
Den 30. august 2016 ble det 
avholdt fagdag for medisinske 
kvalitetsregister i Helse Ber-
gen. Fagdagen ble arrangert 
av Fagsenteret for medisinske 
kvalitetsregistre i Helse Vest 
og Personvernombudet i Hel-
se Bergen. Formålet var å 
bidra til at registerledere, 
medarbeidere og andre regis-
ter-interesserte fikk informa-
sjon om lov og regelverk.  

Med ca. 90 deltakere lå alt 
godt til rette for erfaringsut-
veksling og en lærerik dag. 
Det ble satt av god tid til 
spørsmål og pauser underveis. 

Leder Kari Guldbrandsøy øns-
ket velkommen og orienterte 
om hva fagsenteret kan bistå 
med, hva et medisinsk kvali-
tetsregister er, formålet med 
et kvalitetsregister, hvilken 
informasjon som samles i et 
kvalitetsregister og bruk av 
registerdata.  

Spesialrådgiver Monica Ska-
gen holdt et innlegg om sam-
tykke, herunder form, oppbe-
varing, samtykke fra barn, 
elektronisk samtykke, infor-

masjonsplikt og avgjørelser fra 
Personvernnemnda.  

Bruk av data var neste punkt 
på programmet. Rådgiver 
Lena K. Bache-Mathiesen fo-
releste om planlegging, bruk 
av  data og måling av variab-
ler.  

Personvernombudet i Helse-
Bergen, Christer Kleppe, ori-
enterte om Personvernombu-
dets rolle, personvern, interne 
kvalitetsregistre, registre med 
konsesjon fra Datatilsynet,  
tilsyn, herunder hvilke spørs-
mål som stilles og hvilken 
informasjon som etterspørres. 
Personvernombudet avsluttet 
med å informere om hva som 
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skjer fremover, blant annet 
tilgang på tvers av virksomhe-
ter og ny personvernforord-
ning.  

Etter lunsj holdt rådgiver Linn 
J. Waagbø et innlegg om kvali-
tetsforbedring for registre med 
nasjonal status. Waagbø pre-
senterte krav til bruk av regis-
terdata i kvalitetsforbedrings-
arbeid, og plan for opplæring 
av nasjonale kvalitetsregister i 
forbedringsmetodikk.  

Foredragene er lagt ut på nett-
sidene til Fagsenteret for  
medisinske kvalitetsregistre . 

I høst vil det bli avholdt  

fagmøter i Helse Førde, Helse 

Stavanger og Helse Fonna.  

Skanning av samtykke 

På fagdagen 30. august 2016 
ble det stilt spørsmål om bruk 
av skanner til elektronisk lag-
ring av signerte samtykkeskje-
ma.  

Samtykke kan lagres elektro-
nisk i mappen for koblings-

nøkkel på kvalitetsserver. 

Registeret kan per i dag ikke 
benytte funksjon for skanning 
på multifunksjonsskrivere, 
fordi det går en skann til e-
post med helseopplysninger. 
Helse Vest IKT arbeider med 

en løsning for å sikre skanning, 
men den er ikke i drift enda.  

Dersom signerte samtykke-

skjema skal lagres elektronisk 

på kvalitetsserveren, må det 

benyttes lokal skanner.  

Ny mal for samtykke 

Ny mal for samtykke er lagt ut på nettsidene til Fagsenteret for medisinske kvalitetsregistre. 

http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Fagsenter-for-medisinske-register.aspx
https://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/fagsenter-for-medisinske-register
https://helse-bergen.no/seksjon/forsking/documents/veiledende%20mal%20for%20samtykke%20%28revidert%20i%20september%202016%29%202.pdf
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-_tiD8bHPAhWDBiwKHasNBDcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ossk.no%2Fhome%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D138%3Atreningstart-host-2015%26catid
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0tvqc9bHPAhXCWiwKHTS5BHQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fefese.eu%2Fyoung-researchers-school-to-take-place-in-ljubljana-on-6-10-june-2016%2F&bvm=bv.134052249,d.bGg&psig=AF


Kvalitetsforbedringsarbeid - økte krav til nasjonale registre 

I Helse Vest har Norsk Parkinsonregister og biobank fått nasjonal status  

er at man har måledata tilgjeng-
elig. Her har kvalitetsregistre et 
fortrinn da disse er godt forank-
ret i fagmiljøene og inneholder 
data som er relevante og gjen-
kjennelige for klinikerne.     

Det vil bli økte krav til nasjonale 
registre om at registerdata skal 
benyttes i kvalitetsforbedrings-
arbeid. Dette kommer tydelig 
frem i «Nasjonal strategi for det 
regionale arbeidet med medi-
sinske kvalitetsregistre 2016-
2020», som er vedtatt av Inter-
regional styringsgruppe. Alle 
nasjonale medisinske kvalitets-
registre skal etter to års drift 

En av hovedhensiktene med 
opprettelse av medisinske 
kvalitetsregistre er å benytte 
kvalitetsregisterdata til kvali-
tetsforbedring. Kvalitetsregist-
re kan være med på å identifi-
sere uønsket variasjon og ut-
jevne forskjeller i behandling. 
Et viktig mål med bruk av re-
sultater fra kvalitetsregistre er 
at de ulike behandlingsenheter 
skal kunne bruke dette i sine 
interne kvalitetsforbedringsar-
beid. Kvalitetsforbedringsar-
beid er et lederansvar, og skal 
foregå kontinuerlig i den klinis-
ke hverdagen. En forutsetning 

kunne identifisere kliniske 
kvalitetsforbedringsområder 
og foreslå forbedringstiltak. 
Etter fire års drift skal de, i 
samarbeid med fagmiljøene, 
kunne dokumentere bruk av 
resultater i konkret klinisk 
forbedringsarbeid.  

