

Helse Nord IKT har laget en første testversjon av importløsningen, som skal inneholde 

det meste av funksjonalitet. Autentisering og kryptering gjenstår, men dette bør 

avventes til øvrig funksjonalitet er ferdig testet. CheckWare jobber fortsatt med sin del 

av importløsningen, men håper å ha en testversjon klar i løpet av november. Først da vil 

registeret kunne begynne med sin testing i full skala. Produksjonssetting kan neppe bli 

før i 2023. Forhåpentligvis kan enhetene begynne å bruke NORSPIS-pakken i CheckWare 

før den tid, selv om det fortsatt gjenstår flere utfordringer og avklaringer. Selv om 

NORSPIS-pakken kan bli ferdig før importløsningen, må vi nok regne med 

dobbeltregistrering en stund til.  

Det er planlagt et felles møte mellom Helse Nord IKT, CheckWare og 

registeradministrasjonen i slutten av november. Vi kan gjøre opp status da, og deretter 

gå ut med oppdatert informasjon om status til enhetene.  

På møtet kom det ønske om å få resultatene fra de pasientrapporterte skjemaene 

importert til Dips, til klinisk bruk. CheckWare skal allerede ha funksjonalitet for dette opp 

mot Dips.  

Registeradministrasjonen spurte om noen hadde erfaring med CheckWare og kunne 

tenke seg å teste NORSPIS-løsningen i CheckWare. Flere av medlemmene var positive til 

at deres enhet kunne være med på dette.  



Vedtak:  

Fagrådet tar saken til orientering, og ber registeradministrasjonen følge opp videre.  

50-2022 

 

Diverse oppfølging fra foregående møter 

Elæring 

Elæringsvideoene har avventet avklaringer om inklusjonskriterier og anbefalt 

registreringspraksis, men er ellers snart ferdige. Registeradministrasjonen er i kontakt 

med Ehelse på Nordlandssykehuset om å få elæringen publisert i sykehusets 

elæringsportal. Vi må inngå databehandleravtaler med andre helseforetak, siden vi 

kommer til å behandle opplysninger om deres ansatte. Dette kan nok ta litt tid, men vi 

har godt håp om å være i havn før jul.  

Eierskap til forskningsdata 

Som oppfølging av sak 35/22, har faglig leder tatt kontakt med flere andre nasjonale 

registre, og har fått tilbakemelding fra noen av dem. Faglig leder har også vært i kontakt 

med jurist ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), som opplyser at 

data er fritt tilgjengelig etter søknad, så lenge formelle og etiske krav for utlevering er 

oppfylt. Enheter kan fritt bruke egne data, så lenge krav til bruk er oppfylt. SKDE gjorde 

samtidig oppmerksom på en ny nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata, som 

er en sak under Eventuelt.  

Tilbakemeldingene fra andre registre kan oppsummeres slik: 

Hjerteinfarktregisteret ved St. Olavs orienterer datamottakere dersom andre har bedt 

om samme data, men tar ikke noe ansvar ut over dette. Hjerneslagregisteret ved St. 

Olavs opplyser at de har et godt samarbeid i feltet, slik at de ikke har hatt noen 

problemstillinger rundt eierskap til data. Kvarus gjorde rede for de forskjellige typene 

datautlevering som typisk er aktuelle, og kommenterte ellers at det kanskje heller var 

større risiko for å bruke opp problemstillingene enn dataene.  

Reservasjonsbasert register 

Registeradministrasjonen har startet dialogen med Norsk helsenett, som administrerer 

reservasjonsløsningen på Helsenorge. Flere andre punkter må følges opp videre i denne 

saken: teknisk løsning mellom NORSPIS-applikasjonen og Norsk helsenett, de nye 

informasjonsskrivene, plan for å distribuere informasjon og en 

personvernkonsekvensvurdering.  

Vedtak: Fagrådet tar sakene til orientering, og ber registeradministrasjonen følge opp 

videre. 

51-2022 Eventuelt 

Det var én sak under eventuelt.  

Ny nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 



Faglig leder orienterte: Registeret har mottatt en høringssak om en ny forskrift. Den nye 

forskriften gjelder ny nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata, som ser ut til å 

redusere registerets eierskap og råderett over egne data.  

Høringen er sendt registret via forskningsadministrasjonen i Nordlandssykehuset, som 

ber oss om å gi en tilbakemelding til en høringsuttalelse de kommer til å skrive. Fristen til 

departementet er 2. desember, mens fristen til Nordlandssykehuset er 15. november.  

Første reaksjoner fra fagrådet er at det er svært uheldig dersom den nye løsningen 

reduserer registerets eierskap og råderett over egne data. Det er viktig at den nye 

løsningen ikke forhindrer kontinuerlig kvalitetsforbedring. Det oppfattes også som svært 

urimelig hvis miljøene som har lagt mye arbeid i å samle inn dataene, risikerer å måtte 

betale for å få dem utlevert til kvalitets- og forskningsprosjekter.  

Det var enighet om at registeradministrasjonen gjør et forarbeid med å lage et utkast til 

tilbakemelding, som deretter sendes fagrådet for kommentarer.  

Vedtak: Fagrådet ber registeradministrasjonen lage et utkast til tilbakemelding i 

høringssaken, som deretter sendes fagrådet for kommentarer.  

 

Referent: Lisbeth Sæterstad 

 


