
Vi på fagsenteret har gleden 
av å presentere våre nye nett-
sider som nå ligger på Helse 
Vest sin nettportal. Sidene 
inneholder blant annet infor-
masjon om kvalitetsregistre, 
fagsenteret og hva vi kan bidra 
med. Verktøy og maler for 

etablering av kvalitetsregist-
re, oversikt over nasjonale 
kvalitetsregistre, informasjon 
om søkbare midler, og lenker 
til aktuelle resultater og rap-
porter finnes også her.  

Gå til fagsenterets nye nettsi-
der hos Helse Vest.  
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Hjemmeside 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)
på Resultatportalen 

Nasjonalt kvalitetsregister for 
smertebehandling 
(SmerteReg) fikk interaktiv 
løsning på nett i juli 2018, via 
Resultatportalen. Her kan 
man blant annet se på andel 
pasienter som er tilsett sam-
me dag som de var henvist, 
og hvor fornøyd pasientene 
var med ivaretakelsen av 
smerteteam på de ulike syke-

Nasjonalt servicemiljø for me-
disinske kvalitetsregistre øns-
ker å presentere resultater fra 
de nasjonale medisinske kvali-
tetsregistrene på en ny og 
brukervennlig måte gjennom 
opprettelse av en  resultatpor-
tal på 
www.kvalitetsregistre.no.  

Her kan man velge sykehus og 
se på interaktive resultater for 
utvalgte kvalitetsindikatorer. 
Alle som ønsker, både de kli-
niske miljøene og andre in-
teresserte, kan se på resulta-
tene fra registeret.  

husene som rapporterer data 
inn til registeret.  

Se interaktive resultater fra 
SmerteReg.  

I løpet av høsten 2018 forven-
tes det at fem til syv nasjona-
le registre i Helse Vest vil  
presentere sine data på Re-
sultatportalen.  

Utnevnes til riddere for sin innsats innen ortopedi 

Onsdag 26. september ble 
overlegene/professorene Leif 
Ivar Havelin og Lars Birger 
Engesæther, Haukeland uni-
versitetssjukehus, utnevnt av  
H.M. Kongen til Ridder 1. klas-
se av Den kongelige Norske St. 
Olavs Orden for sin innsats på 
ortopedifeltet og særlig for 
arbeidet med oppbyggingen 
av Nasjonalt register for ledd-
proteser. Fylkesmann Lars 

Sponheim delte ut prisen på 
H.M. Kongens vegne da ut-
nevningen ble markert ved 
Haukeland universitetssjuke-
hus. Les om registeret.  

Du kan lese mer om de nyut-
nevnte riddernes innsats på 
Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistres 
nettsider og i Bergens Tiden-
de 26.09.18.  

Illustrasjonsbilde: kongehuset.no 
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Regional satsing på økt kvalitet i nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Vest 

Medisinske kvalitetsregistre er 
etablert for å dokumentere 
behandlingsresultat, gi grunn-
lag for kvalitetsforbedring og 
forskning. Høy dekningsgrad 
og god datakvalitet er sentralt 
for at registerdata kan brukes 
til disse formålene. På bak-
grunn av dette har Fagsenter 

for medisinske kvalitetsregistre, 
på vegne av Helse Vest, i 2018 
lyst ut midler til registre med 
nasjonal status forankret i re-
gionen.  Målene i «Nasjonal 
strategi for det regionale arbei-
det med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 2016-2020» 
har vært sentrale for kriteriene 

Tildeling av nasjonale midler til kvalitetsforbedringsprosjekter 

tildelt midler til prosjektet: 
«Oppfølging etter fedmekirurgi 
– korleis auke talet på pasientar 
som blir kontrollert 1 år og 2 år 
etter operasjon?». Målet er at 
innen desember 2019 får 95% 
av pasientene 1-årskontroll og 
90% av pasientene 2-årskontroll 
innenfor normtid ved de delta-
kende sykehusene. I tillegg skal 
antall pasienter som ikke møter 
til kontroll reduseres med 10-
20% innen slutten på prosjekt-
perioden.  

