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Hjemmeside 

Kvalitetsregister i krisetid - noen refleksjoner 
kvalitetsregistre. Kan bak-
grunnsinformasjonen som fin-
nes der, bidra til å karakterisere 
risikopersoner nærmere? Er det 
mulig at behandling som er 
startet for annen sykdom, kan 
beskytte mot viruset? Eller at 
slik behandling gjør pasientene 
MER mottagelige for viruset?  
 
Vi gjør sykehusene klare for å ta 
inn Korona-pasienter. Planlagt 
aktivitet utsettes, det innebærer 
at andre pasientgruppers be-
handling bli skutt ut i tid. Mange 
pasienter kvier seg for å oppsø-
ke helsevesenet i frykt for å bli 
smittet. Vi hører om engstelse 
for underbehandling. Hvordan 
blir behandlingen av disse grup-
pene? Går det dårligere med 
pasientene? Eller kanskje 
bedre?  

Vi følger sentrale kvalitetsindi-
katorer i registrene og vet i hvil-

Da svine-influensaen traff oss i 
2009, ble det det arbeidet for å få 
Norsk intensivregister operativt 
slik at vi kunne følge sykdommens 
utvikling gjennom registeret. Nå 
har vi fått en ny pandemi og igjen 
ser vi til Intensivregisteret for å 
lære om sykdom og behandling. 
https://www.kvalitetsregistre.no/
artikkel/koronasmitta-pasientar-
pa-sjukehus-blir-registrerte-i-
norsk-intensivregister. Vi trenger 
slik kunnskap for at vi skal ha ut-
styr, kapasitet og kompetanse til 
denne og eventuelle senere trus-
ler mot befolkningen og enkelt-
personer.  
 
Både Intensivregisteret og andre 
medisinske kvalitetsregistre kan 
bidra til forståelse og bekjempelse 
av epidemien. Vi har lest om sær-
lig utsatte grupper; gamle, pasien-
ter med kroniske sykdommer etc. 
Noen av disse følges i eksisterende 

ken grad faglige retningslinjer 
blir etterlevd. I krisetider er 
registrenes monitorering av 
behandlingskvalitet ekstra vik-
tig.  
 
På hvilken måte blir sykdoms-
bildet i befolkningen endret? 
Får vi færre infeksjoner nå som 
vi vasker hendene oftere og 
kontaktpunktene blir færre. Vil 
forekomsten av andre lidelser 
endres? 
 
Vi står i vanskelige utfordringer, 
og tiden vi går inn i blir kreven-
de. Regjeringen griper til opp-
sparte verdier. Kvalitetsregist-
rene er gull verd nå. La oss 
bruke dem til forskning og til 
kvalitetsforbedring!  
 
Fra Anne Grimstvedt Kvalvik, 
Fagsenter for medisinske kvali-
tetsregister Helse Vest. 

demiregister. Resultatene fra 
pandemiregisteret vil blant an-
net benyttes av Helsedirektora-
tet og Folkehelseinstituttet i 
deres daglige rapporteringer. 
31/3-20 startet sykehusene 
registrering. 
 
- Registeret vil gi oss bedre over-
sikt over pasientene som blir 
innlagt på sykehus med covid-
19. Vi får samlet data som kan 
brukes til å forbedre behandling 
og oppfølging, og også å finne 
ut av hvordan det går med pasi-
entene i ettertid, sier helse- og 
omsorgsminister Bent Høie. 
 
- Jeg vil berømme den handle-
kraften leder for Intensivregiste-
ret har vist. Sammen med rele-
vante fagmiljø, Folkehelseinsti-

Det er etablert et norsk pandemi-
register gjennom en utvidelse av 
dagens Norsk intensivregister.  
Intensivregisteret inkluderte alle-
rede 11. mars registrering av covid
-19-pasienter som får intensivbe-
handling.  
 
Registeret er et viktig verktøy for å 
få oversikt over sykehusinnleggel-
ser som følge av koronavirus. Det 
skal sørge for samordnet og effek-
tiv rapportering av pasienter med 
sykdom som følge av koronavirus i 
norske sykehus. Alle pasienter 
med COVID-19 forårsaket av viru-

set SARS-CoV-2 
som legges inn 
på sykehus vil 
bli registrert i 
Norsk pan-

tuttet og Helsedirektoratet er 
registeret blitt operativt i re-
kordfart, sier Høie.  
 
Norsk intensiv– og pandemire-
gister bygger på opplysninger 
om pasienter behandlet ved 
norske intensivenheter og pasi-
enter innlagt i spesialhelsetje-
nesten med smittsom sykdom 
under epidemier (som omfatter 
Norge) eller pande-
mier..» (https://
www.regjeringen.no/no/
aktuelt/norsk-pandemiregister-i
-drift/id2695919/) 
 
Registeret er forankret i Helse 
Bergen og ledes av Eirik Buanes. 
Les mer her om pandemiregis-
teret.  
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https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister-i-helse-vest/utlysing-av-stimuleringsmidlar-i-helse-vest-2020
https://www.kvalitetsregistre.no/registeroversikt
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/koronasmitta-pasientar-pa-sjukehus-blir-registrerte-i-norsk-intensivregister
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/koronasmitta-pasientar-pa-sjukehus-blir-registrerte-i-norsk-intensivregister
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/koronasmitta-pasientar-pa-sjukehus-blir-registrerte-i-norsk-intensivregister
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/koronasmitta-pasientar-pa-sjukehus-blir-registrerte-i-norsk-intensivregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registeroversikt
https://helse-bergen.no/norsk-pandemiregister#om-norsk-pandemiregister
https://helse-bergen.no/norsk-pandemiregister#om-norsk-pandemiregister


Vi ønsker alle våre lesere en fin påske. 

