
For første gang samarbeidet 
Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre 
region Vest, Midt-Norge, Nord 
og Sør-Øst, samt det Nasjona-
le servicemiljøet i SKDE, om å 
arrangere et arbeidsmøte for 
registermiljøet. «Workshop - 
Analyser og resultatutvikling 
fra registerdata» ble arrangert 
i Tromsø, Oslo og til sist i Ber-
gen 12.06.2017. Om lag 20 
deltakere møtte opp i Bikuben 
for å lære mer om hvordan de 
kan utnytte registerdata 
bedre. Kari Guldbrandsøy, 
leder for Fagsenter for medi-
sinske registre i Helse Vest, 
innledet dagen med informa-
sjon om servicemiljøet og 
strategien for nasjonale kvali-
tetsregistre 2016-2020. Statis-

tikere fra servicemiljøene i de 
ulike regionene bidro med 
presentasjoner innenfor data-
struktur, kvalitetsindikatorer, 
variabelutforming, nødvendig 
kunnskap for å drive databe-
handling, tips til bedre figurer 
og datakvalitet. Etter lunsj var 
det en praktisk øvelse med 
gruppearbeid som oppsum-
merte det som ble fortalt i 
presentasjonene.  

Felles program for dagen er 
tilgjengelig på kvalitetsregis-
ter.no: 

https://
www.kvalitetsregistre.no/
aktiviteter/workshop-analyser
-og-resultatutvikling-fra-
registerdata-1  
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Hjemmeside 

Presentasjonene som ble 
holdt i Bergen 12.06.2017 er 
lagt ut her: 

https://helse-bergen.no/

avdelinger/forskings-og-

utviklingsavdelinga/forsking-

og-innovasjon/fagsenter-for-

medisinske-register-i-helse-

vest/presentasjonar  

Vel blåst PROM-konferanse! 
for ulike livsdomener, som 
søvn, angst, depresjon etc. 
PROMIS er foreløpig ikke over-
satt til norsk.  

Stein Arne Rimehaug, rådgiver 
ved Regional Kompetansetje-
neste for Rehabilitering ved 
Sunnaas, Helse Sør-Øst snak-
ket om PROMIS på norsk – hva 
er gjort og hva star igjen.  

Kjell Morten Myhr, overlege 
ved Nevroklinikken Haukeland 
Universitetssykehus og profes-
sor ved UiB holdt et innlegg 
om bruk av PROM i medisins-
ke kvalitetsregistre.  

Liv Marit Valen Schougaard, 
prosjektkoordinator ved Am-
buFlex, Hospitalsenheden 
Vest i Danmark og stipendiat 
ved Aarhus Universitet pre-
senterte erfaringer med å 

Fagsenter for pasientrappor-
terte data i Nasjonalt service-
miljø for medisinske kvalitets-
registre (SKDE) arrangerte 
PROM-konferanse i Bergen 31. 
mai 2017.  

Det overordnede tema for 
konferansen var 
«Pasientrapporterte data i 
medisinske kvalitetsregistre, 
forskning og kvalitetsforbed-
ring – framtidas utfordringer 
og moglegheiter.» Konferan-
sen hadde et variert innhold 
og det var flere spennende 
presentasjoner.  

Jose M. Valderas, Professor of 
Health Services & Policy Re-
search, University of Exeter 
Medical School, UK ga en in-
troduksjon til PROMIS.  

PROMIS er spørsmålsbanker 

utvikle og implementere PRO-
prosjekter i klinisk praksis.  

Monica Skagen, spesialrådgi-
ver og jurist ved Fagsenteret 
for medisinske registre i Helse 
Vest redegjorde for juridiske 
utfordringer ved innhenting 
av PROM.  

Til sist holdt John Petter Skjet-
ne, produktansvarlig ved Me-
disinske registreringssystem 
(MTS), Helse Midt-Norge IT 
(HEMIT) et innlegg om elekt-
roniske løsninger for innhen-
ting av PROM.  

Presentasjonene vises her:  

https://
www.kvalitetsregistre.no/kurs
-konferanser-og-
seminarer#idx-1 
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Tildeling av stimuleringsmidler til lokale og regionale kvalitetsregistre i Helse Vest 

Helse Vest ved Fagsenter for 
medisinske registre lyste ut 
stimuleringsmidler til lokale og 
regionale kvalitetsregistre for-
ankret i regionen i mars 2017. 
Midlene ble utlyst for 7. gang.  

Midlene er en bistand til re-
gistre som ikke har annen fi-
nansieringsordning fra RHFet, i 
praksis alle registrene som ikke 
har formell nasjonal status.  