Fagsenter for medisinske re-

gistre i Helse Vest vil den 3. 

oktober 2016 holde et «mini-

kurs» i kvalitetsforbedrings-

teori og –metodikk for de 

nasjonale kvalitetsregistrene 

som er forankret i Helse Vest. 

Kurset vil gi en grunnleggende 

forståelse for forbedrings-

kunnskap, kjennskap til for-

bedringsmodellen og andre 

nyttige verktøy, forståelse for 

hvordan man kan bruke kvali-

tetsregisterdata til å initiere 

kvalitetsforbedringsprosjek-

ter, forståelse for forskjellen 

mellom forskning og kvali-

tetsforbedring, og for hvor-

dan man kan bruke data og 

målinger til løpende forbed-

ringsarbeid.  Dette kurset er 

fullbooket. 

Viktige datoer            

Norsk Parkinsonregister og 
biobank var ett av tre nye kva-
litetsregistre som i år fikk na-
sjonal status.  
 

Registeret er lagt til Helse Stav-
anger ved Nasjonal tjeneste for 
bevegelsesforstyrrelser. Det er 
cirka 8000 pasienter i Norge 
med Parkinson. Tilbudet for 
utredning og behandling er ulikt 
organisert og det mangler over-
sikt over forekomst, symptoma-
tologi og behandlingseffekt. 
Langsiktig registrering gjennom 
livsforløpet vil kunne gi informa-
sjon om sykdomsutvikling, be-
handlingsforløp og livskvalitet. 

Informasjon fra registeret kan 
danne grunnlag for utarbei-
ding av nasjonale faglige ret-
ningslinjer.  
 
Pasientene inkluderes i regis-
teret så tidlig som mulig etter 
diagnose. Deretter ved hvert 
besøk i spesialisthelsetjenes-
ten. Det vil bli oppnevnt et 
fagråd for registeret med re-
presentasjon fra alle helsere-
gioner, fagmedisinsk forening, 

03.10.16: ”Mini-kurs” i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for  
nasjonale kvalitetsregistrene i Helse Vest (fullbooket) 

14.11.16: Offentliggjøring av data fra nasjonale kvalitetsregistre. 
Vi på Fagsenteret ønsker alle våre  

lesere en riktig god høst!  

samt relevant pasientorgani-
sasjon. 
 

De to andre registrene som 

fikk nasjonal status i år er 

Norsk vaskulittregister 

(NorVas), som er lagt til Uni-

versitetssykehuset i Nord-

Norge, og Tonsilleregisteret, 

som er lagt til St. Olavs Hospi-

tal.  

Søk og bli forbedringsagent 
Det er nå mulig å søke om 
plass på Nordisk forbedringsa-
gentutdannelse. Utdanningen 
gir kompetanse i å drive og 
lede effektivt forbedringsar-
beid i helsetjenesten, og er et 
samarbeid mellom Det norske 
pasientsikkerhetsprogrammet 
I trygge hender 24-7 og Dansk 
Selskab for Pasientsikkerhed. 

 Et nytt kull forbedringsagen-
ter starter opp i mai 2017. 
Programmet går over 8 måne-

der, inkludert tre samlinger og 5
-6 videokonferanser. I løpet av 
utdannelsen skal deltakerne 
gjennomføre et klinisk forbed-
ringsprosjekt i egen virksomhet.     
 
Søknader fra Helse Vest skal 
sendes inn via det aktuelle Hel-
seforetaket med søknadsfrist 
21. oktober 2016. Det vil gjøres 
en prioritering på et begrenset 
antall plasser før fristen til Pasi-
entsikkerhetsprogrammet, 31. 
oktober.  

Søknader sendes til:  
Førde: Kari Holvik (kari.holvik.furevik@helse-forde.no)  
Fonna: Elisabeth Huseby (Elisabeth.Huseby@helse-fonna.no) 
Stavanger: Karin Jensvold (karin.merete.jensvold@sus.no) 
Bergen: Anne-Mette Espe (aees@helse-bergen.no) 
Haraldsplass Diakonale sjukehus: Ingeborg Fauskanger 
(ingeborg.kaldefoss.fauskanger@haraldsplass.no) 

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/tre-nye-kvalitetsregistre-med-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/tre-nye-kvalitetsregistre-med-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/tre-nye-kvalitetsregistre-med-nasjonal-status
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/Forbedringsverkt%C3%B8y/Artikler/s%C3%B8k-og-bli-forbedringsagent
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/Forbedringsverkt%C3%B8y/Artikler/s%C3%B8k-og-bli-forbedringsagent

