
Den regionale kvalitetsregis-
terkonferansen i Helse Vest 
ble i år arrangert sammen 
med den regionale pasient-
sikkerhetskonferansen den 
23. september 2015 på 
Clarion Hotel Bergen Airport.  

 

Det var første gang de to kon-
feransene ble holdt i flukt 
med hverandre. Tanken bak 
dette var å bringe sammen 
miljøene som arbeider med 
registerdrift på den ene siden, 
og med kvalitetsforbedring/ 
pasientsikkerhet på den andre 
siden.  

Med over 250 deltakere, rele-
vante foredragsholdere, og 
interessante budskap, lå alt til 
rette for en nyttig og lærerik 
dag for både registerinteres-
serte og pasientsikkerhetsin-
teresserte! 

Programmet bestod først av 
en felles del for alle konferan-
sedeltakerne, og deretter ble 
man delt i to parallellsesjoner.  

Hovedtema for fellesdelen var 
brukerinvolvering. Administre-
rende direktør i Helse Vest 
RHF, Herlof Nilsen, startet 
dagen med visjoner for arbei-
det med kvalitet og sikkerhet i 
Helse Vest. Leder for bruker-
utvalget i Helse Vest RHF, Linn 
Bæra, fortalte om pasient-
stemmens styrke. Dr. Sarah 
Fraser, Sarah W Fraser & As-
sociated Ltd, foreleste om 
«Spreading Improved Practice 
Throughout The Organisa-
tion». Berit Rokne, rådgiver 
ved Fagsenter for pasientrap-
porterte data, fortalte om 

rådgivning på pasientrap-
porterte data som del av 
kvalitetsregister, kvalitets-
forbedring og forskning.    

 

I parallellsesjonen rettet 
mot kvalitetsregistre fortal-
te Erik M. Hansen, Admi-
nistrerende direktør i Helse 
Vest IKT, om hvordan IKT-
systemer/organisasjon kan 
støtte arbeidet med kvalitets-
registre og kvalitetsforbed-
ring. Hallvard Lærum, fagan-
svarlig klinisk IKT ved OUS, 
fortalte om arketyper, klinisk 
arbeid og kvalitetsdata i elek-
tronisk pasientjournal. Birger 
N. Lærum, fra seksjon for e-
helse i Helse Bergen, present-
erte ny elektronisk kurve i 
Helse Vest, og hvordan dette 
vil bidra til kvalitetsarbeidet. 
Seniorrådgiver, Nina Refsum, 
fra divisjon e-helse i Helsedi-
rektoratet viste hvordan kjer-
nejournal kan være nyttig, og 
Hege Fjell Urdahl, leder av 
analyseavdelingen i Helse Vest 
RHF, fortalte om hvordan 
datavarehuset kan under-
støtte kvalitetsregistrenes 
innsats for kvalitetsforbed-
ring.  

Videre fikk man presentert 
erfaringer fra to ulike kvali-
tetsregistre om hvordan kvali-
tetsregisteret har blitt brukt til 
kvalitetsforbedring. Overlege 
ved hjerteavdelingen, Svein 
Rotevatn, presenterte NORIC 
(Norsk register for invasiv 
kardiologi). Overlege Stein 
Frostad, og psykolog og post-
doktor Yngvild Danielsen, fra 
klinikk for psykisk helsevern, 

Årets regionale kvalitetsregisterkonferanse vel 
gjennomført!  
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Kontakt Fagsenter for     me-

disinske kvalitetsregistre i 

Helse Vest: 

E-post 

kvalitetsregistre@helse-

vest.no 

Helse Bergen, presenterte 
Lokalt register for spisefor-
styrrelser i Helse Bergen. Det 
var også egne innlegg fra pasi-
entrepresentanter fra disse to 
registrene om hvordan de 
ønsker at registeret skal bli 
brukt til det beste for pasien-
ten.   

Parallellsesjonen om pasient-
sikkerhet hadde forskning 
innen pasientsikkerhet som 
hovedtema.  

Under en felles festmiddag 
ble Helse Vest sin Pasientsik-
kerhetspris 2015 tildelt Arvid 
Haugen, Fagsjef i sykepleie 
ved Kirurgisk serviceklinikk, 
HUS, for bruk av kirurgisjekk-
liste for trygg kirurgi. Les mer 
om tildelingen på Innsiden. Vi 
gratulerer!    

