
Den årlige kvalitets- og regis-
terkonferansen avholdes 9. og 
10. mai i Bergen, på Scandic 
Flesland Hotel.  

Tema er blant annet hva kvali-
tetsforbedring er og hvorfor 
man skal drive med dette. Det 
settes også fokus på hvordan 

man gjennomfører og evalue-
rer forbedringsarbeid.   

Som del av konferansen vil 
det bli delt ut en kvalitetspris.  

For medarbeidere eller ledere 
i Helse Vest som har gjennom-
ført et forbedringsprosjekt er 
det mulig å sende inn poster.  
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Kontakt Fagsenter for     

medisinske kvalitetsregistre 

E-post: 

kvalitetsregistre@helse-

vest.no  

 

Hjemmeside 

Beste poster blir premiert 
med kroner 10 000.  

Plassene på konferansen er 
fordelt mellom foretakene og 
sykehusene.  

Mer informasjon om konfe-
ransen.  

Fagsenteret arrangerer seminar «Bruk av data fra registre» 

kan gå frem for å etablere 
registre og/eller bruke regis-
terdata til forbedringsarbeid i 
egen enhet.  

Når program og påmelding er 
klart vil dette sendes til blant 
annet våre nyhetsbrevmotta-
kere, og publiseres på Fagsen-
terets hjemmeside.  

Seminaret vil holdes i Bergen  
på konferansesenteret Biku-
ben. Når invitasjonen er sendt 
ut vil førstemann-til-mølla-
prinsippet gjelde.  

Fagsenter for medisinske kvali-
tetsregistre i Helse Vest ar-
rangere den 18. juni 2019 et 
seminar for klinikere/fagmiljø 
og registeransatte i regionen.  

Hensikten med arrangementet 
er at fagmiljø/kliniske avde-
linger skal få informasjon om 
kvalitetsregistr og hvilke data 
som ligger i disse for at regis-
terdata i enda større grad bru-
kes til kvalitetsforbedring, og 
også til forskning.  

Fokus vil være på å gi deltaker-
ne kunnskap om hvordan en 

Velblåst kurs: «Datakvalitet og validering—hva må til?» 

Statistikernettverket i Nasjo-

nalt servicemiljø for medisins-

ke kvalitetsregistre arrangerte 

29. januar kurs: «Datakvalitet 

og validering – hva må til?». 

Kurset ble holdt på Garder-

moen med 45 deltakere. Med-

lemmer av statistikernettver-

ket presenterte tema som 

variabelutforming, nødvendig 

dokumentasjon, datastruktur 

og datavask, hvordan vise 

usikkerhet i figurer og en gjen-

nomgang av hvordan man 

validerer datakvaliteten til 

registerdata.  

Det var en vellykket dag med 

gode tilbakemeldinger, og 

statistikernettverket håper på 

å gjenta arrangementet.  

Presentasjoner fra kurset. 

Datakvalitet på 1-2-3 

Nasjonalt servicemiljø for me-
disinske kvalitetsregistre har 
lagt ut en ny veileder for data-
kvalitet på kvalitetsregistre.no. 
Datakvalitet på 1-2-3 gir en 
kort og forenklet innføring i de 
ulike datakvalitetsdimensjone-

ne, med tips til hvordan man 
kan forbedre disse for et kvali-
tetsregister.  

Les mer om Datakvalitet på 1-
2-3 på kvalitetsregistre.no.  

Vi på Fagsenteret gleder oss 
til arrangementet, og håper 
mange ønsker å delta.    
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https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/kvalitetskonferansen#%C3%B8nskjer-du-%C3%A5-stille-med-poster?
http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Fagsenter-for-medisinske-register.aspx
https://helse-vest.no/arrangementer/kvalitets-og-registerkonferansen-i-helse-vest-2019-05-09
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https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister-i-helse-vest
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https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/datakvalitet-og-validering-hva-ma-til-presentasjoner-fra-kurset
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/nytt-verktoy-datakvalitet-pa-1-2-3
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/nytt-verktoy-datakvalitet-pa-1-2-3


Pasientrapporterte data—Lisensiering av HADS 

HADS (Hospital Anxiety and 
Depression Scale) er et av de 
mest brukte spørreskjema som 
måler symptomer på angst og 
depresjon. HADS er benyttet i 

flere norske kvalitetsregistre.  

Det er viktig å være oppmerk-
som på at HADS er lisensiert, og 
før bruk kreves følgende:  

Prioriterte fagområder for nye registre 
har de regionale helseforetake-
ne foreslått at det innen områ-
dene psykisk helse og rusbe-
handling opprettes følgende 
nye nasjonal registre: Kvalitets-
register for alderspsykiatri, Kva-
litetsregister for psykisk helse-
vern for barn og unge, Kvalitets-
register for behandling i psykisk 
helsevern som skal dekke hele 
tjenesten utenom de andre 
anbefalte registrene, Kvalitets-
register for bruk av tvangsmid-
ler og nevrostimulerende be-
handling blir etablert som del-
registre i det større tverrgående 
registeret for behandling i psy-

Viktige datoer        

Vi ønsker alle våre lesere en fin vår. 

24.-26. april 2019: Kurs i analyse av registerdata, Tromsø  

30. april 2019: Introduksjonskurs i longitudinelle analyser, Bergen (Bikuben)  

9.-10. mai 2019: Kvalitets- og registerkonferansen i Helse Vest, Flesland  

21. mai 2019: Fellesmøte med nasjonale registre i Helse Vest, Bergen 
(Bikuben). Nærmere informasjon kommer til dem det gjelder.  

