
 

Helse Bergen HF - Norsk intensivregister 
Haukeland universitetssjukehus, Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen | Tlf 55 97 67 94  

Org. nr: 983 974 724  

 Referat fra 1. møte med nye Fagrådet 
 
Tid: Torsdag 2018-25-01 kl. 11:30 – 16:30 
Sted: Terminus hotell Bergen 

Faste medlemmer: 

 *): «E» i kolonnen «Til stede» indikerer at 

vedkommende deltok via elektronisk møte. 
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Kjersti Mongstad Seksj.sykepl. Unn Tromsø X  
Ingunn Skaaland Int.spl. Mosjøen X  
Erik Bonesmo Int.spl. Levanger X  
Lisbeth Strømme Int.spl. Ålesund X  
Kristian Strand Seksj.ol.  SUS (SUS)  Stavanger univ.sykehus   X 
Hans Flaatten Ol.int. HUS (HUS) KSK Intensiv avd.  X 
Andreas Barrat-Due Ol. Akuttkl. RH (OUS)  Leder i Fagrådet X  
Yvonne Karin Martin Fagansv.seksj.ol. (HSØ)  Kalnes X  
Kristin Haugli Int.sykepl. Gjøvik X  
Ingeborg Hilstad Brukerrepr.   X 
Eirik Buanes Daglig leder NIR Norsk intensivregister X  
     

Andre inviterte: 
  

  

Marianne Warholm             (Kl. 13.30 – 15.30) X  
Reidar Kvåle Faglig medarb. i NIR            (Kl. 11.30 – 15.00) X  
Anita Farestveit Nasjonal sekr. Norsk intensivregister X  
 
 
SAKSLISTE: 
SAKSNR. SAKS-

TYPE 
TEMA INNMELDT 

AV 
ANSVAR 

01.18 GS Godkjenning av sakslisten 

Sakslisten ble godkjent uten merknader. 

EB  

01.18 GS Godkjenning av referat fra forrige møte 

Bodø 8. november 2017 

-  
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SAKSNR. SAKS-
TYPE 

TEMA INNMELDT 

AV 
ANSVAR 

02.18 VS Vedtak: Konstituering av Fagrådet (HF) 

o Det blir en kort gjennomgang av Fagrådets nye 
medlemmer. Etter mange år som leder, er Hans 
Flaatten klar for å tre ut som leder av Fagrådet. Eirik 
Buanes mener en etterkommer bør være en 
utenfor Helse-Vest. Rollen som leder er å ha 
overordnet oppsyn av registeret og bestemme Hva 
som skal tas opp på møtene. Han skal også se til at 
Fagrådets oppgaver blir løst.  

- Andreas Barrat-Due trer inn som ny 

leder i Fagrådet. 

o ( Vedtekter_2017_v10_endeleg.pdf) 

HF - 

03.18 VS Vedtak: Kontaktinfo SKDE 

Nettside https://www.kvalitetsregistre.no/ 

SKDE i Tromsø er hovedfestet vårt. Kontaktpersonene til SKDE 
finner man på nettsiden. Eirik foreslår at han selv og Anita 
(sekretær) skal være bindeleddet og formidle evt. spørsmål og 
informasjon videre. Andreas vil at mest mulig informasjon skal 
ligge på nettsiden så dette i minst mulig grad blir nødvendig.  

o Reidar informerer om Helse- og 
registerkonferansen i Tromsø. Fagrådet bør være 
representert og han foreslår at vi bør ha en poster 
på konferansen for å vise hva vi gjør. For å knekke 
myten fra gamle dager om at de fleste på 
intensivavd. dør, kan man lage en poster hvor man 
viser tall for overlevelse. Vi kan hente samledata fra 
Rapporteket og lage poster for å markere 
registeret.  
Fagrådet samtykker til dette. 
 

• Eirik foreslår at en sharepoint-side for fagrådet kan være et 
bedre alternativ enn mail når nye ting skal vedtas. Fagrådet 
er positive til dette og det søkes derfor om tilgang til 
Fagrådets medlemmer. 

  

04.18 DS Diskusjon: Publisering av referat fra Fagrådsmøter 

o Eirik mener det er naturlig at vi legger ut både 
sakslister og referat offentlig. Fagrådet samtykker 
til dette, men referat må først sendes til Fagrådet 
for godkjenning.  
Referatet skal også legge på nettsiden. 

EB - 

05.18 OS Orientering: Saker under arbeid 

• Eirik viser arb.listen. Går gjennom noen av arb.oppgavene 
som influensareg. Dips Arena 

EB  
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SAKSNR. SAKS-
TYPE 

TEMA INNMELDT 

AV 
ANSVAR 

06.18 OS Organisatorisk plassering av NIR i Helse Bergen HF  

• Det er Helse-vest som får penger og fordeler disse til 
forskjellige register i ulike avdelinger. Alle register har 
ankerfeste i regionen og all forskning ligger under nivå 2-
leder. Sykehusdirektør Eivind Hansen er 
databehandlingsansvarlig for oss.   
Fagrådet bestemmer over pengene men klinikken, i vårt 
tilfelle Kirurgisk serviceklinikk, (KSK) har innsyn og skal 
godkjenne bilag. 
Eirik mener vi burde vært trukket ut fra dette for at 
registeret skal være mer uavhengig av avdelingen.  
 

