
 

Også i år arrangerer Helse 
Vest RHF v/ Regionalt Fagsen-
ter for Medisinske Registre en 
regional kvalitetsregisterkon-
feranse. Denne gang holdes 
konferansen samtidig som 
den regionale pasientsikker-
hetskonferansen i Helse Vest, 
den 23. september 2015 på 
Clarion Hotel Bergen Airport, 
Flesland.  

 

Tidspunkt og sted er valgt 
fordi den nasjonale pasientsik-
kerhetskonferansen arrange-
res samme sted 24. septem-
ber. Det er besluttet å legge 
konferansene i flukt med 
hverandre, for å kunne bringe 
sammen miljøene som arbei-
der med registerdrift på den 
ene siden, og med kvalitets-
forbedring / pasientsikkerhet 
på den andre siden.  

 

Konferansen er en nyttig in-
formasjonskilde for oppdatert 
status på kvalitetsregisterfel-
tet, og et verdifullt møtepunkt 
for alle som jobber med, eller 
som er interesserte i medi-
sinske kvalitetsregistre. Den er 
også svært nyttig for alle som 
jobber med IKT for registre, og 
for administrativt personell og 
ledelse som på ulike plan har 
med registre å gjøre.  
 

Vi har satt sammen et variert 
program som vi tror mange vil 
dra nytte av. Programmet vil 
bestå av en felles del for den 
regionale kvalitetsregisterkon-

feransen og den regionale 
pasientsikkerhetskonferan-
sen. Hovedtema er brukerin-
volvering. Deretter blir det to 
parallellsesjoner. I den ene 
parallellen vil man få høre om 
hvordan IKT-systemer kan 
støtte arbeidet med kvalitets-
registre og kvalitetsforbed-
ring, om datafangst fra struk-
turerte elementer i elektro-
nisk pasientdokumentasjon, 
samt erfaringer fra to ulike 
kvalitetsregistre; NORIC 
(Norsk register for invasiv 
kardiologi) og lokalt register 
for spiseforstyrrelser i Helse 
Bergen. Den andre parallellse-
sjonen vil ha forskning innen 
pasientsikkerhet som et ho-
vedtema.  

 

Program og mer informasjon 
om konferansen finnes her. 
 

Om kvelden 23. september 
blir det festmiddag for alle 
konferansedeltakerne med 
utdeling av pasientsikkerhets-
prisen. 

Meld deg på årets regionale kvalitetsregister-
konferanse 23. september  
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Helse Vest og Pasientsikker-
hetsprogrammet dekker kurs-
utgift og festmiddag for Helse 
Vest sine medarbeidere. Det 
dekkes også for overnatting 
for deltakere som kommer 
langveisfra, og som også skal 
delta på den nasjonale konfe-
ransen 24. september.  

 

Ønsker du å delta på konfe-
ransen? Meld deg på her!  
 

Den nasjonale pasientsikker-
hetskonferansen 24. septem-
ber har brukermedvirkning 
som hovedtema, og kursavgift 
for denne konferansen er kr 
2 200,-. 

 

Mer informasjon og påmel-
ding til den nasjonale pasient-
sikkerhetskonferansen.  

Vi gleder oss til å se dere 23. 
september! 

 

Meld deg på allerede i dag! 

Nye ansatte 

Vi har fått  en nyansatt siden 
sist!  

Monica Skagen er ansatt i 
50% stilling som spesialrådgi-
ver/jurist ved regionalt Fag-
senter for kvalitetsregistre i 
Helse Vest. 

I tillegg er Christer Kleppe 
ansatt i 100% stilling som 
spesialrådgiver/jurist på Sek-
sjon for forskning og innova-
sjon, og vil også være person-
vernombud for Helse Bergen. 

Velkommen til dere! :) 
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nen for klagen var at nemnda i 
et tidligere vedtak, Nyreregister-
saken, ikke fant grunnlag for å 
innhente nytt samtykke fra re-
gistrerte barn etter fylte 16 år, 
og at foreliggende konsesjon var 
tilstrekkelig og gyldig. Helse 
Bergen var derfor av den oppfat-
ning at vilkårssetting som inn-
skrenket samtykkekompetansen 
var en omgåelse av nemndas 
avgjørelse.  

I Brannskaderegistersaken gir 
nemnda en endelig avklaring på 

Personvernnemnda behand-
let nylig Helse Bergens klage 
på Datatilsynets vilkår i ved-
tak om konsesjon for Norsk 
brannskaderegister. Datatilsy-
net hadde satt som vilkår for 
konsesjon at det må innhen-
tes nye samtykker fra regist-
rerte barn når de fyller 16 år. 
Med vilkår menes betingelser 
for at konsesjon skal gis.  

Helse Bergen påklaget konse-
sjonsvilkåret til klageorganet 
Personvernnemnda. Bakgrun-

Tildeling av stimuleringsmidler til lokale og regionale kvalitetsregistre i Helse Vest 

I vinter lyste Helse Vest RHF v/
Fagsenter for medisinske re-
gistre for 5. gang ut stimule-
ringsmidler til lokale og regio-
nale kvalitetsregistre forank-
ret i regionen. Formålet til 
midlene er å stimulere kvali-
tetsregistre til å bli etablert og 
brukt til forbedring og sikring 
av helsetjenestene.  

