Mandat for arbeidsutvalget i Nasjonalt helseregisterprosjekt
Om Nasjonal helseregisterstrategi 2010-2020
Den tiårige strategien for modernisering og samordning av de sentrale helseregistrene og de
medisinske kvalitetsregistrene ble vedtatt i 2011 (heretter omtalt som Nasjonal
helseregisterstrategi). Strategien følges opp innenfor rammen av Nasjonal
helseregisterprosjekt (NHRP), og sekretariatet er lagt til Folkehelseinstituttet med deltakelse
fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Sekretariatet har en rådgivende,
administrativ og koordinerenede funksjon.
Helse- og omsorgsdepartementet følger opp Nasjonal helseregisterstrategi og
handlingsplaner gjennom de ordinære styringslinjene i sektoren (oppdragsdokumenter,
budsjett og oppdragsbrev). Gjeldende handlingsplan Gode helseregistre – bedre helse 20142015 videreføres i 2016. Departementets arbeid med å vurdere tiltak for å styrke
gjennomføringen av Nasjonal helseregisterstrategi videreføres også i 2016.
Arbeidsutvalgets formål og oppgaver
Arbeidsutvalget ble besluttet opprettet etter vedtak i e-helsegruppen 20. november 2014.
Arbeidsutvalget skal bidra til bedre samordning og koordinering mellom aktørene som har et
ansvar i oppfølgingen av Nasjonal helseregisterstrategi.
Arbeidsutvalget skal ha en rådgivende og koordinerende rolle for NHRP sekretariatet og
Helse- og omsorgsdepartementet. Dette innebærer at arbeidsutvalget skal bidra til:
• Oppfølging av den tiårige strategien for helseregisterfeltet.
• Utarbeiding av innspill til ny handlingsplan.
• Oppfølging og gjennomføring av tiltak i handlingsplanen.
• At tiltak i handlingsplanen meldes inn til nasjonal porteføljestyringsstruktur for ehelse.
• Forankring av strategi og handlingsplan i egen organisasjon.
Helse- og omsorgsdepartementet leder arbeidsutvalget. Sekretariatet for Nasjonalt
helseregisterprosjekt administrerer møtene i arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalgets sammensetning
Arbeidsutvalget skal være sammensatt av de aktørene som har et operativt ansvar for
oppfølging av tiltak forankret i Nasjonal helseregisterstrategi. Følgende aktører vil være
representert i arbeidsutvalget:
•
•
•
•

SKDE
Nasjonal IKT
Kreftregisteret
Helsedirektoratet

•
•
•

Folkehelseinstituttet
Direktoratet for e-helse
Interregional styringsgruppe

Aktørene er representert ved personer med lederansvar og som kan ivareta bredden i
virksomhetens saksområder på registerfeltet. Det åpnes for noe fleksibilitet knyttet til antall
representanter og vararepresentasjon.
Arbeidsform
Det vil bli avholdt minimum 3-5 møter i arbeidsutvalget i året. Møteplan for hele året sendes
ut ved årskiftet.
Dagsorden og saksdokumenter sendes ut en uke i forkant av møtene. Møtene gjennomføres
som hovedregel ved personlig oppmøte.
Ved behov for raske avklaringer, kan saker eventuelt håndteres per e-post.
Endringer og evaluering
Lederen av arbeidsutvalget kan beslutte endringer i utvalgets sammensetning og
arbeidsform for øvrig.
Det tas høyde for justering av arbeidsutvalgets rolle, sammensetning og arbeidsform i løpet
av 2016, inkludert hvem som skal lede utvalget.

