
Forskrift om medisinske kvali-
tetsregistre er på høring med 
frist 20.02.19. Vi håper så 
mange som mulig har anled-
ning til å sende høringssvar.  

Et av hovedgrepene i for-
skriften er unntak fra samtyk-
kekravet når det er nødvendig 
av hensyn til registrenes data-

kvalitet og dekningsgrad. De 
registrerte skal få reserva-
sjonsrett; en rett til å mot-
sette seg behandling av opp-
lysninger i etterkant av at 
opplysningene er registrerte.  

For at registrene skal bli go-
de, foreslår departementet 
at forskriften gir helseperso-
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Hjemmeside 

Nasjonal status til kvalitetsregister for behandling av ruslidelser! 

vært ett nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister på fagområ-
det psykisk helse og ruslidel-
ser. Registeret, som legges til 
Helse Stavanger, vil inkludere 
pasienter som tas imot til 
behandling av skadelig bruk 
eller avhengighet av rusmid-
ler innenfor TSB (Tverrfaglig 
Spesialisert Behandling av 
ruslidelser). Det er et langt 
lerret å bleke før et register 

I begynnelsen av desember 
gav Helsedirektoratet 
«Nasjonalt kvalitetsregister for 
behandling av skadelig bruk 
eller avhengighet av rusmidler
– KVARUS» nasjonal status. Et 
register på dette området har 
vært etterspurt i lang tid – så 
dette var en flott 
«førjulsgave»! Av de 53 nasjo-
nale medisinske kvalitetsre-
gistrene har det til nå bare 

blir vurdert for nasjonal sta-
tus. Prosjektleder Amund 
Aakerholt har lagt ned en stor 
innsats for å få etablert regis-
teret; sammen med fagmiljø 
både i Stavanger og nasjonalt. 
Leder for registeret er Sverre 
Nesvåg.   

Informasjon om etablerings-
prosess for nasjonal status. 

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale kvalitetsregistre 

I tradisjonen tro innledet 
Helseminister Bent Høie ar-
rangementet  14. november 
2018 der resultater fra de 
medisinske kvalitetregistrene 
ble presentert. Han trakk 
bl.a. frem at de nasjonale 
registrene er viktige verktøy 

for å bedre behandling og 
redusere variasjon. Noen re-
gistre presenterte sine resul-
tater. Les mer om offentlig-
gjøringen. Det er mulig å se 
videoopptak av offentliggjø-
ringen her. 

nell en plikt til å melde inn 
helseopplysninger til registre 
med nasjonal status. For å 
sikre at registrene snakker 
bedre sammen, inneholder 
forskriften også plikt til å bru-
ke nasjonale fellesløsninger 
og standardiserte variabler.  

Kort om Helsedataprogrammet 

blant annet en felles nasjonal 
forvaltningstjeneste for forsk-
ning og helsedata som bygger 
på standardiserte helseopplys-
ninger, kodeverk og terminolo-
gi. Mer om Helsedataprogram-
met. 

Helsedataprogrammet skal føre 
til bedre utnyttelse og kvalitet 
på helsedata, forenkle innrap-
porteringen til de nasjonale 
helseregistrene og gi en mer 
sikker datahåndtering. Målet er 

Nyansatte på 
Fagsenteret 

Rådgiver Stian Tufte Veisenes 
oppgaver vil i hovedsak være 
innen statistikk/dataanalyse.  

Rådgiver Ingrun Terjesdotter 
Miljeteig vil jobbe med opp-
gaver relatert til systemarki-
tektur/IKT- bestiller-rolle.  

Vi ønsker dem velkommen!  

Bilde modifisert fra kvalitetsregistre.no 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-utkast-til-forskrift-om-medisinske-kvalitetsregistre/id2618637/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-utkast-til-forskrift-om-medisinske-kvalitetsregistre/id2618637/
https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister-i-helse-vest
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status#soknadsprosessen-steg-steg
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status#soknadsprosessen-steg-steg
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/opptatt-av-okt-dekningsgrad-i-kvalitetsregistrene
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/opptatt-av-okt-dekningsgrad-i-kvalitetsregistrene
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/video-presentasjonen-av-nye-resultater-fra-medisinske-kvalitetsregistre
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/video-presentasjonen-av-nye-resultater-fra-medisinske-kvalitetsregistre
https://ehelse.no/helsedataprogrammet
https://ehelse.no/helsedataprogrammet


Prøveordning: Innsatsstyrt finansiering for utvalgte nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

Medisinske kvalitetsregistre er 
viktige for å sikre kunnskap om 
kvaliteten på diagnostikk og 
behandling i helsetjenesten. 

Fra 2019 innføres en prøveord-
ning i innsatsstyrt finansiering 
(ISF), hvor de regionale helse-
foretakene mottar ISF-refusjon 

Interaktiv presentasjon av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

indikatorer. I år er formatet 
nytt; løsningen gir mulighet til 
enkelt å få oversikt over alle 
kvalitetsindikatorer knyttet til 
hvert enkelt sykehus.  

Av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene er det 25 

Viktige datoer        

29. januar 2019: Datakvalitet og Vali-
dering—Hva må til?, Kurs for ansatte i 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre  

20. februar 2019: Frist for innsendelse 
av høringssvar forskrift 

9. - 10. mai 2019: Kvalitets- og register-
konferanse i Helse Vest 

som presenterer sine resultater 
interaktivt. Målet er at alle 
kvalitetsregistrene skal ta i bruk 
løsningen. Av registrene i Helse 
Vest presenterer følgende sine 
resultater interaktivt: Nasjonalt 
Kvalitetsregister for Smertebe-

Det er utviklet en løsning for 
interaktiv presentasjon av  
resultat fra de nasjonale medi-
sinske kvalitetsregistrene.  

