
Konferansen som ble holdt på 
Hotel Scandic Maritim Hauge-
sund var fulltegnet og huset i 
overkant av 250 deltakere. 
Konferansen er en viktig mø-
teplass for alle som arbeider 
med pasienttrygghet og kvali-
tetsforbedring i Helse Vest. 
Tema for konferansen var «Frå 
teori til praksis». Se program 
for konferansen. 
Det ble holdt ulike innlegg 
innenfor temaet hjerneslags-
behandling, blant annet om 
stadig bedre helsehjelp gjen-
nom simuleringsbasert trening 
ved nevrologisk avdeling i 
Helse Stavanger. Det ble også 
satt fokus på reduksjon i bruk 
av tvang innenfor psykisk hel-
severn, bruk av tvang i soma-
tikken, og presentasjon av et 

kvalitetsforbedringsprosjekt 
ved Klinikk for psykisk helse-
vern i Helse Fonna. Administ-
rerende direktører ved hen-
holdsvis Helse Stavanger, 
Helse Førde, Helse Fonna, 
Helse Bergen og Haraldsplass 
Diakonale sykehus present-
erte eksempler på gode for-
bedringsprosjekter i de ulike 
helseforetakene. Lars Birger 
Engesæter fra Nasjonalt re-
gister for leddproteser pre-
senterte hvordan registeret 
har bidratt til bedre kvalitet i 
hoftekirurgien, og man fikk 
presentert betydningen av 
Parkinsonregisteret ved Mi-
chaela D. Gjerstad, Overlege 
ved nasjonalt kompetanse-
senter for bevegelsesforstyr-
relser, og Thyra Kirknes, as-
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sisterande generalsekretær i 
Norges Parkinsonforbund.     

Under konferansen ble vinner 
av Kvalitetsprisen 2018 delt 
ut. Prisen på kr. 100.000 ble 
tildelt Soffien Ajmi og Knut 
Olav Sandve fra Helse Stav-
anger for arbeidet sitt med å 
utvikle og innføre tverrfaglig 
simuleringstrening for be-
handling av pasienter med 
hjerneslag. Gjennom prosjek-
tet har Helse Stavanger redu-
sert tiden fra pasienten kom-
mer til sykehuset med sym-
ptom på hjerneslag til be-
handling med blod-
proppoppløsende medisin 
(trombolyse) blir gitt fra 29 til 
13 minutter. Mer om Kvali-
tetsprisen 2018. 

Nytt personvernregelverk vedtatt! 

opplysninger bør sette seg 
inn i og opptre i samsvar med 
de grunnleggende person-
vernprinsippene i EUs per-
sonvernforordning artikkel 5. 
Nærmere veiledning om prin-
sippene.   

Nytt for medisinske kvalitets-
registre er at konsesjonsplik-
ten bortfaller. En forhånds-
godkjennelse fra Datatilsynet 
er ikke lenger nødvendig. 
Helseforetakene skal selv 
godkjenne nye medisinske 
kvalitetsregistre. Dette skjer i 
samråd med personvernom-
budet i virksomheten, som 
oftest gjennom en vurdering 
av personvernkonsekvenser 
(DPIA). Datatilsynets veileder 
om vurdering av personvern-
konsekvenser.  

Tirsdag 22. mai 2018 vedtok 
Stortinget ny personopplys-
ningslov. Loven trer tidligst i 
kraft i juli 2018. Den nye per-
sonopplysningsloven gjør EUs 
personvernforordning (GDPR) 
til norsk lov og inneholder 
bestemmelser som supplerer 
reglene i forordningen.  

EUs personvernforordning 
innebærer et nytt regelsett, 
men ikke store innholdsmessi-
ge endringer for helselovgiv-
ningen. Helse- og omsorgsde-
partementet arbeider med 
tekniske tilpasninger som er 
nødvendige pga. forordning-
en, og med sikte på vedtakelse 
av flere nye helseregisterfor-
skrifter, herunder forskrift for 
medisinske kvalitetsregistre.  

Alle som behandler person-

Etablerte registre vil kunne 
søke veiledning i tidligere 
konsesjoner fra Datatilsynet, 
så lenge det ikke skjer end-
ringer.  

Nøkkelen til etterlevelse av 
forordningen er at databe-
handlingsansvarlige virksom-
het er ansvarlig for og skal 
kunne påvise at personvern-
prinsippene overholdes.  Alle 
vurderinger som gjøres skal 
dokumenteres og legges frem 
ved et eventuelt tilsyn fra 
Datatilsynet.  

Nyttig informasjon om ny 
personopplysningslov og vei-
ledere for behandling av per-
sonopplysninger finner dere 
på www.datatilsynet.no. 
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PROM-konferansen 2018 

Fagsenter for pasientrappor-
terte data arrangerte PROM-
konferanse i Bergen 30. mai 
2018. Det overordnede tema 
for konferansen var Pasient-
rapporterte data (PROM) – 
analyse og bruk i medisinske 
kvalitetsregistre og i klinisk 

praksis. Konferansen hadde 
flere spennende tema. 

