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Konferansen ble arrangert av
Nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre,
Direktoratet for E-helse, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i Tromsø 20.-21.
mars. Dette er et viktig møtested for medisinske og administrative fagmiljø, samt myndigheter og ledelse med interesse for helse- og kvalitetsregistre. Det var i overkant av
450 deltakere. Program.
Helse- og omsorgsminister
Bent Høie åpnet konferansen
med en videohilsen. Ministeren la vekt på at kvalitetsregistrene har blitt stadig viktigere i oppfølgingen av helsetjenestene våre. En utfordring
er at registerdata blir brukt i
for liten grad.

Deltakerne fikk høre om hvordan helseregistre kan bidra til
forbedret pasientbehandling i
pasientens helsetjeneste, om
EUs personvernforordning –
og hvilken betydning denne vil
ha for helseregistrene i Norge,
om Helsedataprogrammet, og
om utvikling på registerområdet. Det ble presentert fagområder hvor det er mangel på
kvalitetsregistre, bl.a. innenfor psykisk helsevern og rus.
Pasient/brukers synspunkter
ble presentert, med fokus på
pasientrapporterte
data
(PROM/PREM) i registrene.
Siste seksjon dag én omhandlet bruk av registre til forskning, forbedringsarbeid og
styring.

bruk utenfor Norge, og deretter var det tre parallellsesjoner med ulike foredrag
innen temaene Helsedataprogrammet,
registerbasert
forskning, og formidling av
resultater. Den siste sesjonen
omhandlet forskriftsarbeid og
samtykke. Video av foredrag.
Presentasjoner fra konferansen vil snarlig legges ut på
www.kvalitetsregistre.no

Dag to av konferansen startet
med eksempler på register-

Utlysning av midler til kvalitetsforbedring
Minner om muligheten til å
søke om midler til kvalitetsforbedringsprosjekter. Både nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og avdelinger som ønsker å benytte data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre
til lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, kan søke midler til
dette. Variabler/indikatorer,

som brukes som utgangspunkt
for forbedringsarbeidet, skal
være eksisterende variabler i
kvalitetsregisteret.
Midlene tildeles årlig av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre på
vegne av interregional styringsgruppe.

Fagsenteret kan gi bistand i å
identifisere potensielt gode
prosjekter og gi veiledning til
søknaden/prosjektskissen.
Søknadsfrist er 1. juni 2018.
Les mer om utlysningen og
kriterier til prosjektet på Nasjonalt servicemiljø sine
hjemmesider.

Vil du utdanne deg i kvalitetsforbedringsmetodikk?
Klikk på kursnavn for mer informasjon:

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Kursnavn
Regional forbedringsutdanning i Helse Vest
The Scottish Quality and Safety Fellowship
Kurs i kvalitetsforbedringsarbeid QRC Stockholm

Søknadsfrist
5. april 2018
16. april 2018
4. mai 2018

Illustrasjonsfoto:
www.colourbox.com

Husk kvalitetskonferansen 2018!
Den årlige Pasienttryggleik- og
kvalitetsregisterkonferansen
avholdes 25.-26. april i Haugesund. Som en del av Kvalitets-

konferansen blir det delt ut en
kvalitetspris. Prisen er på
100 000 kroner og et kunstverk.
Man kan melde inn kandidater.
Frist for dette er 2. april 2018.

Det er også mulig å sende inn
poster for medarbeidere eller
ledere i Helse Vest som har
gjennomført et forbedringspro-

sjekt. Beste poster blir premiert med en pris på 10 000
kroner.
Mer informasjon om konferansen.

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte - Gratulerer med stadium 4!
Hvert år blir de nasjonale kvalitetsregistrenes kvalitet og
funksjon vurdert av en nasjonal ekspertgruppe som består
av faglig kompetente representanter. Norsk kvalitetsregister
for
leppe-kjeveganespalte er ett av de 18
registrene forankret i Helse
Vest. Dette registeret oppnådde stadium 4 høsten 2017,

som det andre registeret i Norge. Nasjonalt hjerneslagsregister var det første som oppnådde stadium 4.
Ekspertgruppens vurdering er
basert på registerets årsrapport
fra foregående år og gjøres systematisk etter et etablert system. I sin vurdering uttalte ekspertgruppen at de anser Norsk

kvalitetsregister for leppe-kjeve
-ganespalte som et svært veldrevet register. GRATULERER!
Oppfyllelse av kravene i stadium 1 er en forutsetning for å
komme i betraktning for nasjonal status, stadium 4 beskriver
det som maksimalt forventes.
Mer om stadieinndeling.
Om Norsk kvalitetsregister for
leppe-kjeve-ganespalte.

Fellesmøte for nasjonale kvalitetsregistre
Den 9.mars inviterte Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest de nasjonale kvalitetsregistrene i regionen til et felles møte. 12 nasjonale registre deltok.

Tema for dagen var;
1) Datakvalitet – begrepsavklaring og hvordan fremstille dette
i årsrapporten.
2) Nytt personvernregelverk (EU
GDPR) – hva er dette og hvordan imøtekomme krav.

3) Kvalitetsforbedring – hva er 5) Årsrapport og offentliggjødet og hvordan gjennomføre, ring – hensikten med disse doinformasjon om utlyste midler. kumentene og forbedringer.
4) Riksrevisjonens rapport om
helseregistre – Riksrevisjonens
rolle, hovedfunn i rapporten

Status for EUs personvernforordning og forskriftsarbeid for medisinske kvalitetsregistre
EUs
personvernforordning
skal gjelde som norsk lov fra
25. mai 2018. Det er varslet
om mulige forsinkelser. All
behandling av personopplys-

ninger skal skje innen rammen
av forordningen.
Når forordningen blir norsk rett
blir det viktig med gode helseregisterforskrifter som kan gjøre

det enklere og mer forutsigbart
å finne frem i regelverket.
Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en forskrift

for medisinske kvalitetsregistre som skal sendes på høring.
Vi oppfordrer alle til å sende
inn et høringssvar! Mer om
nytt personvernregelverk.

registre på nett med mulighet
for å sammenligne sykehus.
Nasjonalt hoftebruddregister
var først ut med løsningen i

Helse Vest, og i løpet av 2018
står flere Helse Vest registre
for tur. Se hoftebruddregisteret sin løsning.

Resultatportalen - klar for Helse Vest!
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest inviterte servicemiljøet i MidtNorge til å presentere Resultatportalen (da kaldt MRS-

Resultat) for nasjonale kvalitetsregistre 17. januar 2018.
Resultatportalen er en tjeneste
for å vise resultater fra kvalitets-

Viktige datoer fremover
5. april 2018: Kurs i faktoranalyse, Bikuben (Bergen)
23.-25. april 2018: Analyse av registerdata i forskning, Tromsø
25.-26. april 2018: Kvalitetskonferansen, Haugesund
31. mai 2018: PROM Konferanse, Bikuben (Bergen)
7. juni 2018: Kurs: Datakvalitet og validering – hva må til?
En videreføring av fjorårets Workshop: «Analyser og resultatutvikling av registerdata» - Nærmere informasjon og påmelding kommer.
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Vi på Fagsenteret ønsker alle våre lesere
en riktig god påske!

