
Fagsenter for medisinske kva-
litetsregistre i Helse Vest ble 
etablert i 2007, og dette ble 
markert 10.11.17 med et sym-
posium. Det overordnede 
temaet var: Kvalitetsregistre 
og satsingen på disse: Hva var 
tanken og forventningen, hva 
er oppnådd og hvor går veien 
videre? 
 
Forskningsdirektør i Helse 
Bergen, Bjørn Tore Gjertsen 
åpnet symposiet. Marie Wåte-
vik og Kari Guldbrandsøy fra 
Fagsenter for medisinske kva-
litetsregistre i Helse Vest  for-
talte om kvalitetssatsingen i 
regionen. Videre holdt Helse– 
og omsorgsdepartementet et 
innlegg om satsingen på na-
sjonale kvalitetsregistre. Leder 
for Nasjonalt servicemiljø for 
nasjonale medisinske kvali-
tetsregistre fortalte om kvali-
tetsregistre brukt til styring og 

bruk av indikatorer for å måle 
uberettiget variasjon. Medar-
beidere fra QRC Stockholm 
holdt et innlegg om den 
svenske kvalitetsregistersat-
singen og erfaringer fra Gravi-
ditetsregisteret hvor seks 
kvinneklinikker i Stockholm 
inngikk i et stort prosjekt for å 
redusere feil og forhindre 
unødvendige keisersnitt. As-
sisterende generalsekretær i 
Norsk Parkinsonforbund for-
talte om forventet nytte av 
Norsk Parkinsonregister og 
biobank, som er forankret i 
Helse Stavanger HF og fikk 
nasjonal status i 2016. Tre 
ulike kvalitetsregistre gav ek-
sempler på kvalitetsforbed-
ringsprosjekt; Register for 
bruk av tvang og gjennom-
føring av psykisk helsevern 
(lokalt register i Helse Ber-
gen), Norsk diabetesregister 
for voksne (nasjonalt register), 
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Hjemmeside 

og Norsk MS-register og bio-
bank (nasjonalt register). 
Assisterende fagdirektør i 
Helse Vest, Pål Iden, avsluttet 
symposiet med å fortelle om 
hva Helse Vest «vil» med 
registrene.  
Programmet kan du se her.  
 
Presentasjoner fra sympo-
sium.  

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale kvalitetsregistre 

rapporterte data i registeret må 
arbeide videre med dette.   
Ministeren pekte på fire områ-
der som det er viktig å ha opp-
merksomhet på fremover:  
- Bedre dekningsgrad og data-
kvalitet.  
- Økt bruk og nytte av registre-
ne.  
- Bedre oversikt over kunn-
skapsbehov og prioritering av 
nye registre 
- Sikre samordning med helse-
dataprogrammet og det nasjo-
nale e-helsearbeidet 

 
Tre medisinske kvalitetsregistre 
presenterte sine resultater, og 
tilknyttede pasientforeninger 
kommenterte funnene. Dette 

Resultater fra 54 nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre 
ble offentliggjort 13.11.17.  
Helse- og omsorgsminister 
Bent Høie åpnet seansen. I sin 
tale trakk han fram at de me-
disinske kvalitetsregistrene er 
en viktig kilde til forskning, 
kvalitetsforbedring, og bidrar 
til reduksjon av uønsket varia-
sjon. I følge ministeren er pub-
lisering av resultater på syke-
husnivå nødvendig. De medi-
sinske kvalitetsregistrene er 
også en viktig kilde til informa-
sjon om hvordan pasienten 
opplever helsetjenestene. De 
registrene som ikke har inklu-
dert brukerrepresentant i fag-
råd og/eller ikke har pasient-

var Norsk MS-register og bio-
bank, Nasjonalt register for 
leddproteser og Nasjonalt 
kvalitetsregister for lunge-
kreft. Presentasjoner finner 
du  her.  

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 
Illustrasjonsfoto: 
www.kvalitetsregistre.no 

http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Fagsenter-for-medisinske-register.aspx
https://helse-bergen.no/seksjon/Forsking/Documents/Fagsenter%20for%20medisinske%20registre/Program%2010%20års%20markering%20fagsenteret.pdf
https://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/fagsenter-for-medisinske-register-i-helse-vest/presentasjonar#10-års-jubileum-10.11.17,-fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister,-helse-vest
https://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/fagsenter-for-medisinske-register-i-helse-vest/presentasjonar#10-års-jubileum-10.11.17,-fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister,-helse-vest
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/gikk-du-glipp-av-presentasjonen-av-nye-resultater
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/gikk-du-glipp-av-presentasjonen-av-nye-resultater