5. juni 2019: PROM-konferanse, Bergen (Bikuben) 

18. juni 2019: Fagdag «Bruk av data fra kvalitetsregistre» 

26.-27. september 2019: Pasientsikkerhetskonferansen, Gardermoen 

Tidligere offentliggjøring av resultater fra nasjonale kvalitetsregistre  

kisk helsevern og etablering av 
et minimumsdatasett som er 
felles for alle registre innen 
psykisk helsevern og rusbe-
handling. 

Innen somatikk anbefales priori-
terte kvalitetsregisterinitiativ 
for fagområder som vurderes 
raske å implementere: Kvali-
tetsregister for blærekreft, Kva-
litetsregister for sarkom, Kvali-
tetsregister for brannskadde, 
Kvalitetsregister for brokkirurgi 
og Kvalitetsregister for psoria-
sis. I tillegg ble det beskrevet 
områder som trenger mer ut-
redning, avklaring og presise-

Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) ga i 2017 de 
regionale helseforetakene i 
oppdrag å lage en plan for 
prioriterte fagområder for 
utvikling av nye medisinske 
kvalitetsregistre. I arbeidet 
deltok én representant fra 
hvert RHF, og Nasjonalt Ser-
vicemiljø for medisinske kvali-
tetsregistre fikk ansvar for 
arbeidet. Dette ble ferdigstilt 
oktober 2018.  

Som svar på HOD´s oppdrag 
om en plan for prioriterte fag-
områder for utvikling av nye 
medisinske kvalitetsregistre 

brukeravtale for HADS må 
MAPI Research Trust kontak-
tes  

Les mer på kvalitetsregist-

re.no.  

1) Utfylling av registreringsskje-
ma og brukeravtale hos rettig-
hetshaver GL Assessment Ltd., 
UK.  

2) For å få norsk oversettelse og 

Tidligere ble resultater fra 
nasjonale medisinske kvali-
tetsregistre publisert i novem-
ber.  

I år vil fristen for innlevering 
av resultat fra nasjonale re-
gistre til offentliggjøring være 
20. juni. Presentasjonsseminar 

vil også holdes tidligere, og er 
planlagt i september—i motset-
ning til november året før. Dette 
gjør at resultatene blir mer ak-
tuelle.   

Fristen for å sende inn årsrap-
port vil fremdeles være som 
tidligere år.  

Det arbeides for at an ønsker å 
fremskynde både presenta-
sjonsseminar og innlevering av 
årsrapport i årene fremover.  

Mer informasjon om frister. 

Resultater fra medisinske kvali-
tetsregistre finnes her.         

Vil du utdanne deg i kvalitetsforbedringsmetodikk? 

Klikk på kursnavn for mer informasjon:  

Kursnavn      Søknadsfrist 

Forbedringsutdanning for leger    5. april 2019  

Regional forbedringsutdanning i Helse Vest   15. april 2019 

The Scottish Quality and Safety Fellowship i Skottland  1. mai 2019 

Kurs i kvalitetsforbedringsarbeid i regi av QRC Stockholm 10. mai 2019 

Nordisk Forbedringsagentutdannelse    November 2019 

E-læringskurs i pasientsikkerhet 

ring.  

Det ble også anbefalt et regis-
ter for sjeldne diagnoser.   

Overordnet prioritering: 1) 
Rusbehandling, 2) Psykisk 
helsevern, 3) Utvalgte fagom-
råder innen somatikk.   

Det interregionale AD-møtet 
besluttet 19.11.18 at anbefa-
lingen om nye nasjonale me-
disinske kvalitetsregistre in-
nen psykisk helsevern og rus-
behandling prioriteres i 2019. 
Det etableres et nasjonalt 
prosjekt for oppfølging.  
Les mer.    
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Litteratur om forbedring  

Til deg som skal jobbe med kvalitetsforbedring 
kan vi anbefale følgende litteratur som er til-
gjengelig på nett i PDF-format:  

Forbedringsguiden  
av Pasientsikkerhetsprogrammet 
 
Dansk håndbok i kvalitetsforbedring  
av Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram 

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/kurs-i-analyse-av-registerdata-0
https://www.kvalitetsregistre.no/aktiviteter/introduksjonskurs-i-longitudinelle-analyser
https://helse-vest.no/arrangementer/kvalitets-og-registerkonferansen-i-helse-vest-2019-05-09
https://www.kvalitetsregistre.no/aktiviteter/prom-konferansen-2019
https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/meld-deg-på-årets-pasientsikkerhetskonferanse
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/pasientrapporterte-data-lisensiering-av-hads
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/pasientrapporterte-data-lisensiering-av-hads
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/nytt-tidspunkt-levere-resultater-publisering-pa-nett
https://www.kvalitetsregistre.no/resultater
https://www.kvalitetsregistre.no/resultater
https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/ledig-plass-på-forbedringsutdanning
https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/regional-forbetringsutdanning#handbok,-fagstoff-og-anbefalt-lesing
https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/lær-om-forbedring-i-skottland
https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/forbattringscoach-15-hp/
https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/forbedringsagenter-søkes
https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/forbedringsutdannelse/e-læringskurs-i-pasientsikkerhet#moduler
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/prioriterte-fagomrader-nye-registre
https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/Forbedringsarbeid/_attachment/4886?_download=false&_ts=16541fa3b1b
https://www.rkkp.dk/siteassets/kvalitetshandbog/pdf-udgave/klinisk_kvalitetshaandbog_version-2.2-sep2016.pdf