Hovedforeleser på konferansen 
var Dr Caroline Terwee, grunn-
legger av COSMIN – Consensus-
based Standards for the se-
lection of health Measurment 

Tilgang på registerdata til forskning 

og behandlingskvalitet ved sy-
kehusene i Norge. Alle kan få 
tilgang til bruk av kvalitetsre-
gistre til forskning, uavhengig av 
tilknytning til kvalitetsregiste-
ret, såfremt dette er i tråd med 
registerets formål og kravene til 
utlevering av data er oppfylt.  

Viktige datoer fremover            

Vi på Fagsenteret ønsker alle våre lesere  

en riktig god sommer!  

5. september 2018: Seminarium – Verktygslåda för registerforskning, 
Göteborg  
 
24. september 2018: Workshop: Eksplorerende faktoranalyse,  Bikuben 
kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus (Bergen) 
 
4. oktober 2018: Kurs i Multippel Imputering, Bikuben kurs og konferan-
sesenter, Haukeland Universitetssjukehus (Bergen) 
 
16. oktober 2018: Rundebordskonferanse 2018: ”Medisinske kvalitetsre-
gistre - Spørsmålet er ikke hvem som er best, men hvordan det kan bli 
bedre”, Park Inn Gardermoen  

Mer om registerforskning på 
kvalitetsregistre.no.  
 
Det er laget en guide for de 
som ønsker å forske med regis-
terdata som utgangspunkt, og 
denne finnes på nettsiden til 
Nasjonalt servicemiljø for medi-

Et av hovedmålene i Nasjonal 
strategi for det regionale arbei-
det med medisinske kvalitets-
registre 2016-2020 er økt bruk 
av kvalitetsregistre i forskning. 
Medisinske kvalitetsregistre gir 
enestående muligheter til å 
forske på effekt av behandling 

hjelp til å finne gode validerte 
spørreskjema til ulike pasient-
grupper: https://
www.cosmin.nl/ 
 
Les mer om PROM-
konferansen og finn foredrag 
her.  

Instruments. Hun holdt et inter-
essant innlegg om “How COS-
MIN can help you select high 
quality outcome measurement 
instrument for your research 
and clinical practice”. 
Hjemmesiden til COSMIN er 
verdt et klikk hvis du trenger 

sinske kvalitetsregistre:  
«Registerforskning på 1-2-3».  
 
Mer om forskning i Nasjonal 

strategi for det regionale ar-

beidet med medisinske kvali-

tetsregistre 2016-2020 

Interaktiv presentasjon av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre  

ønsker å presentere resultater 

fra de nasjonale medisinske 

kvalitetsregistrene på en mo-

derne og brukervennlig måte. 

Dette gjøres gjennom å lage 

en interaktiv resultatportal på 

www.kvalitetsregistre.no hvor 

indikatorer og deskriptive resul-

tater fra registrene vil kunne 

publiseres interaktivt slik at 

man blant annet kan sammen-

likne sykehus. I dag er 8 nasjo-

nale kvalitetsregistre oppe på 

denne løsningen. Målet er at 20

-25 registre skal presentere 

sine kvalitetsindikatorer i den 

nye interaktive løsningen un-

der offentliggjøring av resulta-

ter i november 2018, og at alle 

nasjonale kvalitetsregistre 

presenterer sine resultater i 

interaktiv resultatportal i løpet 

av 2019. Mer informasjon om 

interaktive resultater.  

 

Se hoftebruddregisterets løs-

ning, som var først ut med 

løsningen i Helse Vest.  

Tildeling av stimuleringsmidler i Helse Vest 

Helse Vest ved Fagsenter for 
medisinske registre lyste ut 
stimuleringsmidler til lokale og 
regionale kvalitetsregistre 
forankret i regionen i februar 
2018.  

Formålet med midlene er å 
stimulere til etablering av kva-
litetsregistre innen fagområ-
der det ikke eksisterer kvali-
tetsregistre, samt å stimulere 

til at data fra eksisterende re-
gistre blir benyttet i kvalitets-
forbedringsarbeid, i arbeid 
med pasientsikkerhet og bruk 
at pasientrapporterte utfalls-
mål. Erfaring fra prosjektene 
skal spres slik at det kan kom-
me til nytte i andre foretak. 

På fagdirektørmøtet 3. mai 
2018 ble det vedtatt at følgen-
de registre støttes:  

Inhospitalt hjertestansregister 
(Helse Stavanger), Kvalitetsre-
gister for behandling med vir-
tuelt mørke ved mani (Helse 
Bergen), Kvalitetsregister for 
bruk av tvang og gjennomfø-
ring av psykisk helsevern 
(Helse Bergen), Perioperativre-
gister (Helse Bergen), Kvali-
tetsregister PBU (Helse Stav-
anger), Bergen Sjögren regis-

ter (Helse Bergen) og Kvalitets-
register for behandling av rusli-
delser (Helse Stavanger).  

4 av søkerne får midler for å 
etablere kvalitetsregistre, 
mens 3 av søkerne får midler 
til kvalitetsforbedringsarbeid.  

Midlene lyses ut årlig.  

https://registercentrum.se/nyheter/seminarium-verktygslada-foer-registerforskning
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQ1MzI0NmUtZmRjMi00NWFhLWFlN2EtZjUzMDZhOTcwYzJmIiwidCI6ImU3ZTYxZDk0LTg1ZDctNDFhYS1hZWFhLTAzNmJiZjJkYjZlZSIsImMiOjh9

