
Kvalitetsforbedring av helsetje-
nesten er hovedformålet med 
etablering av medisinske kvali-
tetsregistre. Resultater fra disse 
kan avdekke områder for kvali-
tetsforbedring, være utgangs-
punkt for kliniske kvalitetsfor-
bedringsprosjekt og kan overvå-
ke at behandling holder god 
kvalitet. Det kan også bidra til å 
beskrive ulik praksis og etterle-
velse av faglige retningslinjer av 
betydning for behandlingsutfal-
let. Ved at uønsket variasjon i 
kvalitet avdekkes, gis fagmiljøe-
ne mulighet til å arbeide syste-
matisk med kvalitetsforbedring i 
helsetjenesten.  
 

Hvert år publiserer de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene 
sine resultat på kvalitetsindika-
torer gjennom den interaktive 
resultattjenesten «Resultatport-
alen». 

Oversikt som viser registre med 

nasjonal status finner du her: 
https://
www.kvalitetsregistre.no/
registeroversikt.  
 

Her er også kontaktinforma-
sjon til det enkelte register. 
Nederst på nettsiden til det 
enkelte register er også  års-
rapporter med utfyllende in-
formasjon. Registre har ulike 
resultattjenester, og noen 
muligheter henger sammen 
med hvilken innregistrerings-
løsning registeret har.  
 
Noen registre har 
«Rapporteket», som er en on-
line resultattjeneste som gir 
registrerende enheter tilgang 
til oppdaterte resultat for egen 
virksomhet sammenlignet med 
nasjonale resultater. Rap-
porteket er modernisert og det 
jobbes med å bredde løsning-
en til flere registre. 
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Kontakt Fagsenter for medi-

sinske kvalitetsregistre 

E-post: 

kvalitetsregistre@helse-vest.no  
Hjemmeside 

Dersom resultat fra Resultat-

portalen, Årsrapporter mm. for 

«din pasientgruppe» viser at 

det kan være aktuelt å vurdere 

å sette i gang et kvalitetsfor-

bedringsarbeid- eller prosjekt, 

finner du bl.a. informasjon om 

kvalitetsforbedring her: 

https://www.kvalitetsregistre.n

o/kvalitetsforbedring  

 

Kontakt gjerne også den aktu-

elle registerledelsen. Fagsenter 

for medisinske kvalitetsregist-

re, Helse Vest kan også kontak-

tes for rådgivning/diskusjon om 

kvalitetsforbedringsarbeid- 

eller prosjekt: kvalitetsregist-

re@helse-vest.no 

 

Utlysning av nasjonale 
kvalitetsforbedringsmidler 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitets-
registre (SKDE) lyser ut midler til kvalitetsfor-
bedringsprosjekt. De nasjonale medisinske kva-
litetsregistrene, helseforetak, sykehus, og avde-
linger som vil benytte data fra nasjonale kvali-
tetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedrings-
arbeid oppfordres til å søke om finansiering til 
kvalitetsforbedringsprosjekter.  
  
Søknadsfristen er 01.09.2020 og søknadskjema 
og mer informasjon finnes her: https://
www.kvalitetsregistre.no/prosjekt/
kvalitetsforbedring. 
 

Oversikt som viser nasjonale medisinske kvali-

tetsregistre: https://www.kvalitetsregistre.no/

registeroversikt. 

Utlysning av regionale 
stimuleringsmidler 

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Hel-
se Vest lyser ut stimuleringsmidler (på vegne av 
Helse Vest) til fagmiljø i regionen til bruk av 
data fra medisinske kvalitetsregistre i forbed-
ringsarbeid og til etablering av lokale og regio-
nale kvalitetsregistre. Det var og lyst ut midler 
med søknadsfrist i mars, men det gjenstår mid-
ler og derfor blir det en tilleggsutlysning. 

Tildelingssum er avgrenset til 150 000 NOK og 

søknadsfristen er 15.09.2020.  

 

Se utlysning her: https://helse-vest.no/

helsefagleg/kvalitet/fagsenter-for-medisinske-

kvalitetsregister-i-helse-vest/utlysing-av-

stimuleringsmidlar-i-helse-vest-2020 
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Vi på Fagsenteret ønsker alle våre lesere  

en riktig god sommer! :) 

Tildeling av regionale stimuleringsmidler i 
Helse Vest i 2020 

Helse Vest ved Fagsenter for 
medisinske registre lyste våren 
2020 ut stimuleringsmidler til 
bruk av data fra medisinske 
kvalitetsregistre i forbedringsar-
beid og til etablering av lokale 
og regionale kvalitetsregistre 
Formålet med midlene er å 
stimulere til etablering av kvali-
tetsregistre innen fagområder 
det ikke eksisterer kvalitetsre-
gistre, samt å stimulere til at 
data fra eksisterende registre 
blir benyttet i kvalitetsforbed-
ringsarbeid, i arbeid med pasi-
entsikkerhet og bruk at pasient-
rapporterte utfallsmål.  

Erfaring fra prosjektene skal 
spres slik at det kan komme til 
nytte i andre foretak. 