Visningen er åpen og skal gjøre 
det enkelt å filtrere og velge 
ulike tidsperioder, sykehus og 

kvalitetsregistrene. 12 nasjo-
nale medisinske kvalitetsre-
gistre er valgt ut til en 2-årig 
prøveordning. Mer om insen-
tivordningen.  

per registrerte pasient i utvalg-
te medisinske kvalitetsregistre. 
Målet med ordningen er å sti-
mulere til økt dekningsgrad i 

handling; Nasjonalt Hofte-
bruddregister, Nasjonalt regis-
ter for leddproteser, Nasjo-
nalt register for organspesifik-
ke autoimmune sykdommer 
(ROAS), Norsk intensivregister 
og Norsk kvalitetsregister for 
leppe-kjeve-ganespalte.  

Vellykket Nasjonal rundebordskonferanse om kvalitetsforbedring  

I november ble det årlige na-

sjonale brukerseminaret i regi 

av Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre 

arrangert. Formål var fokus på 

bruk av resultat for å forbedre 

helsetjenesten.  Tema på agen-

daen:   erfaring fra brukerrepre-

sentanter i fagråd, formidling av 

resultater, brukerrepresentan-

ters rolle i arbeid med dek-

ningsgrad i nasjonale registre, 

resultater fra registre til kvali-

tetsforbedring, og presentasjon 

av ulike prosjekter. Det var stort 

engasjement hos de 55 delta-

kerne med nyttige diskusjoner 

underveis.  Mer om seminaret.  

Fagsenter for medisinske kvali-
tetsregistre inviterte de nasjo-
nale kvalitetsregistrene i Helse 
Vest til en felles fagdag 16. 
november. Tema på program-

met: personvernkonsekvens-
vurdering (DPIA) som verktøy 
for helseregistre, Helsedatapro-
grammet, hvilke krav som stil-
les til datakvalitet i de medi-

sinske kvalitetsregistrene, sta-
tus, muligheter og utfordringer 
på registerfeltet, og bruk av 
software robot for automatisk 
registrering av data i Kreftregis-

terets elektroniske meldetje-
neste KREMT. Det var svært 
godt oppmøte og nesten alle 
registrene var representert.  

Vi på Fagsenteret ønsker alle våre lesere en fredelig juletid!  

Seminar for brukerrepresentanter og -organisasjoner 

Rundebordskonferansen ble 

arrangert av Nasjonalt service-

miljø for medisinske kvalitets-

registre 16. oktober 2018. Det 

var 54 deltakere på konferan-

sen, og 33 nasjonale medisins-

ke kvalitetsregistre var repre-

sentert. Leder for Nasjonalt 

servicemiljø for medisinske 

kvalitetsregistre, Eva Stens-

land, åpnet konferansen. Hun 

informerte om de 14 kvalitets-

forbedringsprosjektene som i 

perioden 2015-2018 har fått 

midler til å drive forbedrings-

prosjekter basert på data fra 

nasjonale medisinske kvalitets-

registre. Det ble holdt et fore-

drag om kvalitetsforbedrings-

metodikk med praktiske ek-

sempler fra et forbedringspro-

sjekt om pårørendetilfredshet i 

norske intensivavdelinger, samt 

et innlegg om hvordan man får 

team til å fungere godt i kvali-

tetsarbeid. Man jobbet i grup-

per med ulike oppgaver basert 

på om man (1) ikke har utarbei-

det en plan for forbedringsar-

beid, (2) er i gang med et for-

bedringsarbeid, eller (3) har 

gjennomført et kvalitetsfor-

bedringsarbeid. Registre med 

pågående eller avsluttede 

kvalitetsforbedringsarbeid 

presenterte sine prosjekter. 

Mer om konferansen og lenke 

til presentasjoner.  

Fagdag for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Vest 

Helse Vests Kvalitets- og registerkonferanse arrange-

res i Bergen 9. og 10. mai 2019. Målgruppen er ansatte 

i helseforetakene i Helse Vest. Hvert helseforetak blir 

tildelt et begrenset antall plasser på konferansen og 

påmelding skjer via kontaktperson i det enkelte helse-

foretak. De som ønsker å delta fra registrene må derfor 

melde dette til sin klinikk- eller avdelingsleder. Det åp-

nes opp for påmelding i januar  - følg med på Helse 

Vests og foretakenes hjemmesider. 

Kvalitets– og registerkonferanse 

https://www.kvalitetsregistre.no/aktiviteter/datakvalitet-og-validering-hva-ma-til
https://www.kvalitetsregistre.no/aktiviteter/datakvalitet-og-validering-hva-ma-til
https://www.kvalitetsregistre.no/resultater
https://www.kvalitetsregistre.no/resultater
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/ny-insentivordning-registrering-i-medisinske-kvalitetsregistre
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/ny-insentivordning-registrering-i-medisinske-kvalitetsregistre
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/seminar-pasient-og-brukerrepresentanter-organisasjoner
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/oppsummering-fra-rundebordskonferansen-2018
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/oppsummering-fra-rundebordskonferansen-2018

