
En fullsatt Pasienttryggleiks- 
og kvalitetsregisterkonferan-
sen ble arrangert i Førde 29.–
30. mars 2017.  Tema for kon-
feransen var «Pasienttryggleik 
mitt ansvar, vårt ansvar», 
med et særskilt fokus på sam-
valg og brukermedvirkning.  

Det var flere spennende pre-
sentasjoner på konferansen. 
Et gjennomgående tema var 
brukermedvirkning og  
samvalg. Bl.a. snakket Knut 
Fjeldsgaard fra Nasjonalt kors-
båndregister om hvordan 
pasientrapporterte data kan 
forbedre behandling. Overle-
ge Atle Moen ved nyfødtavde-
lingen OUS holdt et innlegg 
om variasjon i forbruk av hel-
setjenester hos nyfødte. 
Norsk nyfødtmedisinsk helse-

atlas har blitt til i samarbeid 
mellom SKDE og Norsk  
Nyfødtmedisinsk Kvalitets- 
register. 

Diabetessykepleier Tone  
Vonheim Madsen holdt et 
foredrag om hvordan register-
data kan brukes til forbed-
ringsprosjekt med utgangs-
punkt i Norsk diabetesregister 
for voksne. Avslutningsvis 
presenterte administrerende 
direktører spennende såkorn– 
/forbedringsprosjekter i  
regionen.  

Et høydepunkt på konferan-
sen var den årlige tildelingen 
av Kvalitetsprisen. Prisen går 
til et fagmiljø eller en  
enkeltperson som har økt 
kvaliteten eller pasienttrygg-
heten i  

Vellykket Kvalitetskonferanse i Førde! 
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Hjemmeside 

tjenestetilbudet i Helse Vest 
med hjelp av forskning- og 
utviklingsarbeid. 
Årets pris gikk til Christian 
Moltu, som gjennom sitt  
arbeid med NORSE har bi-
dratt til aktiv bruk av data til 
forbedring av den enkeltes 
behandling og brukermedvirk-
ning. NORSE er et system for 
å systematisk samle inn pasi-
entrapporterte data fra  
pasienten. Vi gratulerer  
Christian Moltu! 

Takk for en vellykket konfe-
ranse! Vi håper på stor opp-
slutning til neste år også. 

Mer om kvalitetsprisen:  
https://helse-vest.no/
nyheiter/nyheiter-2017/
vinnar-av-kvalitetsprisen-
2017  

Vel blåst rundebordskonferanse! 
vicemiljø innledet dagen.  

Jacob Anhøj, overlege DIT Dia-
gnostisk Center, Rigshospitalet i 
København foreleste om statis-
tisk kvalitetsutvikling av klinisk 
praksis. Hans budskap var blant 
annet at man alltid må se på 
data i naturlig rekkefølge over 
tid, og at man må skille mellom 
tilfeldig variasjon og eksepsjo-
nell (ikke-tilfeldig) variasjon. 
Han snakket også om hvordan 
man skal gjøre analyser ved 
hjelp av seriediagram. Presen-
tasjonen er lagt ut her. 

Tormod Digre presenterte erfa-
ringer med kvalitetsindikatorer 
fra Norsk Hjerteinfarktregister, 
og viste til registerets kvalitets-
indikatorer som interaktive 
resultater.  

Pär Samuelssen fra Det Natio-
nalle Diabetesregisteret i Sveri-
ge orienterte om kvalitetsfor-
bedringsarbeid.   

Den 23. mars 2017 arrangerte 
Nasjonalt servicemiljø for me-
disinske kvalitetsregistre run-
debordskonferanse i kvalitets-
forbedringsarbeid for nasjona-
le kvalitetsregistre. Tema var 
«Medisinske kvalitetsregistre, 
en kilde til kvalitetsforbed-
ringsarbeid». Det er et sentralt 
mål i strategien for kvalitetsre-
gisterarbeid 2016-2020 at alle 
nasjonale registre, i samarbeid 
med fagmiljøene, skal kunne 
vise til at resultater er brukt i 
konkrete kvalitesforbedrings-
arbeider etter 4 års drift. For 
at man skal nå dette målet 
krever det at registret har  
gode kvalitetsindikatorer, da 
særlig prosessindikatorer, 
samt kunnskap om kvalitets-
forbedringsmetodikk, slik at de 
kan ta en aktiv rolle i kvalitets-
forbedringsarbeidet.  

Mona Stedentfeldt og Eva 
Stensland fra Nasjonalt ser-

 
Etter lunsj var det en øvelse i 
grupper, med påfølgende 
presentasjon av tre kvalitets-
indikatorer. Gruppearbeidet 
og presentasjonene ga mange 
gode ideer til det videre arbei-
det med kvalitetsindikatorer.  

Dagen ble avsluttet med pre-
sentasjoner av tre kvalitets-
forbedringsprosjekter: 
«Sammen om bedre diabetes-
behandling for barn og ung-
dom», «Nevrologisk klassifika-
sjon av en ryggmargsskade», 
og «Familietilfredshet i inten-
sivavdelingen»  

Foredragene vil bli lagt ut på 
www.kvalitetsregistre.no/  
   
Les mer om kvalitetsindikato-
rer her: 
www.kvalitetsregistre.no/
kvalitet 
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Stort oppmøte ved seminaret «Kvalitet i helsetjenesten – hvor mangler vi kunnskap?» 