På fagdirektørmøtet 11. juni 
2020 ble det vedtatt at følgende 
registre får tildelt midler:  

EPI-NY—Epilepsi (Helse Bergen), 

Sårregisteret—Nosår (Helse Fon-

na), Barnefedmeregisteret (Helse 

Bergen) og Regionalt kompetan-

sesenter for rusmiddelforsking i 

Helse Vest (Helse Stavanger). Tre 

av søkerne får midler for å etab-

lere kvalitetsregistre, mens en av 

søkerne får midler til kvalitetsfor-

bedringsarbeid.  

Nyansatt ved fagsenteret 

Vi er svært glade for at den ledi-

ge juriststillingen på Fagsenter 

for medisinske kvalitetsregistre i 

Helse Vest nå er besatt!  Svein 

Ove Skjoldal startet hos oss 4. 

mai. Hans hovedoppgave er 

rådgivning inn mot fagmiljøene 

for medisinske kvalitetsregistre 

knyttet til juridiske spørsmål. 

Svein Ove kommer fra stilling 

ved NAV der han har lang erfa-

ring både som rådgiver og leder. 

Vi ønsker Svein Ove velkom-

men! 

Helsedataservice skal sørge for økt utnyttelse og enklere tilgang til data fra 
helseregistrene 

For registrene og brukere av 
registerdata er prosjektet 
«Helsedataprogrammet» viktig. I 
mai 2020 sendte Direktoratet for 
e-helse ut en rapport (Rapport IE
-1060) på høring «Organisering 
av Helsedataservice som nasjo-
nal forvalter av tilgang til helse-
data». 
 
Samlet utgjør helseregistrene i 
Norge en unik kilde til kunnskap 
om befolkningens helse og om 
kvaliteten på helse- og omsorgs-
tjenestene. Det er vurdert at det 
trengs løsninger for enkel og 
samtidig sikker tilgang til helse-
dataene. Tilgangen til helsedata 
har vært kjennetegnet av mang-
el på felles saksbehandlingssys-
tem og en felles plattform hvor 

data kan sammenstilles og analy-
seres på tvers av helseregistrene, 
de befolkningsbaserte helseun-
dersøkelsene, grunndata og 
andre kilder til helse- og person-
opplysninger. Organisering, lov-
verk og mangel på systemer og 
rutiner har bidratt til at det har 
vært tidkrevende å få tilgang til 
og vanskelig å sammenstille den-
ne type data. Det er bred enighet 
om verdien av helsedata og at 
bedre utnyttelse av dataene kan 
gi store gevinster for den enkelte 
pasient og for norsk helsevesen. 
Helsedata blir et stadig viktigere 
verktøy både i legemiddelutvik-
lingen og på helse- og velferds-
teknologifeltet for øvrig. En sen-
tral målsetting i Nasjonal Helsere-
gisterstrategi 2010-2021 er å 
forenkle tilgang til data fra regist-
rene, tilby sammenstilte data og 
muliggjøre analyser på tvers av 
datakildene.  
 
Det er de nasjonale helseregistre-
ne som er prioritert 
(Kreftregisteret, DÅR, NPR, KPR, 
MFR), de første nasjonale kvali-
tetsregistrene vil det jobbes med i 
fase 2 (01.07.2021). 

Hva pågår: 
 
- Helseanalyseplattformen – 
kontrakt med leverandør skal 
inngås sommer 2020. 
- Permanent organisering av 
Helsedataservice (tidspunkt 
ikke fastsatt endelig). 
- Regelverksutvikling. 
 
Fra Helse Vest RHF deltar Kristin 
Farestvedt i programstyret og 
Bernt Olav Økland i referanse-
gruppen til Helsedataprogram-
met. Erik Sverrbo (Helse Vest 
RHF) deltar i en arbeidsgruppe i 
programmet. Anne Marie Fen-
stad (ortopediske kvalitetsre-
gistre) er en del av interimsor-
ganisasjonen for Helsedataser-
vice.  
 

For ytterligere informasjon om 
Helsedataprogrammet, Helse-
analyseplattformen, Helsedata-
service mm se https://
ehelse.no/programmer/
helsedataprogrammet. 

«Helsedataservice», som er un-
der etablering, skal bidra til bedre 
utnyttelse av helsedata til forsk-
ning, helseovervåking, kvalitets-
forbedring, styring, innovasjon og 
næringsutvikling. Gjennom rollen 
som nasjonal tilgangsforvalter 
skal Helsedataservice bidra til 
enklere, raskere og sikrere til-
gjengeliggjøring og sammenstil-
ling av data. Direktoratet for e-
helse anbefaler at Helsedataser-
vice bygges opp stegvis. I oppdra-
get direktoratet for e-helse har 
fått fra Helse- og omsorgsdepar-
tementet legges det til grunn at 
Helsedataservice etableres i Di-
rektoratet for e-helse.  
 
Hva er levert i regi av program-
met: 
 
- Felles søknadsskjema v.1.0 med 
manuell saksbehandling. 
- Nasjonal variabelutforsker 
(Helsedata.no med HealthTerm 
som kilde). 
- Nettverkssamarbeid for Helse-
dataservice er etablert. 
- Innsynstjeneste. 
- Filoverføringstjeneste. 
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