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Kort om agendaen 

• Frem til kl. 13.15
– Medisinske kvalitetsregistre
– Etablering av medisinske kvalitetsregistre 
– Bruk av data 
– Spørsmål 

• Kl. 13.30

– Spørsmål/dialog

–Om bl.a. samtykke, nærmere om bruk av 
data, personvern, osv. 



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

• Kompetanse: registerteoretisk,  

registeradministrativ,  juridisk, IKT, statistikk,

analyse, kvalitetsforbedringsmetodikk

Fagsenter for medisinske 
kvalitetsregistre i Helse Vest 



Fagsenter for medisinske 
kvalitetsregistre i Helse Vest (forts.)

• Lignende sentre i de andre regionene

- samarbeid mellom disse 

• Det interregionale servicemiljøet

ledes av Helse Nord og Senter for Klinisk

Dokumentasjon og Evaluering (SKDE)

https://www.kvalitetsregistre.no/



Medisinske kvalitetsregistre 

• Opprettes for å dokumentere

behandlingsaktivitet og behandlingsresultat for

kvalitetsforbedring og evt. også forskning

Hovedsakelig bygget opp av helse-

personell for å rapportere data og 

bruke resultat til kvalitetsforbedring 



• Strukturert samling av medisinske

opplysninger om utredning, behandling og 

oppfølging av avgrensede grupper av 

pasienter - individuelle behandlingsforløp  

• Skal dokumentere behandlingsprosess-, 

kvalitet- og resultat 

• Bør inkludere pasientrapporterte

data (PROM / PREM) – pasientenes

egen opplevelse av prosess og resultat 

Medisinske kvalitetsregistre, forts.



Medisinske kvalitetsregistre, forts.

• Inklusjonskriteriene skal være 

entydige og definerte

– basert på tilstand / diagnose 

– utførte prosedyrer

– et organisatorisk behandlingstilbud

(intensivavdeling, hjertesviktpoliklinikk e.l.)



Synnøve Serigstad

FORSKNING KVALITETSFORBEDRING

Virksomhet som utføres 
med vitenskapelig metodikk 
for å skaffe til veie ny 
kunnskap om helse og 
sykdom 

Tar i bruk kunnskap 
framskaffet gjennom 
data/forskning for å oppnå 
den beste kvalitet på 
helsetjenestene 

(Fra Synnøve Serigstad, Mini-kurs 03.10.16)



Synnøve Serigstad

Forskning Kvalitetsforbedring 

Før- etter studier Måle underveis 

Mange observasjoner, mye

data («just in case») 

Få observasjoner («just enough») 

Kontrollerte, randomiserte 

studier 

Tidslinjemålinger, SPC 

Resultat må kunne etterprøves Evaluere kontinuerlig 

Overvåka variasjon 

(Fra Synnøve Serigstad, Mini-kurs 03.10.16)



Strukturering av opplysninger 

Et kvalitetsregister er en strukturering av klinisk 

relevante opplysninger i et gitt forløp:

Inklusjon   Tiltak       Resultat

Får vi gode nok 

resultat ?

Jf. Kvalitets-

indikatorar

Gir vi rett 

behandling ?

Jf. faglege 

retningslinjer

Behandler vi 

de rette 

pasientane ?

Struktur

indikator

Prosess

indikator

Resultat

indikator



Bruk av registerdata - tre hovedspørsmål
Gir data fra kvalitetsregistre 
oss mer kunnskap?

Fører kunnskap 
til praksisendring?

Fører praksisendring til
bedre resultat for pasientene?



Strategi 2016-2020 

• Bl.a. økte krav til de nasjonale

registrene mht. å bruke resultat til  

kvalitetsforbedring

- Identifisere områder for klinisk 
kvalitetsarbeid  og foreslå forbedringstiltak

- gjøre bruk av og kunne dokumentere bruk

av resultat i konkret, klinisk forbedringsarbeid

• Øke dekningsgrad 

(NB Nyhetsbrevet) 



Kvalitetsregistrene skal være 

tilgjengelig for

• Klinikere og fagmiljø

• Ledere på alle nivå

• Pasienter

• Forskere

• Offentligheten/allmennheten 