I utlysningen dette året ble 
fagmiljø som vil bruke data fra 
kvalitetsregistre til konkret 
kvalitetsarbeid, bidra til økt 

pasientsikkerhet, og bruk av 
pasientrapporterte utkomme-
mål (PROMS), spesielt oppford-
ret til å søke.  

Det kom inn totalt sytten søkna-
der innen fristen 23. mars 2015. 
Femten av dem var fra registre 
forankret i Helse Bergen. På 
fagdirektørmøtet 15. mai 2015 
ble tildeling til lokale/regionale 
kvalitetsregistre i Helse Vest 
vedtatt, og til sammen åtte søk-
nader ble helt eller delvis tilgo-
desett.  

De åtte registrene som 
fikk støtte er: Register 
for traumer og psykoso-
siale belastninger i ar-
beidslivet, Jobbfast 
(Helse Bergen), Register 
for spiseforstyrrelser 
(Helse Bergen), Livskvali-

tet etter gynekologisk kreft-
behandling (Helse Bergen), 
Kvalitetsregister for behand-
lingsforløp i alderspsykiatri 
(NKS Olaviken), Kvalitetsre-
gister for antibiotika i syke-
hus (Helse Bergen), Register 
for nevrostimulerende be-
handling (ECT-register) (Helse 
Bergen), ALV-REG: Kvalitets-
register for seksjon for klinisk 
spesialallergologi/
Allergisenter Vest (Helse Ber-
gen), og Register for brukere 
av Energisenter for barn og 
unge (Helse Bergen).  
 
Vi gratulerer de heldige, og til 
de som ikke nådde gjennom 
nåløyet denne gang ønsker vi 
lykke til ved neste mulighet. 
Vi håper at vi da får se flere 
søknader fordelt på alle fore-

Prinsipiell avklaring fra Personvernnemda om samtykke ved fylte 16 år 

takene, vi vet det er mange 
gode registerinitiativ på gang 
flere steder. 
 
Ordningen med stimulerings-
midler til lokale/regionale 
kvalitetsregistre er blitt en 
årlig tradisjon i Helse Vest, og 
som sådan kan neste utlys-
ning ventes våren 2016. Mid-
lene er ledd i den overordne-
de regionale strategien for 
kvalitetsregistrene i Helse 
Vest, og skal tjene som en 
bistand til registre som ikke 
har annen finansieringsord-
ning fra RHFet, det vil i prak-
sis si alle registre som ikke 
har formell nasjonal status. I 
år ble totalt 950 000kr delt 
ut, hvilket tilsvarer ca 
119 000 pr register. 

at det ikke skal innhentes 
nytt samtykke fra barn etter 
fylte 16 år. Et samtykke til å 
behandle personopplysninger 
bortfaller bare ved at samtyk-
ket trekkes tilbake. Det fore-
ligger ikke adgang til å be-
grense samtykkekompetan-
sen gjennom vilkår i konse-
sjon.  

Når det gjelder samtykke 

avgitt av foresatte på vegne 

av sine barn under 16 år, er 

det viktig å merke seg følgen-

Vi på Fagsenter for 
medisinske kvalitetsre-
gistre ønsker alle våre 
lesere en kjempefin 
sommer!!  

de: Samtykket er fortsatt 

gyldig etter at den registrerte 

har fylt 16 år. Samtykket gjel-

der så lenge det ikke er truk-

ket tilbake, og opplysningene 

bare benyttes til det opprin-

nelige registerformålet. Re-

gisteret anbefales å sende ut 

informasjon til de registrerte 

om at samtykket kan trekkes 

tilbake ved fylte 16 år.  

Kurs i ”R” 

12.-13. oktober holder statis-
kere ved regionalt Fagsenter 
for medisinske registre i Helse 
Vest /  Seksjon for forskning 
og innovasjon kurs i ”R”.  

 

På kurset vil man lære hvor-
dan man: bruker R som enkel 
kalkulator, leser inn data, 
regner ut enkel statistikk på 
data, kontrollerer data for 
feil, lager tabellfremstilling av 

data, og hvordan man lager gra-
fisk fremstilling av data. 

Man vil jobbe med registerdata 
som er sammensatt av flere 
skjemaer, og vil øve på å kople 
sammen de ulike skjemaene, 
filtrere og sammenfatte datae-
ne.  

Merk at kurset vil handle om 
hvordan en håndterer allerede 
innsamlede data; det vil altså 
ikke inneholde noe om hvordan 

man registrerer inn data. 

Det kommer at være begren-
set antall plasser på kurset. 
De som tidligere har meldt 
sin interesse har fått tilsendt 
informasjon. Påmelding via 
Læringsportalen åpner i sep-
tember. Påminnelse kommer 
i forkant.  

Her er det førstemann til 
mølla prinsippet som gjelder! 
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