
Konferansen fant sted på 
Radisson Blu Plaza Hotell, og 
arrangører var Nasjonalt ser-
vicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre , Nasjonalt 
folkehelseinstitutt og 
Helsedirektoratet. Det var 
nærmere 600 påmeldte til 
konferansen.   

Se program for konferansen. 

Helse- og omsorgsminister 
Bent Høie, åpnet konferansen 
og la vekt på å skape pasien-
tens helsetjeneste. Han trakk 
frem ett, blant mange,  glede-
lig utviklingstrekk innenfor 
registerfeltet: Pasientene blir 
spurt, de blir hørt og svarene 
tas inn i registrene. 24 av 52 
nasjonale medisinske kvali-
tetsregistre inneholder nå 
pasientrapporterte opplys-
ninger, og flere følger etter.  

Konferansen inneholdt en 
bolk om nye satsingsområder, 
en del om nytten av helsere-
gistre – både for ledere, i for-

bedringsarbeid, og for pasien-
ten, samt en sesjon om hvor-
dan man kan redusere dob-
beltregistrering.  

Dag 2 av konferansen startet 
med et foredrag om hvordan 
man kan skape verdens beste 
helsetjeneste. Deretter var 
det tre parallellsesjoner med 
ulike foredrag innen temaene 
data fra primærhelsetjenes-
ten, datakvalitet, og IKT.   

Den siste sesjonen presenter-
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te helseregistre i de nordiske 
landene, og muligheter for 
felles nordiske registre.  

Under konferansen var det 
satt opp en posterutstilling 
med totalt 48 postere fra 
ulike registermiljø. Pris for 
beste poster og kr. 10.000,- 
ble tildelt Norsk Hjerteinfarkt-
register.  

Presentasjoner fra konferan-
sen vil snarlig legges ut på 
www.kvalitetsregistre.no.  

Ny leder ved Regionalt fagsenter for medisinske registre 

Kari Anne 
Guld-
brandsøy 
har tatt 
imot tilbu-
det om å 
gå inn i 

denne viktige lederoppgaven.  

Kari Guldbrandsøy er fysiote-
rapeut og statsviter med bred 
erfaring fra ulike deler av 
spesialisthelsetjenesten. Hun 

starter i stillingen 29. mars og 
skal sikre at registre blir opp-
rettet, driftet og benyttet i 
tråd med nasjonale og regio-
nale føringer for helseforeta-
kene. Hun skal ta del i arbei-
det med økonomisk planleg-
ging og tildeling av driftsmid-
ler til de nasjonalt forankrede 
registre i regionen. En viktig 
oppgave blir også å represen-
tere regionen i det nasjonale 
servicemiljøet for kvalitetsre-

gistre. I den kommende perio-
den vil fokus spesielt være på 
at kvalitetsregisterdata be-
nyttes til kvalitetsforbedring. 
Økt pasient- og brukermed-
virkning i arbeidet med medi-
sinske kvalitetsregistre er 
også et viktig satsningsområ-
de.  

Kari gleder seg til å ta fatt på 
arbeidet, og vi ønsker henne 
hjertelig velkommen ”med på 
laget”!  
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Frist for søknad om stimuleringsmidler—utvidet frist til 22.03.16 
Fagsenter for medisinske kvali-
tetsregistre har lyst ut stimule-
ringsmidler for tildeling til 
medisinske kvalitetsregistre 
som er forankret i regionen.  

Søknadsfrist var satt til 18. 
mars 2016, men det er be-
stemt å utsette fristen til tirs-
dag 22. mars 2016.  

 

Vi beklager datofeil i utsendt 
påminnelse! 

Formålet med tildelingen er å 
bidra til at kvalitetsregistre blir 
etablert og brukt til forbedring 
eller kvalitetssikring av helsetje-
nestene.  

Kriterier for tildeling, søknads-
skjema og mer informasjon fin-
nes her.  

