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Data fra registre til kvalitetsforbedring
Data fra medisinske kvalitetsregistre gir grunnlag for 
å evaluere kvalitet og helsegevinst og danner 
grunnlag for forbedringsarbeid, forskning og styring. 

Medisinske kvalitetsregistre er tradisjonelt initiert 
og etablert av fagmiljøene selv. Strategi 2010 -2020: 
modernisering.

Et kvalitetsregister er et register som løpende kan 
dokumentere resultater for en avgrenset 
pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle 
behandlingsforløp. 



Data fra registre til kvalitetsforbedring

Hovedformålet med medisinske 
kvalitetsregistre - bidra til bedre kvalitet på 
behandlingen pasienten får, og redusere 
uberettiget variasjon i helsetilbud og 
behandlingskvalitet. Dvs. bedre helsetjeneste 
for befolkning.



Bruk av data fra registre

• Forbedringsprosjekter i helsetjenesten

– medisinske kvalitetsregistre

– fagmiljø

– Pasientsikkerhetsprogram

• Data fra medisinske kvalitetsregistre 
gir også mulighet til å forske på effekt 
av behandling og behandlingskvalitet

- Mer data bruk og tilgjengelighet.



Nasjonal strategi 2016-2020 for regionalt 

arbeid med nasjonale kvalitetsregistre

Mål 2:  ledelse og økt bruk av resultat
• Veldefinerte kvalitetsindikatorer som kan brukes i 

forbedring av pasientbehandling

• Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultat er viktig 
for at registrene skal være verktøy for evaluering av kvalitet 
og brukes i kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring

• I tillegg til bruk i klinisk forbedringsarbeid og forskning må 
resultat fra medisinske registre inngå i 
beslutningsgrunnlaget for styring.



Tid Program Foredragsholder

10.00-10:10 Velkommen
Formålet med dagen

Assisterende fagdirektør Panchakulasingam 
Kandiah, Helse Vest RHF 

10.10-10.40 Hva er et kvalitetsregister, etablering, bruk av data
Hva kan Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest bistå 
med

Fagleder Kari Guldbrandsøy og Monica 
Skagen v/Fagsenter for medisinske 
kvalitetsregistre, Helse Vest

10.40-11.00 Pause

11.00-11.30 Hvilke data inneholder registrene og hvor finner en disse
Om kvalitetsindikatorer – eks. på ulike typer
Resultatportal og Årsrapporter

Rådgivere/statistikere
v /Fagsenteret Lena Bache-Mathiesen

11.30-12.15 LUNSJ

12.15-13.00 Kvalitetsforbedringsprosjektet «Pårørendetilfredshet i norske 
intensivavdelinger» - prosjektet fra start til mål

Rådgiver v/Fagsenteret Linn Jeanette Waagbø 
og Rådgiver/PhD Hilde Valen Wæhle, Seksjon 
for pasientsikkerhet, Helse Bergen

13.00-13.15 Eks. på bruk av data til kvalitetsforbedringsarbeid 
Norsk multippel sklerose register og biobank - Tid fra diagnose til 
behandlingsstart

Prosjektleder/ PhD Tori Smedal, Norsk 
multippel sklerose register og biobank

13.15-13.30 Eks. på bruk av data til kvalitetsforbedringsarbeid 
Norsk diabetesregister for voksne - Hvordan kan registerdata brukes 
aktivt i klinikken?

Diabetessykepleier Tone Vonheim Madsen, 
Norsk diabetesregister for voksne

13.30-13.45 Pause

13.45-14.00 Hvordan gå frem ved planlegging av forskning med registerdata som 
utgangspunkt?

Kari Guldbrandsøy

14.00-14.15 Bruk av registerdata til forskning – Nasjonalt register for leddproteser
Kort om tilgang og eks. på forskningsresultat som gir 
kvalitetsforbedring i tjenestene

Leder Nasjonalt register for leddproteser, 
Overlege/professor II Ove Furnes

14.15-14.30 Bruk av registerdata til forskning – Nasjonalt register for 
organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Kort om tilgang  og 
eks. på forskningsresultat som gir kvalitetsforbedring i tjenestene

Daglig leder, overlege Marianne Grytaas, 
Nasjonalt register for organspesifikke 
autoimmune sykdommer

14.30-14.45 Bruk av registerdata til forskning – NORIC
Kort om tilgang og eks. på forskningsresultat som gir 
kvalitetsforbedring i tjenestene

Faglig leder Norsk register for invasiv
kardiologi (NORIC)/
Overlege/ph.d. Svein Rotevatn

14.45-15.00 Oppsummering Panchakulasingam Kandiah


