
Ny forskrift om medisinske 

kvalitetsregistre ble vedtatatt 

av Kongen i Statsråd 21. juni 

2019, og skal gjøre det enkle-

re å bygge opp og bruke medi-

sinske kvalitetsregistre. Bedre 

registre skal gjøre det enklere 

å forbedre helsetjenesten. 

Forskriften gjelder fra 1. sep-

tember 2019.  

«De medisinske kvalitetsre-

gistrene er de viktigste verkt-

øyene vi har for å forbedre 

behandling og redusere varia-

sjon i tjenesten. De ligger høyt 

oppe i verktøykassen som vi 

bruker for å bygge pasientens 

helsetjeneste. Nå gjør vi det 

enklere å bruke dem,» sier 

helseminister Bent Høie i en 

pressemelding 21. juni 2019.  

Den nye forskriften innehol-

der tre viktige endringer:  

Meldeplikt: Helsepersonell får 

en plikt til å melde inn helse-

opplysninger til de nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre-

ne. God dekningsgrad er helt 

avgjørende for at registrene 

skal bli gode og fungere etter 

hensikten.  

Reservasjonsrett: Samtykket 

er fortsatt utgangspunktet for 

behandling av helseopplys-

ninger, fordi dette gir best 

personvern for den registrer-

te. Forskriften åpner imidler-

tid for at helseopplysninger 

kan registreres uten den re-

gistrertes samtykke, men med 

en adgang til å reservere seg. 

Reservasjonsrett får i praksis 

samme virkning som når den 

registrerte trekker sitt samtyk-

ke, og opplysninger i registe-

ret vil bli slettet. Datatansvar-
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lig virksomhet, med nærhet 

til dataene og med sin faglige 

registerkompetanse, skal 

vurdere om reservasjonsrett 

er aktuelt. Personvernombu-

det skal rådføres.  

Felles nasjonale løsninger og 

standarder: For å sikre at 

registrene snakker bedre 

sammen, innføres det en plikt 

til å bruke nasjonale fellesløs-

ninger og standardiserte vari-

abler. For eksempel skal fol-

keregisterets standarder bru-

kes ved registrering av rele-

vante opplysninger. Nasjona-

le fellesløsninger for utsen-

delse av informasjon, reser-

vasjon og innsyn skal tas i 

bruk der dette finnes.  

Forskriften finner du her. 

Seminar: Bruk av data til kvalitetsforbedring  
Den 18. juni 2019 arrangerte 
Fagsenter for medisinske kva-
litetsregistre i Helse Vest et 
seminar for klinikere/fagmiljø 
og registeransatte i regionen.  

Seminaret ble holdt i Bergen 
på konferansesenteret Biku-
ben, og det var også mulig å 
følge seminaret via Skype/
Lync. Det var i underkant av 
100 påmeldte til seminaret.  

Hensikten med arrangemen-

tet var at fagmiljø/kliniske 
avdelinger skal få informasjon 
om kvalitetsregistre og hvilke 
data som ligger i disse for at 
registerdata i enda større grad 
brukes til kvalitetsforbedring, 
og til forskning. 

Det ble presentert noen gode 
eksempler på hvordan regis-
terdata har vært benyttet i 
både kvalitetsforbedringsar-
beid og til forskning.                
Se program her.   

Presentasjonene finnes på 

Fagsenterets hjemmesider.    

Regional Kvalitets– og registerkonferanse  
Den regionale Kvalitets- og 
registerkonferansen ble holdt 
på Scandic Flesland 9.-10. mai 
2019.  Det var et rikholdig 
program med gode eksempler 

på gjennomførte kvalitetsfor-
bedringsprosjekter fra hele 
regionen. Program.  Presenta-
sjonene vil  snarlig legges ut  
her. Årets kvalitetspris i Helse 
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Kontakt Fagsenter for     

medisinske kvalitetsregistre 

E-post: 

kvalitetsregistre@helse-

vest.no  

 

Hjemmeside 

Vest gikk til Mottaksklinikken 
i Helse Stavanger for syste-
matisk og bred satsing på å 
fremme pasientsikkerhet og 
kvalitet. Gratulerer! 

https://www.regjeringen.no/contentassets/789cf1be3d8842e0945e0d403582f088/forskrift-om-medisinske-kvalitetsregistre.pdf
https://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Program-Bruk%20av%20data%20for%20kliniske%20fagmiljø%2018%20juni%202019.docx
https://helse-vest.no/presentasjonar#fagseminar-18.6.19:-bruk-av-data-fr%C3%A5-kvalitetsregister-til-kvalitetsforbetring
https://helse-vest.no/presentasjonar#fagseminar-18.6.19:-bruk-av-data-fr%C3%A5-kvalitetsregister-til-kvalitetsforbetring
https://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Kvalitetskonferansen/Program_kvalitetskonferansen_2019.pdf
https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/kvalitetskonferansen/tidlegare-vinnarar-av-kvalitetsprisen/2019-mottaksklinikken-i-helse-stavanger
https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/kvalitetskonferansen/tidlegare-vinnarar-av-kvalitetsprisen/2019-mottaksklinikken-i-helse-stavanger
http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Fagsenter-for-medisinske-register.aspx


Sykehusenes dekningsgrad og resultater i nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

ter for utvalgte kvalitetsindika-
torer for sykehusene i alle hel-
seregioner (tall fra 2017). Rapp-
orten har egne kapitler for hvert 
regionalt helseforetak (RHF).  

