
Vi har den store glede av å 
informere om utlysning av 
stimuleringsmidler til 
kvalitetsregistre i Helse Vest. 
Dette er femte gangen Helse 
Vest v/Fagsenter for medisins-
ke register lyser ut slike mid-
ler. 

Selve utlysningsteksten har 
dere som abonnenter på Fag-
senterets nyhetsbrev fått i 
egen epost tidligere, men her 
er en påminnelse: 

Stimuleringsmidlene kan tilde-
les lokale og regionale kvali-
tetsregistre. Formålet er å 
bidra til at kvalitetsregistre 
blir etablert og benyttet til 
forbedring eller trygging av 
helsetjenestene. Fagmiljø som 
vil bruke kvalitetsregisterdata 
i konkret kvalitetsarbeid, sat-
singer for å bidra til øke pasi-
entsikkerhet og satsinger spe-
sielt knyttet til bruk av pasi-
entrapporterte utkommemål, 
(PROMs), blir særskilt opp-
fordret til å søke.   

Det er et mål å stimulere re-
gistermiljø i flere av helsefore-
takene i regionen. 

Det blir ikke tildelt midler til 
ordinær registerdrift eller til 
investeringer. Midlene vil bli 
tildelt som et engangsbeløp til 
utvalgte registre. 

Tildelingssum er avgrenset 
oppad til 150  000 NOK.  

Rapport over bruken av midler 
og presentasjon i postermal 
skal sendes Fagsenter for me-
disinske registre innen 
15.01.2017. Det skal gjøres 
greie for resultat av tiltaket, 
særlig erfaringer som kan 
være nyttige i oppbygging / 
utvikling av andre registre. 
Særskilt rapporteringsskjema 
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skal benyttes. 

Posterpresentasjoner til regio-
nale konferanser kan bli etter-
spurt, og posterpresentasjon 
vil bli gjort tilgjengelig for 
medarbeidere og ledere i og 
utenfor Helse Vest og for 
offentligheten. 

For søknadsskjema og mer 
informasjon, kontakt Fagsen-
ter for medisinske registre på 
epost: kvalitetsregistre@helse
-vest.no  

Utfylt søknadsskjema med 
relevante vedlegg sendes til 
kvalitetsregistre@helse-
vest.no innen 23.03.2015. 

Konferanse om dekningsgrad og datakvalitet 
I januar ble det avholdt en kon-

feranse om dekningsgrad og 

datakvalitet i nasjonale kvali-

tetsregistre. Konferansen ble 

arrangert av det nasjonale ser-

vicemiljøet og formålet var å 

dra veksel på erfaringer i for-

hold til datakvalitet og dek-

ningsgrad. Foredragsholdere fra 

Sverige innledet konferansen 

blant annet med å understre-

ke betydningen av høy kvali-

tet på innsamlede data. Det 

ble også gitt et innblikk i 

«Valideringshandboken» som 

er et nettbasert verktøy som 

byr på forslag og forklaringer, 

tips og eksempler på valide-

ringsarbeid. Representanter 

fra ulike registre bidro med 

foredrag om sine erfaringer, 

spesielt når det gjaldt arbei-

det med dekningsgrad. 

Mer informasjon og tilgang 

til presentasjoner fra fore-

dragsholdere finner du her.  

Frist for å søke om stimuleringsmidler er 23.03.2015.  
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satt av 3,5 millioner kroner til 

årlig forskning i perioden 2015-

18. Målet er å fremme forskning 

innen pasientsikkerhet av høy 

nasjonal og internasjonal kvali-

tet. Det kan søkes om midler til 

forskerutdanning (doktorgrad- 

og postdoktorstipend) og inntil 3 

måneder stipend.  

Frist for å søke er satt til 

16.mars 2015. 

Mer informasjon og søknads-

skjema finner du her.  

I tillegg til vår egen utlysning 

av stimuleringsmidler, er det 

for tiden to andre utlysninger 

som kan være av interesse for 

kvalitetsregisterfeltet. 

Det ene er pasientsikkerhets-

programmet sin utlysning av 

forskningsmidler. Pasientsik-

kerhetsprogrammet har siden 

2013 satt av ca. 1 million kro-

ner til årlig satsing på forsk-

ning innenfor pasientsikker-

het. Dette året er rammene 

betydelig utvidet, og det er 

Kurs i ”Analyse av registerdata i forskning” 

14. til 16. april 2015 arrange-
res et kurs i «Analyse av regis-
terdata i forskning» i Tromsø.  

Arrangør er Nasjonalt servise-
miljø for medisinske kvalitets-
registre i samarbeid med Insti-
tutt for klinisk medisin ved 
UiT, og Klinisk forskningsavde-
ling ved UNN.  

Kurset vil gi eksempler på 
bruk av registerdata i forsk-
ning i ulike befolkningsregister 
og kvalitetsregistre; styrker og 
svakheter, koblingsmulighe-
ter, samt juridisk regulering av 
helseregistre.  

Videre presenteres ulikheter 
mellom registerdata og RCTer 
(randomiserte kontrollerte 
studier), og eksempler på bruk 
av RRCT (registerbaserte RCT).  

Det blir også en innføring i bruk 
av PROMs (pasientrapporterte 
utkommemål) i kvalitetsregistre. 

Kurset omhandler også ulike 
statistiske analysemetoder for 
bruk av registerdata i forskning. 
Det blir gitt innføring i "Directed 
acyclic grahps" (DAGs, kausale 
grafer), samt kausalitet og infe-
rens i forbindelse med DAGs. 
Man vil få en innføring i en nye-
re metode for å redusere mulig-
heter for bias i ikke-
randomiserte studier 
(propensity score), multippel 
testing av registerdata, stratifi-
sering og justering av variabler, 
hvordan man kan gjøre effekt-
studier ved hjelp av registerda-
ta. 

Kurset er godkjent som PhD- 
kurs tellende med to studiepo-

eng ved Universitetet i 
Tromsø. For PhD-studenter 
følges kurset av en hjemme-
eksamen.  

Påmeldingsfrist: 15.03.15 

Andre utlysninger i Helse Vest 

Mer informasjon om kurset, 
anbefalte forkunnskaper, 
timeplan og påmeldingsskje-
ma finner du her.  

Det andre er utlysning av 

såkornmidler. Pasientsikker-

hetsprogrammet i Helse Vest 

deler ut prosjektmidler til 

lokale initiativ i helseforeta-

kene og i private ideelle insti-

tusjoner i regionen. Det er 

satt av omtrent 3,1 millioner 

kroner til lokale forbedrings-

tiltak, og det tildelingen vil 

være på rundt 100 000 – 

225 000 kroner per prosjekt. 

Helseforetakene sender inn 

søknadene samlet og i priori-

tert rekkefølge, og fagdirek-

tør og sekretariat for pasient-

sikkerhetsprogrammet vur-

derer og innstiller søknadene. 

Frist for å søke er satt til 

23.mars 2015.  

Mer informasjon og søknads-

skjema finner du her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi på Fagsenter for medi-
sinske kvalitetsregistre 
benytter anledningen til 
å ønske våre lesere en 
riktig god vår, og etter 
hvert en strålende flott 
påske!  :)  
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