Ny innsynsløsning på helsenorge.no for MS-registeret 

Utlysning av regionale stimuleringsmidler til bruk av data fra medisinske kvalitetsregister 

i forbedringsarbeid og til etablering av lokale og regionale kvalitetsregister 

det første registeret forankret i 

Helse Vest som får utviklet denne 

løsningen. Ved å logge seg inn på 

helsenorge.no vil MS-pasienter ha 

mulighet til å ta ut en elektronisk 

rapport med informasjon om 

blant annet behandling, bivirk-

ning, attakker og funkssjonsskår. 

En slik løsning vil bidra til å øke 

datakvaliteten i registeret ved at 

pasienten selv kan se sine data og 

gi tilbakemelding om eventuelle 

Nå kan alle som har sykdommen 

multippel sklerose og som har 

samtykket til å stå i MS-

registeret få innsyn i de dataene 

som er registrert om dem på 

helsenorge.no. MS-registeret er 

feilregistreringer. Innsynsløs-

ningen skal breddes til flere 

nasjonale kvalitetsregistre på 

sikt. For mer informasjon om 

MS sin løsning, se her.  

Endring i organisering og styring av det interregionale samarbeidet om nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre 

Interregional arbeidsgruppe for 
medisinske kvalitetsregistre (IRA). 
IRA skal være et nasjonalt koordi-
nerende organ for det interregio-
nale samarbeidet om medisinske 
kvalitetsregistre. Det interregio-
nale fagdirektørmøtet overtar 
styringsgruppeansvaret for kvali-
tetsregisterfeltet og behandler 
saker for beslutninger som skal 
fattes i det interregionale admi-
nistrerende direktørmøtet (AD-
møtet). Det interregionale økono-
midirektørmøtet og IKT-
direktørmøtet er rådgivende for 

styringsgruppen i relevante saker. 
IRA skal ha noen møter per år 
med det interregionale fagdirek-
tørmøtet/styringsgruppen hvor 
det settes av tid til gjennomgang 
og drøfting av informasjon, ret-
ning og rammer for kvalitetsregis-
terfeltet basert på forutgående 
saksbehandling i arbeidsgruppen. 
IRA består foruten av lederne av 
de regionale servicemiljøene/
fagsentrene for medisinske kvali-
tetsregistre og leder av Nasjonalt 
servicemiljø, av IKT-representant, 
representant fra register og bru-

Det er innført en endret styring 
av det interregionale samarbei-
det om nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Bakgrunnen for 
at det ble igangsatt en utredning 
av organisering og styring av 
kvalitetsregisterfeltet var bl.a. 
rapport 2017/2018 
«Riksrevisjonens undersøkelse 
av helseregistre som virkemiddel 
for å nå helsepolitiske mål».  
 
Dagens Interregionale styrings-
gruppe for medisinske kvalitets-
registre (IRS) er erstattet av en 

kerrepresentant.  

(Se også Nasjonalt servicemiljøs 

nettside https://

www.kvalitetsregistre.no/

artikkel/ny-styringsmodell-

medisinske-kvalitetsregistre.) 

Nyansatte på Fagsenteret 

gister i forbedringsarbeid og til 
etablering av lokale og regionale 
kvalitetsregister.  

Tildelingssum er avgrenset til 150 
000 NOK og søknadsfristen er 
onsdag 20.mai 2020. Se utlysning 
her. 

Fagsenter for medisinske kvali-
tetstregiser har lyst ut regionale 
stimuleringsmidler til bruk av 
data fra medisinske kvalitetsre-

Eirik Kvam Goksøyr er ansatt i 
100 % stilling som rådgiver ved 
Fagsenter for medisinske kvali-
tetsregister i Helse Vest. Hans 
hovedoppgaver vil være å jobbe 
med fokus på kvalitetsforbedring 
og veiledning i forbindelse med 
etablering og utvikling av registre 
og kvalitetsforbedringsprosjekt. 
Eirik er utdannet medieviter og 
kommer fra en stilling ved Univer-
sitet i Bergen. 
 

Anne Grimstvedt Kvalvik er an-
satt i nesten 10% stilling som 
spesialrådgiver ved Fagsenter for 

medisinske kvalitetsregister i 
Helse Vest. Hun er tidligere leder 
av Kvalitetssatsinga og Pasientsik-
kerhetsprogrammet i Helse Vest, 
nå AFP-pensjonist. Hun er revma-
tolog, dr.med. og skal være men-
tor for innsatsen for kvalitetsfor-
bedring i kvalitetsregistrene i 
regionen.  
 

Vi ønsker Sigrid, Eirik og   Anne 
velkommen! 

Det er gledelig at vi har nå fått 
besatt de ledige stillingene vi har 
hatt på fagsenteret!  

 
Sigrid Ravnsborg Justad er an-
satt i 100 % stilling som rådgiver 
ved Fagsenter for medisinske 
kvalitetsregister i Helse Vest. 
Hennes hovedoppgaver vil være 
å jobbe med fokus på kvalitets-
forbedring og veiledning i forbin-
delse med etablering og utvik-
ling av registre og kvalitetsfor-
bedringsprosjekt. Sigrid er ut-
dannet matematiker og kommer 
fra en stilling i Safetec. 

https://ehelse.no/aktuelt/innsyn-i-ms-register-via-helsenorge.no
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/ny-styringsmodell-medisinske-kvalitetsregistre
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/ny-styringsmodell-medisinske-kvalitetsregistre
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/ny-styringsmodell-medisinske-kvalitetsregistre
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/ny-styringsmodell-medisinske-kvalitetsregistre
https://helse-vest.no/helsefagleg/kvalitet/fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister-i-helse-vest/utlysing-av-stimuleringsmidlar-i-helse-vest-2020