Nasjonalt servicemiljø for me-
disinske kvalitetsregistre holdt 
den 8. mars for tredje gang 
seminar om kvalitetsregistre 
for pasient- og bruker-
organisasjoner. Det var 
rundt 80 deltakere på 
seminaret, og ca. 40 
brukerorganisasjoner 
var representert. 

Hovedtema for semina-
ret var «Kvalitet i helse-
tjenesten – hvor mang-
ler vi kunnskap?». Fore-
dragsholderne var blant 
annet fra ulike bruker-
organisasjoner, og de 
var bedt om å diskutere 

om det er behov for nye nasjo-
nale kvalitetsregistre. I tillegg 
holdt en representant fra Helse- 
og Omsorgsdepartementet et 

innlegg om viktigheten av 
kunnskap om kvalitet i helse-
tjenesten. Leder for Rådgiv-
ning om spiseforstyrrelser tok 
i sitt innlegg opp spørsmålet 
om brukermedvirkning har 
noe for seg.  

På slutten av dagen ble det 
gjort et gruppearbeid der 
deltakerne skulle komme 
med innspill til følgende 
spørsmål: Hvilken rolle skal 
brukerorganisasjonene ha i 
forbedring av kvaliteten i 
helsetjenestene? Hvordan 
kartlegger brukerorganisa-
sjonene hva som er god/
dårlig behandlingskvalitet/

tilgjengelighet/variasjon, og 
hvordan formidles dette til 
fagmiljøene? Hvilke forvent-
ninger har brukerforeninger 
til deltagelse i fagrådet for et 
medisinsk kvalitetsregister? 

Seminaret ble avsluttet med 
en paneldebatt med fore-
dragsholderne. 

Mer informasjon, sammen-
drag av gruppearbeidene og 
paneldebatten, samt lenke til 
presentasjoner:  
www.kvalitetsregistre.no/
artikkel/stort-engasjement-
fra-brukerorganisasjonene  

Åpen resultattjeneste: Norsk hjerteinfarktregister først ut med MRS- Resultat 

MRS-Resultat (MRS-R). Norsk 
hjerteinfarktregister var først 
ut med å få denne løsningen 
på kvalitetsregistre.no. Her 
vises resultater fra utvalgte 
kvalitetsindikatorer og det er 
mulig å sammenligne syke-
hus. Resultattjenesten krever 
ingen innlogging og vises 
offentlig til alle som vil se 
resultatene. En forutsetning 

Viktige datoer våren 2017           

24–26. april 2017 Kurs «Analyse av registerdata i 
forskning»  PhD-kurs: analyse av registerdata til 
forskning. Noe forkunnskaper i statistikk er anbe-
falt.   

31. mai 2017 PROM-konferanse 2017 
Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer 
konferanse i Bikuben kurs- og konferanse-senter i 
Bergen.  
 

12. juni 2017 Workshop: «Arbeid med analyse og 

resultater fra registerdata» for nasjonale registre  i 

Bikuben kurs- og konferansesenter i Bergen. 
 
30. juni 2017 Ekspertgruppen som er opprettet for å 
vurdere enklere tilgang og bedre utnyttelse av data, 
leverer sin rapport. Saken kan leses her. 
 

25.–26. april 2018 Regional Pasientsikkerhets– og 

kvalitetsregisterkonferanse i Haugesund 

Vi på Fagsenteret ønsker alle våre  
lesere en riktig god påske!  

Regional strategi for 2016-2020 

Den nye strategien for det 
regionale arbeidet med medi-
sinske kvalitetsregistre 2016-
2020 er vedtatt av styre i Helse 
Vest (Styresak 01417). Strate-

gien gjelder for arbeidet med 
nasjonale, regionale og lokale 
registre, men det er lagt vekt på 
de særskilte nasjonale kravene 
som gjelder  for registrene med 

er gode, innarbeidede rutiner for 
anonymisering av data før resulta-
tene legges ut. Det arbeides med 
å få flere registre opp på MRS-
Resultat i 2017.  

Se visningen hos Norsk hjertein-
farktregister: 
www.kvalitetsregistre.no/
registers/norsk-
hjerteinfarktregister/interaktive-
resultater 

Et av fokuspunktene i strate-
gien for nasjonale kvalitetsre-
gistre 2016-2020 er å benytte 
resultattjenester i registrene. 
IKT-avdelingen i Helse Midt-
Norge, Hemit, har samarbei-
det med Fagsenteret for me-
disinske registre i Helse Midt-
Norge for å tilby en åpen re-
sultattjeneste til  
nasjonale kvalitetsregistre, 

nasjonal status. Bruk av data 
fra kvalitetsregistre til  
forbedringsarbeid, styring og 
forskning er gjennomgående 
vektlagt.  

Styresaken er tilgjengelig her, 
mens selve strategien er å finne 
her. 
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Irene Kingswick presenterte 

«Rådgivning om spiseforstyrrelser» 
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