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Tema

1. Medisinske kvalitetsregistre

2. Etablering 

3. Fagsenter for medisinske 
kvalitetsregistre



• 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 

• Unik kilde til kunnskap om kvalitet på 
helsetjenesten er god nok

Medisinske kvalitetsregistre



Kvalitetsregistre

• Bidra til 

– Bedre behandling

– Reduksjon av uberettiget variasjon i 
helsetilbud og behandlingskvalitet

• Kvalitetsforbedringsarbeid

• Forskning



Kvalitetsregister - formål

Strukturering av klinisk relevante opplysninger

Pasientgruppe

(struktur)

Hva gjør vi?

Gjør vi det vi skal?

(prosess)
Hvordan gikk det?

(endepunkt)



Data i registrene

Inneholder indikatorer om kvaliteten på 
området som måles: 

– Strukturvariabler (det som finnes -
ressurser og organisering)

– Prosessvariabler (det som gjøres – f.eks. 
gitt behandling og utredningstid)

– Resultatvariabler (hvilket resultat 
oppnås - hvordan går det med pasienten)



Norge: 50 REGISTRE MED NASJONAL STATUS (tre mistet status i 2018)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
ryggkirurgi (N)

Norsk 
hjerneslagregister 
(M)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
brystkreft (S-Ø)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
prostatakreft (S-Ø

Nasjonal kvalitetsregister for 
smertebehandling (V)

Norsk porfyriregister
(V)

Nasjonalt register for 
arvelige og medfødte 
nevromuskulære
sykdommer (N)

Norsk hjerteinfarkt-
register (M)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
barnekreft (S-Ø)

Norsk gynekologisk 
endoskopiregister 
(S-Ø)

Nasjonalt register for 
ablasjonsbehandling og 
elektrofysiologi i Norge (V) 

Norsk 
intensivregister (V)

Norsk register for 
analinkontinens (N)

Norsk 
hjertesviktregister 
(M)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
føflekkreft (S-Ø)

Norsk kvinnelig 
Inkontinensregister 
(S-Ø)

Nasjonalt register for 
artrittsykdommer (V)

Norsk multippel 
sklerose register og 
biobank (V)

Norsk register for 
gastrokirurgi (N)

Norsk karkirurgisk 
register (M)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
gynekologisk kreft 
(S-Ø)

Norsk 
nyfødtmedisinsk
kvalitetsregister 
(S-Ø)

Nasjonalt register for 
langtids mekanisk ventilasjon 
(V)

Nasjonalt 
barnehofteregister 
(V)

Norsk 
vaskulittregister & 
Biobank (N)

Norsk 
ryggmargsskaderegi
ster (M)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
lungekreft (S-Ø)

Norsk nyreregister 
(S-Ø)

Nasjonalt register for 
organspesifikke autoimmune
sykdommer (ROAS) (V)

Nasjonalt register 
for leddproteser (V)

Cerebral 
pareseregisteret i 
Norge (S-Ø)

Nasjonalt 
hoftebruddregister 
(V)

Norsk nakke- og 
ryggregister (N)

Norsk 
Kvalitetsregister for 
Øre-Nese-Hals –
Tonsilleregisteret
(M)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
lymfomer og 
lymfoide leukemier 
(S-Ø)

Norsk register for 
personer som 
utredes for 
kognitive 
symptomer i 
spesialisthelse-
tjenesten (S-Ø)

Norsk kvalitetsregister for 
fedmekirurgi (V)

Nasjonalt 
korsbåndregister (V)

Norsk 
kvalitetsregister for 
behandling av 
spiseforstyrrelser (N)

Diabetesregister for voksne 
(V)

Norsk 
Parkinsonregister og 
biobank (V)

Gastronet (S-Ø) Norsk 
hjertestansregister 
(S-Ø)

Nordisk register for 
hidradenitis
suppurativa (N)

Nasjonalt 
traumeregister 
(S-Ø)

Nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister for 
barne- og 
ungdomsdiabetes 
(S-Ø)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
tykk- og 
endetarmskreft 
(S-Ø)

Norsk kvalitetsregister for 
leppe-kjeve-ganespalte (V)

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
behandling av 
skadelig bruk eller 
avhengighet av 
rusmidler (KVARUS) 
(V)

Nasjonalt register for invasiv
kardiologi (V)



Helsedirektoratet godkjenner nye 

nasjonale registre; krav for vurdering 

• Manglende faglig konsensus om 
diagnostikk og behandling

• Kjent praksisvariasjon  

• Om det er mulig å etablere indikatorer 
for god kvalitet 

• Stort prognosetap for pasientgruppen

• Ressurskrevende pasientgruppe



Utviklingstrekk i den nasjonale 

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



De nasjonale kvalitetsregistrene skal

være tilgjengelig for

• Klinikerne og fagmiljø

• Ledere på alle nivå

• Pasienter

• Forskere

• Offentligheten/allmennheten 



Kort om regionale og lokale registre

• Innen ett foretak – lokalt

• Innen flere foretak i samme region -
regionalt

• Skiller mellom 

– lokale registre uten forskning og 

– Lokale registre med forskning; 
kombinerte forsknings- og 
kvalitetsregistre (NB: REK)

(Registre med nasjonalt omfang)



Er kvalitetsregister riktig metode?

• Grunnleggende formål - forbedre kvalitet

• Vil et register gi svar på faglige spørsmål 
som ønskes belyst; er register riktig 
metode?

• Som ved etablering av nasjonale registre; 
formål, inklusjon, variabelvalg, 
personvern, teknisk løsning, lagring, 
prosjektbeskrivelse mm.

• Her kommer Fagsenteret inn 



bistår i prosessen mot etablering av register - oversender 
ferdige dokument til PVO i foretaket for uttalelse

Fagsenterets felles e-post for generelle henvendelser

kvalitetsregistre@helse-vest.no

Faglig leder                        kari.anne.guldbrandsoy@helse-bergen.no

Juridisk bistand monica.skagen@helse-bergen.no

IKT / teknisk bistand        bernt.olav.okland@helse-bergen.no
ingrun.terjesdotter.miljeteig@helse-bergen.no

Kvalitetsforbedring          linn.jeanette.waagbo@helse-bergen.no

Variabler / datakvalitet   lena.kristin.bache-mathiesen@helse-bergen.no

stian.tufte.veisene@helse-bergen.no

endre.kvale.evjen@helse-bergen.no

Fagsenteret 
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Bruke data fra nasjonale 

registre?
• Formuler en problemstilling 

• Kontakt registerleder 

• Fagrådet/registerleder avgjør om data kan 
utleveres i tråd med formålet 

• Fagsenteret kan gi råd, veiledning og bistand



Hva «utleverer» rutinemessig må          

kontrolleres før utlevering 

• Prosjektet- samme formål som registeret ivaretar?

• Er samtykket fra de registrerte dekkende for

– databehandlingen som skal skje, bl.a. mht. 
formål, koblinger og utlevering?

– alle som omfattes av utleveringen?

• Foreligger det godkjenning fra REK og/eller 
anbefaling fra PVO?

• Er personvernrisiko vurdert/ er DPIA gjennomført?

• Har vi avtaler for utlevering av data til bestiller? 
(PVO Helse Bergen)



Rådgivning og bistand direkte til registre:

• Opprettelse og drift 

• Innregistreringsløsning/IKT (HV-IKT)

• Statistikk/Analyse/Rapporter

• Kvalitetsforbedring

• Jus og personvern 

–Databehandleravtaler 

–DPIA

–Registerbeskrivelse, samtykke 

Fagsenterets oppgaver – regional funksjon