EB  

07.18 OS Orientering: Validering av datasett 

• Marianne Warholm, spesialkonsulent fra Helse-Vest IKT er 
tilstede for å informere om MRS. 

• MRS kan få inn «det de vil», i Dips Arena, men noen vil 
heller ha Metavision.  

• MRS skal snart oppdateres. Kjernen oppdateres noen 
ganger i året 

• Felt må revideres: dråpesmitte/kontaktsmitte 
isolasjonsfelt? isolering av int.pas.(eget personale på eget 

rom) 

Endre tekst på daglig SOFA score - Daglig skal bort 
• Flytte en del felt i skjemaet 
• Eirik og Reidar var på OUS for å validere i vår. Måten det 

foregår på er at en sjekker enkelte verdier i journal og/eller 
kurve på et tilfeldig utvalg av pasienter. Disse verdiene 
sammenholdes med det som er registrert i NIR. Foreløpig 
ser det ut som SAPS bør være hovedfokus i videre 
kvalitetsarbeid. 

• Kodebok: HEMIT klarer ikke alltid levere det vi vil ha. Det 
gjør at kodeboken vår ikke stemmer med databasen. Vi 
jobber mot fagsenteret og HEMIT nå for å få det til å 
stemme.  

EB  

08.18 OS Orientering: Revidert årsrapport 

• I fjor måtte mye på plass på kort tid. 
• Tilleggg til årsrapport NIR for 2016 – overføringer under 

pågående int. beh.  

• Pårørendetilfredshet 

 

EB/RK  

09.18 VS Vedtak: Revisjon av inklusjonskriterier 

Kriteriet for vasoaktiv infusjon får følgende tillegg: 
«Postoperative pasienter som får vasoaktiv infusjon < 6 
timer umiddelbart postoperativt skal ikke inkluderes. 

EB  
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SAKSNR. SAKS-
TYPE 

TEMA INNMELDT 

AV 
ANSVAR 

Pasienter som behandles med vasopressor utover dette og 
overvåkes  < 24 timer, skal ikke registreres dersom man 
klinisk vurderer årsaken til overvåkingen som et utvidet 
normalt postoperativt forløp.» 

10.18 OS Orientering: Driftsresultat 2017 

• I fjor fikk vi 1.7 mill. for å drive registeret. Da vi ikke har 
brukt opp midlene vi fikk, må vi regne med å få mindre i år. 
Vi har penger igjen fra i fjor og Eirik har bedt om at dette 
overføres til 2018. Vi kommer til å bruke mer penger 
framover da registeret nå vil utvide omfanget av 
registervirksomhet. 
 

  

 
11.18 VS • Vedtak: Budsjett 2018 

 
• Eirik ønsker å ta inn en statistiker på slutten av året. 

Lønnsmessig er avtalen at man deler lønnen til statistikeren 
med to andre register. Per i dag er det en nasjonal 
statistiker som har gjort dette. Hemit og Marianne 
Warholm har bistått og vi har ikke blitt belastet for dette. I 
Rapporteket har Lena Ringstad Olsen laget figurer for oss. 
Det du plotter inn i er MRS laga av HEMIT. Lena lager 
figurer i Rapporteket. Data i Rapporteket og i MRS skal i 
utgangspunktet være like. 
 

• Sak til neste møte: Statistiker lønn etc. 

  

12.18 OS • Orientering: Nordisk intensivregistersamling 

Solstrand 30.-31. august 2018 

Samarbeid om register i Europa. Vi har hatt kontakt med ulike 
register i Europa og har et ønske om å invitere til nordisk 
intensivregistersamling. Dette fordi vi skal stimulere til 
forskning og samarbeid. ICNARC i England tilbyr register- og 
audit-tjenester . I Danmark har de et register som trekker data 
fra nasjonalt pasientregister. I Sverige har de en lignende 
modell som oss, men med litt andre inklusjonskriterier. Finland 
vet vi ikke helt kriteriene, men tilsvarer Norge. NIR vil dra i gang 
et samarbeid og da invitere Norge, Danmark, Sverige og 
Finland. Vi betaler reise og opphold 30. – 31. aug. 2018.   

Sjekker opp i om det er aktuelt at Island skal være med. 

Kan det være aktuelt å kontakte SSAI i regi av dette? 
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13.18  Orientering: Årskalender 

Januar 
Februar 
Mars 
Mai 
September 
Oktober 
November 

Regnskap, budsjett 
Fagrådsmøte 
Årsrapport 
Fagrådsmøte 
Rapportering sentrale myndigheter 
Fagrådsmøte 
Årsmøte, fagdag 

 

  

14.18  Eventuelt 

• Tema til Årsmøte og Fagdag 2018: 
• Årsmøte:      Innføring i Rapporteket 
• Fagdag:         Meningitt, Sedasjon, hode/hjerne, sepsis, 

wake-up stroke, delir, prehospital CT i regi av 
luftambulansen. CNS. BIS, monitorering, 

EB ABD/EB 

  Neste møte:  

Neste ordinære møte: 31. mai Park hotell på Gardermoen. 
Arbeidslunsj. Kl. 11-14 

- -AF 

 
 
 
 
 

GS Godkjenningssak 
OS Orienteringssak 
DS Diskusjonssak 
VS Vedtakssak 