Interaktive tall fra Nasjonalt hoftebruddregister 
Nasjonalt hoftebruddregister 
er det første registeret forank-
ret i Helse Vest som har fått 
interaktive resultater fra MRS-
Resultat. Her vises resultater 
fra utvalgte kvalitetsindikato-
rer og det er mulig å sammen-
ligne sykehus. En kan blant 

annet se hvor mange pasienter 
som får operasjon innen 24 eller 
48 timer etter hoftebrudd, hvor 
mange av pasientene som må 
re-opereres, og 30 dagers over-
levelse etter operasjon. Resul-
tattjenesten krever ingen inn-
logging og vises offentlig til alle 

Gratulerer til ”Hofteregisteret” - 30 år! 

diskusjoner. Hovedtema var 

«Historisk tilbakeblikk på 30 år 

med Hofteprotesekirurgi i Nor-

ge». Samtidig var fokus rettet 

framover; «Hvordan kan vi bi-

dra til en bedring av kirurgien i 

Viktige datoer fremover            

20.-21. mars 2018: Nasjonal Helse– og kvalitetsregisterkonferan-
sen 2018, Tromsø  
 
23.-25. april 2018: Analyse av registerdata i forskning, Tromsø 
 
25.-26. april 2018: Regional Pasienttryggleiks– og Kvalitetsregister-
konferanse, Haugesund. NB! De lokale foretakene vil koordinere 
påmeldingene.  
 
31. mai 2018: PROM Konferanse 2018, Bikuben kurs– og konferan-
sesenter i Bergen 

 

Vi på Fagsenteret ønsker alle våre lesere en riktig god jul!  

Planlegger du en valideringsstudie? 

SKDE har utarbeidet en rap-
port som viser hvilke sykehus 
som skal levere til hvilke regist-
re, og om dette blir gjort.      
Les mer.   

framtiden». Det ble presentert 

resultat fra de andre registrene 

som kneprotese, andre leddpro-

teser, korsbånd, hoftebrudd og 

barnehofte.  

Fullstendig program.   

I september 2017 var det 30 år 

siden Hofteregisteret ble etab-

lert. Dette markerte registeret 

i september med å invitere til 

en Nasjonal konferanse med 

mange spennende foredrag og 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com 

 som ønsker å se på resultatene. 
Resultatene fra registeret vil 
dermed være mer tilgjengelig 
enn før, både for de kliniske 
miljøene og andre interesserte. 

Se interaktive resultater fra 
Nasjonalt hoftebruddregister.  

En faktor som påvirker dek-
ningsgraden til nasjonale re-
gistre er hvorvidt et sykehus 
som skal levere data til regis-
teret, leverer som de skal. 

Et av fokuspunktene i strate-
gien for nasjonale kvalitetsre-
gistre 2016-2020 er å bedre 
datakvaliteten til registrene. 
Et av målene er at alle nasjo-
nale kvalitetsregistre etter 

fem års drift skal ha implementert 
regelmessig validering av dataene 
mot en ekstern kilde. En valide-
ringsstudie kan være en omfatten-
de prosess, og SKDE har utarbei-
det en valideringshåndbok for å 

menligne registeret med en 
gullstandard, som ofte er 
pasientjournalen.   

Les mer.  

 

veilede de som ønsker å analyse-
re registerets datakvalitet. Hånd-
boka inneholder bl.a. informa-
sjon om hvordan man bør teste 
validitet (at dataene er de reelle, 
korrekte dataene) ved å sam-

Hør Ove Furnes, overlege/

professor og leder for registe-

ret, fortelle mer om registeret i 

NRK P1 Del 1 og Del 2.  

Ansatte i Helse Bergen kan lese 

om konferansen på Innsiden.  

Tilslutningsrapport 2017 Høringssvar 

Høringssvar vedrørende:  

- Utkast til ny personopplys-
ningslov - gjennomføringen av 
personvernforordningen i 
norsk rett  

Illustrasjonsfoto:  
www.kvalitetsregistre.no 

- Rapport fra Helsedatautvalget: Et 
nytt system for enklere og sikrere 
tilgang til helsedata 

finner du her.  

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/hvilke-sykehus-registrerer-dit-de-skal
http://nrlweb.ihelse.net/
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-hoftebruddregister/interaktive-resultater
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-hoftebruddregister/interaktive-resultater
https://www.kvalitetsregistre.no/om-datakvalitet
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO02019317/27-09-2017#t=2h33m11s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO02019317/27-09-2017#t=2h40m44s
http://innsiden.helse-bergen.no/nyhet/fag_avdelingsnytt/Sider/Ibsen-Grieg-og-leddregisteret.aspx
https://www.regjeringen.no/no/id4/