Målet med rapporten er å gi en 
komprimert og lett tilgjengelig 
fremstilling som har relevans for 
sykehusene i alle helseregioner.  

To sentrale begrep i rapporten:  

Dekningsgrad handler om hvor-
vidt registret inkluderer så stor 
andel av pasienter at resultate-

Hva skjer? 

Vi ønsker alle våre lesere en fin sommer! 

26.-27. september 2019: Pasientsikkerhetskonferansen,          

Gardermoen 

30. september 2019: Publisering av resultater fra nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre 

1. oktober 2019: Frist for å levere årsrapport for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre 

15. oktober 2019: R-RCT workshop, Uppsala 

21. oktober 2019: Workshop i analyse av longitudinelle data, 
Bikuben konferansesenter, Haukeland Universitetssjukehus 

Tildeling av stimuleringsmidler i Helse Vest 

ne er representative for den 
aktuelle pasientgruppen. 

Et registers dekningsgrad angir 
andelen av pasienter som skal 
registreres, i forhold til andelen 
som faktisk er registrert. Om et 
register inkluderer for få pasien-
ter i målgruppen, dvs. at regis-
teret har for lav dekningsgrad, 
kan resultatene fra registeret 
være misvisende og medføre 
feilaktige konklusjoner. Det er 
derfor et mål at alle sykehus 
som behandler en aktuell pasi-

 

Som i 2018 er det også i 2019 
laget en rapport som sammen-
fatter tilgjengelige opplysning-
er om dekningsgrad og resulta-

Årlig lyser Fagsenter for medi-
sinske kvalitetsregister i Helse 
Vest ut stimuleringsmidler på 
vegne av Helse Vest til bruk av 
data fra medisinske kvalitets-
register i forbedringsarbeid og 
til etablering av lokale og regi-
onale kvalitetsregister.  

Formålet er todelt og midlene 
skal: 

- Bidra til at de kliniske fagmil-

jøene bruker data fra lokale, 
regionale og nasjonale kvalitets-
registre i forbedring av helsetje-
nesten.  

- Bidra til at lokale og regionale 
medisinske kvalitetsregistre blir 
etablert, særskilt innen fagom-
råder der det ikke eksisterer 
medisinske kvalitetsregistre. 

Prosjekt som får tildelt midler i 
2019:  

- Norsk Maritimt kvalitetsregis-
ter (Helse Bergen) 

- Kvalitetsregister for behand-
ling i Psykisk helsevern (Helse 
Fonna)  

- Kvalitetsregister for veiledet 
internettbehandling 
(eMeistring) (Helse Bergen) 

- Kvalitetsregister for funksjo-
nell mage- og tarmsykdommer 
hos barn i Sør-Rogaland (Helse 

entgruppe registrerer, og at 
alle pasienter på disse sykehu-
sene blir registrert. 

Kvalitetsindikator er et indi-
rekte mål, en pekepinn, som 
sier noe om kvaliteten på det 
området som må-
les. Kvalitetsindikatorer kan 
f.eks. være helsetjenestens 
tilgjengelige ressurser, pasi-
entforløpet og resultat av 
helsetjenestene for pasiente-
ne.  Se hele rapporten her.  
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Endre Kvåle Evjen er nå ansatt 

i 100 % stilling som rådgiver 

ved Fagsenter for medisinske 

registre i Helse Vest.  

Hans hovedoppgaver vil være 

å veilede gjennom prosessen 

til registeroppstart, analyse-

Nyansatt på Fagsenteret  

metoder, utarbeiding av årsrap-

porter og andre rapporter, og 

pedagogisk fremstilling av ana-

lyseresultat til helseforetakene i 

regionen.  

 

Vi ønsker Endre velkommen! 

Stavanger)  

- Bruk av data fra Norsk kvali-
tetsregister for ryggkirurgi 
(Helse Stavanger) 

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

Mer informasjon om stimule-
ringsmidlene.   

PROM-konferansen  

Årets PROM-konferanse ble 
holdt i Bergen den 5. juni i år.  

Presentasjonene fra konfe-
ransen finnes her.  

https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/meld-deg-på-årets-pasientsikkerhetskonferanse
https://www.r-rct.se/
https://www.kvalitetsregistre.no/aktiviteter/workshop-i-analyse-av-longitudinelle-data
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/dekningsgrad_og_resultater_med.kval_.reg_._2017.pdf
https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister-i-helse-vest/utlysing-av-stimuleringsmidlar-i-helse-vest-2019
https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister-i-helse-vest/utlysing-av-stimuleringsmidlar-i-helse-vest-2019
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/prom-konferansen-5-juni-presentasjoner
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/prom-konferansen-5-juni-presentasjoner