Informasjon om kurs «Fremtidsrettet bruk av IKT» i regi av Legeforeningen 

Regional Pasientsikkerhet- og kvalitetsregisterkonferanse 2016 i Helse Vest –  

Påmelding åpnet! 
og bruk av data fra ulike registre 

til forskning, kvalitetsforbed-

rings- og pasientsikkerhetsar-

beid. 

Programmet er spennende og 

variert med innlegg om blant 

annet likheter mellom risikoten-

king som fjellklatrer og anestesi-

sykepleier, presentasjon av 

«NOU: Med åpne kort: Hvem 

bør undersøke hendelser i hel-

setjenesten» av Fylkeslegen i 

For andre år på rad vil den 

regionale kvalitetsregisterkon-

feransen arrangeres sammen 

med den regionale Pasientsik-

kerhetskonferansen.  

Temaet i år er «Korleis går det 

med pasientane? Bruk av data 

for betre og tryggare behand-

ling». Konferansen har som 

mål å presentere arbeidet som 

skjer i regionen og vil i år spe-

sielt fokusere på risikotenking 

Hordaland, tavlemøter og 

pasientsikkerhet, og presenta-

sjon av et kvalitetsforbed-

ringsprosjekt med utgangs-

punkt i et kvalitetsregister. 

Det vil bli posterutstilling med 

utdeling av pris til beste pos-

ter.  

Kvalitetsprisen 2016 vil bli 

utdelt på festmiddagen om 

kvelden. 

Disse konferansene skal bidra 

til å bygge en god kultur in-

ternt i Helse Vest og er derfor 

primært for regionens medar-

beidere.  

 

Tid og sted: 

31.mai-1.juni 2016 på Quality 

Airport Hotel i Stavanger. 

Arrangementet er gratis, in-

kludert festmiddag og over-

natting.  

Nasjonale satsinger  

Kurset egner seg for leger som 

har brukt IT innen helsevese-

net og som ønsker å bidra til å 

videreutvikle og utnytte syste-

mer bedre. Kurset passer også 

for de som ønsker å bruke pasi-

entjournal til forskning og kvali-

tetsforbedring. 

Etter kurset skal deltakerne 

blant annet ha oversikt over 

overordnet styringsstruktur og 

organisering av IKT og lært om 

utvikling av arketyper 

(strukturerte data) som grunn-

lag for å skaffe seg bedret over-

sikt over egne behandlingsresul-

tater. Arketyper er standardi-

serte medisinske begreper/ 

strukturerte kliniske variabler. 

Programmet vil ha innlegg 

blant annet om behovet for 

strukturert journal, om kvali-

tetsregistre, erfaring og pla-

ner med elektronisk medika-

mentkurve og hvordan lage 

gode strukturerte data som 

kliniker. 

Tid og sted: 

11.-12.mai 2016 i Møllendals-

bakken 7, 5. etg. Haukeland 

universitetssykehus 

Påmeldingsfrist 03.04.16  

Pris for deltakelse: 
     - Lege          2 800 kr 
     - Ikke lege   5 600 kr 

 

Se her for mer informasjon, 

Det pågår flere nasjonale pro-
sjekter i nasjonalt servicemiljø 
for medisinske kvalitetsregistre:  

- Kvalitetsforbedring ved bruk 
av data fra medisinske kvalitets-
registre. Her vil det bli mulighe-
ter for å søke om midler til kva-
litetsforbedringsprosjekter.  

- Pasientens og brukerens rolle i 
nasjonale medisinske kvalitets-
registre 

- Økt dekningsgrad: å bidra til 
økt dekningsgrad hos 7-8 ut-
valgte nasjonale registre 

- Valideringshåndbok for medi-
sinske kvalitetsregistre 

Mer om disse satsingene, samt 
mye annen registerrelevant 
informasjon finner man på de 
nylanserte nettsidene til nasjo-
nalt servicemiljø på 
www.kvalitetsregistre.no.  

Vi ønsker alle våre lesere en fin 
påske og en herlig vår!  
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