
SYMPOSIUM  

 

Fagsenter for medisinske 

kvalitetsregistre Helse Vest  

10 år  

 

 
 

 

 

10. november 2017 
 

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest  



10 års- markering  

• Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i 
Helse Vest ble opprettet 01.12.2006; i  
praktisk drift fra august 2007  

• Formålet med etableringen 

– få ny og detaljert oversikt over forsknings- 
og kvalitetsregistre i Helse Vest 

– være en serviceinstans for registrene i 
henhold til nasjonale anbefalinger 

 



Fagsenteret 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie Wåtevik, Lena Bache-Mathiesen, Kari Guldbrandsøy, Karl Ove 

Hufthammer, Linn Jeanette Waagbø, Bernt Olav Økland, Monica Skagen (Hilde 

Skjerve, Stephan Bruland, Dan Fosse, Øystein Svindland) 8 stillinger/12 personer 



Fagsenteret 

• Organisatorisk lagt til Helse Bergen, Forsknings- 
og utviklingsavdelingen, Seksjon for forskning og 
innovasjon 

• Regional funksjon, Helse Vest RHF 

• Del av Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre, Senter for Klinisk Dokumentasjon 
og Evaluering (SKDE), Helse Nord RHF 

• Samarbeider med regionale enheter i region Nord 
(Tromsø), region Midt-Norge (Trondheim) og 
region Sør-Øst (Oslo). 



Hva er et kvalitetsregister og hva er formålet? 

Strukturering av klinisk relevante opplysninger 

Pasientgruppe 

(struktur) 

Hva gjør vi? 

Gjør vi det vi skal? 

(prosess) 
Hvordan gikk det? 

(endepunkt) 



• Strukturert samling av medisinske opplysninger 
om utredning og behandling av avgrensede 
grupper av pasienter  - utgangspunkt; 
individuelle behandlingsforløp   

• Bør inkludere pasientrapporterte 

    data (PROM / PREM) som belyser  

    pasientenes egen opplevelse  

    av resultat og prosess  

 

Medisinske kvalitetsregistre 



Medisinske kvalitetsregistre  

• Etablering av kvalitetsregistre  
– stor satsing av nasjonale myndigheter  

– Helse Vest har løftet frem registre som et sentralt 
verktøy for kvalitetsforbedring  

• Opprettes  
– for å dokumentere effekten av ulike behandlingsmetoder 

– for å være et utgangspunkt for kvalitetsforbedring og 
forskning på metodene som brukes  

– registerdata gjør at forskningsbasert kunnskap kan 
brukes til å endre metodene når resultat ikke er gode nok 

• Unik kilde til kunnskap om pasientsikkerhet og om 
kvaliteten på helsetjenestene er god nok 

 



Medisinske kvalitetsregistre  

Nasjonale, regionale og lokale registre 
 

• Hovedsakelig bygget opp av 
helsepersonell som skal rapportere data 
og bruke resultatene til 
kvalitetsforbedring   

• Skal kunne brukes til forskning 

 



Kvalitetsregistrene skal 

være tilgjengelig for 
 

 

 

• Klinikerne og fagmiljø 

• Ledere på alle nivå 

• Pasienter 

• Forskere 

• Offentligheten/allmennheten  



PROGRAM SYMPOSIUM 10.11.17 

10.10 - 10.30 

  

Kvalitetsregistersatsingen i Helse Vest   

 

Marie Waatevik 

Kari Guldbrandsøy 

10.30 - 11.00

  

Nasjonale kvalitetsregistre og satsingen på 

disse; hva var tanken og forventingen, hva 

er oppnådd og hva nå   

Torunn Omland 

Granlund   

11.00 - 11.30 

  

Kvalitetsregistre brukt i styring: Indikatorer 

for måling av uberettiget variasjon   

Eva Stensland  

11.30 - 12.15  Lunsj 

12.15 - 13.15 

  

Den svenske kvalitetsregistersatsingen  

Ett konkret eksempel fra Stockholm,  

Camilla Björk  

Julia Engström Sid 

13.15-13.30 Pause 

13.30 - 14.00  Forventet nytte av registre   Thyra Kirknes  

14.00 - 14.30  Eksempler på kvalitetsforbedringsprosjekt  Ann-Torunn Andersen 

Austegard  

Tone Vonheim 

Madsen Tori Smedal  

14.30 –14.45  Hva «vil» Helse Vest med registrene  Pål Iden  

14.45–15.00  Oppsummering og avslutning   





Tilbakeblikk – Første kvalitetsregister? - 
Beinkreftregister 

The end result idea og dr Ernest Codman (1869-1940) 

 

 Følge opp pasienter 

 Evaluere resultater 

 Offentliggjøre konklusjonene 

 

 

 



The end result cards 

 Demografi 

 Diagnose 

 Behandling 

 Resultat (minst 1 år oppfølging) 

 

It may take a hundred years for my  

ideas to be accepted (2014) 

 

Tilbakeblikk – Første kvalitetsregister?  