Formålet er å stimulere til 
etablering av kvalitetsregistre, 
forbedring og sikring av tjenes-

tene. Spesielt oppfordret til å 
søke er fagmiljø som vil bruke 
kvalitetsregisterdata i konkret 
kvalitetsarbeid, satsinger for å 
bidra til økt pasientsikkerhet, 
satsinger spesielt knyttet til 
bruk av pasientrapporterte 
utfallsmål (PROMs) eller utvik-
ling av arketyper.  

På fagdirektørmøtet 7. juni 
2017 ble det vedtatt at følgende 
registre støttes:  Nasjonalt kvali-
tetsregister for POLG relaterte 
sykdommer (Helse Bergen), 
Nyresteinsregisteret (Helse Fon-

Hvordan øke dekningsgraden?  

og dekningsgrad: 

For at kvalitetsregistre skal 
kunne gi pålitelige resultater 
og bidra til kvalitetsforbed-
ring, er det viktig at datakva-
liteten er høy. Alle nasjonale 
kvalitetsregistre skal etter 
maksimalt fem års drift ha 
god datakvalitet på et velde-
finert variabelsett og dek-
ningsgrad på minst 80 %, 
samt gode rutiner for sikring, 
validering og dokumentasjon 

Viktige datoer høsten 2017           

6. september 2017 Visualisering av data – Semi-
nar i Göteborg  

Informasjon om seminaret finner du her:  
 

http://www.registercentrum.se/sv/content/
visualisering-av-data-%E2%80%93-seminarium-i-
g%C3%B6teborg-den-6-september   

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

Bokanmeldelse: ”Kompendium i kvalitetsudvikling” 

«Kompendium i kvalitetsudvik-
ling – Rammer og redskaber» 
av Jacob Anhøj er en liten og 
lettlest bok som gir en innfø-
ring i kvalitetsforbedring. Den 
egner seg for dem som ønsker 
å lære mer om kvalitetsforbed-
ring fra et klinisk standpunkt. 
Boka er skrevet på en lettfatte-
lig og engasjerende måte, hvor 
forfatteren deler sine erfaring-
er. Kompendiet er på 58 sider 
og man kan komme gjennom 

hele boka på en flytur til Oslo. I 
tillegg tilbys en pdf-versjon av 
kompendiet til dem som har kjøpt 
boka. Den er tilgjengelig på flere 
nettsider, inkludert cdon.com:  

av datakvaliteten 

I statusrapporten fra Deknings-
gradsprosjektet i februar 2017 
skisseres det tiltak som kan være 
nyttig for registre som jobber med 
å øke dekningsgraden. Enkelte av 
tiltakene vil være engangstiltak, 
andre bør gjentas årlig, slik som 
registersamlinger. Bl.a. foreslås: 

- Dekningsgradsanalyser 

- Spørreundersøkelser/questback 
for kartlegging av utfordringer og 

En del av de nasjonale kvali-
tetsregistrene har utfordring-
er knyttet til dekningsgrad, og 
det ble i 2015 igangsatt et 
nasjonalt prosjekt. Deknings-
gradsprosjektet skal bidra til å 
øke dekningsgraden. Utvalgte 
registre bistås, og det etable-
res metoder for å sikre en høy 
dekningsgrad. Bakgrunnen for 
prosjektet er bl.a. Mål 1 i 
Strategi- og handlingsplan 
2016 – 2020: Høy datakvalitet 

http://cdon.no/b%C3%B8ker/
jacob_anh%C3%B8j/
kompen-
dium_i_kvalitetsudvikling-
31722776   

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 

av tvang og gjennomføring av 
psykisk helsevern (Helse Ber-
gen).  

I år ble det delt ut mellom kr. 
50.000 – 150.000 per register.  

Midlene lyses ut årlig.  

 

behov 

- Utarbeidelse av tiltaksplaner for 
å identifisere behov og forbed-
ringsområder  

- Navngitte registrarer/direkte 
kontakt 

- Registrar-/faglige samlinger 

- Opplæring 

For utfyllende informasjon om 
tiltakene; se her. 

na), Kvalitetsregister for stereo-
taktisk radiokirurgi (Helse Ber-
gen), Lokalt register for nev-
rostimulerende behandling – 
ECT (Helse Bergen), Kvalitetsre-
gister for behandling av rusli-
delse (Helse Stavanger), Trau-
meregisteret Haukeland Uni-
versitetssykehus (Helse Ber-
gen), Register som affiserer 
somatisk kjønnsutvikling (Helse 
Bergen), Kvalitetsregister for 
synstap (Helse Bergen), Gjen-
opplivingsregisteret (Helse Ber-
gen), Kvalitetsregister for bruk 
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