Nasjonalt register for leddpro-
teser og Nasjonalt hoftebrudd-

Viktige datoer fremover            

16. oktober 2018: Rundebordskonferanse 2018: ”Medisinske kvalitetsre-
gistre - Spørsmålet er ikke hvem som er best, men hvordan det kan bli 
bedre”, Park Inn Gardermoen  

13. november 2018: Publisering av nye resultater fra nasjonale medisins-
ke kvalitetsregistre, Kreftforeningens Vitensenter (Oslo) 
 
16. november 2018: Fellesmøte med nasjonale kvalitetsregistre i Helse 
Vest, Bikuben kurs og konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus 
(Bergen) 

register har også fått tildelt mid-
ler til prosjektet: «Sementert 
fiksering av hofteleddprotese 
for eldre pasienter». Formålet 
er at de eldste pasientene skal 
opereres med lårbensproteser 
som festes med bensement da 
dette gir en mindre andel revi-
sjoner. Målet er at innen 
31.12.2020 skal 95% av hofte-
bruddpasientene over 70 år få 
en lårbensprotese festet med 
bensement. Samtidig skal 90% 
av kvinnelige hofteprotesepasi-
enter over 75 år få en lårbens-
protese festet med bensement.  

Våren 2018 lyste Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre ut midler til 
kvalitetsforbedringsarbeid. 
Både nasjonale kvalitetsregist-
re, og avdelinger som ønsket å 
benytte data fra nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre til 
kvalitetsforbedringsarbeid, 
kunne søke. Søknadsfrist var 1. 
juni. Det kom inn totalt ti søk-
nader fra alle regionale helse-
foretak. To prosjekter fra Helse 
Vest har fått innvilget midler.  

Norsk kvalitetsregister for fed-
mekirurgi, SoReg-N, har fått 

datakvalitet (eks. validerings-
studier, utrulling av teknisk 
løsning, styrke kompletthet og 
aktualitet).  

Registre tildelt midler: 
Nasjonalt register for leddpro-
teser, Norsk intensivregister, 
Norsk MS-register og biobank, 
Nasjonalt korsbåndregister.  

og kravene i utlysningen. Midle-
ne skal stimulere til økt kvalitet 
slik at resultater fra de etabler-
te nasjonale kvalitetsregistrene 
i enda større grad kan benyttes 
til kvalitetsforbedring, forskning 
og styring.  Det overordnede 
målet med midlene er å gi 1) 
økt dekningsgrad og/eller 2) økt 

Begge prosjektene har med 
utgangspunkt i data fra regis-
teret funnet forskjeller i resul-
tater på landsbasis – og der-
med identifisert et forbed-
ringsområde. Via forbedrings-
metodikk skal forbedringstil-
tak identifiseres og testes for 
å forbedre resultatene. Over-
sikt over alle prosjektene som 
får midler til kvalitetsforbed-
ringsarbeid vil legges ut på 
www.kvalitetsregistre.no når 
tildelingsprosessen er av-
sluttet.   

Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Nasjonale medisinske kvali-
tetsregistre er en viktig kilde til 
nasjonale kvalitetsindikatorer. 
Nasjonale kvalitetsindikatorer 
er et sett av indikatorer som 
sier noe om både struktur, 
prosess og resultat innen tje-
nesten. Disse skal til sammen 
si noe om den samlede kvalite-

ten innen utvalgte områder av 
helse- og omsorgstjenesten. 
Kvalitetsindikatorene skal være 
et hjelpemiddel for kvalitetssty-
ring og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten, og 
gi pasienter og brukere et 
grunnlag for å kunne foreta 
informerte og kvalifiserte valg. 

De nasjonale kvalitetsindikato-
rene blir publisert på helsenor-
ge.no.  Det er et mål at utvikling 
av nye kvalitetsindikatorer ikke 
skal øke rapporteringsbyrden 
for sektoren, eller føre til dob-
beltrapportering og/eller sær-
rapportering. Mer informasjon: 
«Rammeverk for nasjonalt kvali-

tetsindikatorsystem for helse- 
og omsorgstjenesten».  

Nasjonale medisinske kvali-
tetsregistre skal utvikle mål 
som egner seg som nasjonale 
kvalitetsindikatorer. Ta kon-
takt med fagsenteret dersom 
man har slike indikatorer.  

Brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 

I arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre er pasient- og 
brukermedvirkning sentralt. 
Brukerrepresentanter deltar i 
de Nasjonale medisinske kvali-

tetsregistrenes fagråd, hvor 
deres rolle blant annet er å 
videreformidle de utfordringer 
og behov som eksisterer i helse-
tjenesten, sett fra et brukerper-

spektiv. Det arrangeres årlig et 
seminar for pasient- og bruker-
representanter. Seminar for 
høsten 2018 er under planleg-
ging – dato kommer.  

Informasjon om brukerrepre-
sentantenes rolle og veileder 
til brukerrepresentasjon.  

Vi på Fagsenteret ønsker alle våre lesere en god høst!  
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