 Nasjonal satsing 

• Få nasjonale kvalitetsregistre før 
helseforetaksreformen i 2002 

• 2004/05 

– Regionale foretak skal etablere registre 
(Oppdragsdokument fra Helse- og Omsorgsdepartementet 
(HOD)) 

• 2006 

– Første kvalitetsregistre godkjent av HOD 

 

 

 

 



Den nasjonale kvalitetsregistersatsningen - 

tidslinje 

• 2007 

– Fagsenter for kvalitetsregistre i Helse Vest settes i drift 

• 2008  

– Fulgt opp i statsbudsjett (St.prp.nr1 2008-09) 

– Fulgt opp i Oppdragsdokument 

• 2009 

– Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
etablert (SKDE) 

– Nasjonale kvalitetsregistre finansieres gjennom 
øremerkede midler 



Sentrale aktører i organiseringen   



• Sammen med Helse Vest IKT yter senteret service 
til de lokale, regionale og nasjonale registrene 

• Kompetanse: registeroppbygging og 
registeradministrativ,  juridisk, IKT, statistikk- og 
analyse, kvalitetsforbedringsteori  

• Lignende sentre i de andre regionene 

    og samarbeid mellom disse  

– Det interregionale servicemiljøet ledes av Helse 
Nord og Senter for Klinisk  Dokumentasjon og 
Evaluering (SKDE)  

 

https://www.kvalitetsregistre.no/ 

 

 

Fagsenteret  

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


Rådgivning og bistand direkte til registre: 

• Opprettelse av nye registre 

• Innregistreringsløsning 

• Rapporter/resultater 

• Nettside 

• Juridisk/personvern  

– Databehandleravtaler  

– samtykke  

– konsesjonssøknad 

Hva gjør Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre 

 



Registre med nasjonal status i Helse Vest 

 

 
• Norsk intensivregister (2006) 

• Nasjonalt KOLS-register (2006) 

• Norsk diabetesregister for voksne 
(2006) 

• Nasjonalt register for 
leddproteser (2009) 

• Nasjonalt hoftebruddregister 
(2009) 

• Nasjonalt korsbåndregister (2009) 

• Nasjonalt MS register og biobank 
(2009) 

• Norsk leppe-kjeve-ganespalte 
register (2011) 

• Norsk porfyriregister (2012) 

• Register for organspesifikke 
autoimmune sykdommer (2012) 

 

• Nasjonalt register for 
langtidsmekanisk ventilasjon (2012) 

• Nasjonalt register for invasiv 
kardiologi (2012) 

• Norsk kvalitetsregister for 
artrittsykdommer (2013) 

• Norsk register for smertebehandling 
(2014) 

• Norsk Fedmekirurgiregister (2015) 

• Norsk Ablasjonsregister (2015) 

• Nasjonalt Barnehofteregister (2015) 

• Norsk Parkinsonregister og Biobank 
(2015) 

• (Seksjon for nyrebiopsi – Norsk 
Nyreregister) 

 



Noen eks. - tilfeldig valgte – lokale/regionale registre i 

regionen  

 

 
• Anafylaksiregister 

• Balanseregisteret 

• ECT-register 

• Gjenopplivingsregisteret 

• Helserelatert livskvalitet før og 
etter 
Hyperbaroksygenbehandling 

• Kvalitetsregister for 
angstbehandling i BUP Helse 
Bergen 

• Kvalitetsregister for bruk av 
tvang og gjennomføring av 
psykisk helsevern 

 

 

• Kvalitetsregister for nevrokirurgi 
med strålekirurgi (gammakniv) – 
Stereotaktisk radiokirurgi 

• Kvalitetsregister for 
søvnforstyrrelser 

• Kvalitetsregister for 
Yrkesmedisinsk polikinikk 

• Lokalt hjerneslagsregister 

• Lokalt traumeregister 

• Hypospadi registeret 

• Antibiotikaprofylakse ved kirurgi i 
Helse Fonna 

 



Forslag: Prosess mot et nasjonalt 

register 



• Register innenfor ett foretak 

• Skiller mellom  

– lokale registre uten forskning (Helsepersonelloven  

    § 26-registre) til intern kvalitetssikring     
(Personvernombud) 

– lokale registre med forskning, kombinerte 
forsknings- og kvalitetsregistre (Helseregisterloven)   

→ Krav til samtykke og konsesjon  

(NSD eller Datatilsynet) 

 

 

Prosess mot et lokalt register 



Strategi for det regionale arbeidet med 

medisinske kvalitetsregister 2016-2020 

Målsetting nasjonale registra: Ved utg. av 2020 skal:  

• Ha dekningsgrad på minst 80 % etter drift i 5 år 

• Gjere tilgjengeleg oppdaterte resultat til 
innregistrerande einingar seinast etter drift i 2 år  

• I samarbeid med fagmiljøa, kunne dokumentere 
bruk av resultat i konkret klinisk forbetringsarbeid 
seinast etter drift i 4 år  

• 85 % av dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra 
presentere pasientanes eigenrapporterte resultat  



Utviklingstrekk i registersatsingen 

• Flere behandlingsområder dekkes av 
registre  

• Datakvalitet blir stadig bedre 

• Dekningsgrad øker 

• Brukere inkluderes 

• Resultater mer tilgjengelig for «alle» 

• Data brukes til kvalitetsforbedring 

• God forskning 

 

 



Satsningsområder og prosjekter 

• Tre prosjekter i regi av nasjonalt servicemiljø 

– Økt dekningsgrad 

– Økt pasient- og brukermedvirkning i nasjonale 
kvalitetsregistre 

– Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra 
kvalitetsregistre 

• https://www.kvalitetsregistre.no/ 



Nasjonalt hoftebruddregister første i Helse 

Vest med interaktive resultater 

 

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt
-hoftebruddregister/interaktive-resultater 