Vi håper at deltakerne på 
konferansen var fornøyde 
med innholdet, og vi ønsker 
gjerne tilbakemeldinger på 
arrangementet. Evaluerings-
skjema vil bli sendt ut til del-
takerne på konferansen innen 
kort tid, og vi håper dere vil ta 
dere tid til å svare på denne.  

Vi vil prøve på å legge ut alle 
foredragene fra Kvalitetsregis-
terkonferansen på nettsidene 
til Fagsenter for medisinske 
registre. 

http://innsiden.helse-bergen.no/nyhet/Sider/Pasienttryggleiksprisen-for-kirurgisjekkliste.aspx
http://innsiden.helse-bergen.no/nyhet/Sider/Pasienttryggleiksprisen-for-kirurgisjekkliste.aspx
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJnYpJ3hnsgCFSe-cgodm2ECsg&url=http%3A%2F%2Fwww.ossk.no%2Fhome%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D138%3Atreningstart-host-2015%2


Nasjonal fagdag—bruk av kvalitetsregistre i psykisk helsevern og ruslidelser 

Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre, 
Helse Vest, inviterer til nasjo-
nal fagdag med fokus på bruk 
av kvalitetsregistre innen 
psykisk helsevern og ruslidel-
ser.  

 

Opprettelse av medisinske 
kvalitetsregistre innen psykisk 
helse og ruslidelser er etter-
spurt fra flere hold.  

Per i dag finnes det kun ett 
nasjonalt medisinsk kvalitets-
register innenfor dette områ-
det, og det er ønskelig med 
flere.  

 

Det er utfordrende å utvikle 
kvalitetsregistre innenfor 
dette fagområdet, og vi øns-
ker med denne fagdagen å 
samle fagfolk og registerinitia-
tiv for å belyse nytte og behov 
for registre innen psykisk hel-
severn og ruslidelser.  

  

Av temaer som vil bli tatt opp:  

- Bruk og behov for registerdata 
fra psykiatrien 

- Pasientens krav til kvalitet 

- Erfaring og nytteverdi med 
kvalitetsregistre innen psykia-
trien fra Sverige 

- Hvilke registerinitiativ finnes i 
Norge i dag innen psykisk helse-
vern og ruslidelser 

- Hvilken informasjon finnes i 
Norsk Pasientregister 

 

Se fullstendig program  

Meld deg på her! 

 

Deltakelse er gratis og inklu-
derer lunsj.  

 
Påmeldingsfrist 9. november 
2015.  

 

 
 
Vi ønsker velkommen til 
nasjonal fagdag – bruk av 
kvalitetsregistre i psykisk 
helsevern og ruslidelser 
2015! 

Vi i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, 
Helse Vest, også kalt Regionalt Fagsenter for medisinske 
registre, ønsker alle våre lesere en fin høst!  

Bare ta kontakt med oss om du har spørsmål vedrørende 
kvalitetsregister! :)  

Nytt svensk nettkurs i registerarbeid 

For spesielt interesserte, og 
kanskje spesielt for register-
ledere, kan vi anbefale å ta 
en titt på nettsiden til 
”Nationella Kvalitetsregister”.  

 

De har laget en webkurs i 
hvordan man driver et kvali-
tetsregister rettet mot regis-
terledere og medlemmer av 
styringsgruppen. Dette kan 
brukes som et hjelpemiddel i 
deres daglige arbeid.   

Gå til webkurs 

Ved å trykke på tallene 1, 2 
og 3 øverst i høyre hjørne får 
man opp forskjellig nyttig 
informasjon.  

 

Merk at det vil imidlertid 
være forskjeller i både orga-
nisering, regelverk og finan-
siering for det norske og det 
svenske systemet for kvali-
tetsregistre, men også mye 
kan overføres og benyttes i 
Norge.  

 

Fagdagen holdes:  

Tid: Mandag 16. november 
2015 kl. 10:00-16:00  

Sted: Det nye kurs og konferan-
sesenteret ved Haukeland Uni-
versitetssjukehus, Bikuben 
(Haukelandsparken, se kart). 

Påmeldingen er åpnet til den første nasjonale konferansen 
om bruk av kvalitetsregistre i psykisk helsevern og ruslidelser 

http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Documents/Fagsenter%20for%20medisinske%20registre/Program%20Nasjonal%20fagdag%20Psykisk%20Helsevern%20og%20Ruslidelser%2016.11.15.pdf
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