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Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest
• Sammen med Helse Vest IKT yter senteret service
til de lokale, regionale og nasjonale registrene
• Kompetanse: registerteoretisk og
registeradministrativ, juridisk, statistikk- og
analyse, kvalitetsforbedringsteori og IKT
• Det er lignende sentre i de andre regionene og et
nært samarbeid mellom servicemiljøene i Norge
• Det interregionale servicemiljøet/nettverket
ledes av Helse Nord og Senter for Klinisk
Dokumentasjon og Evaluering (SKDE)
https://www.kvalitetsregistre.no/

Medisinske kvalitetsregistre
• Er opprettet for å dokumentere
behandlingsaktivitet og behandlingsresultat for
kvalitetsforbedring og forskning (Nasjonalt
helseregisterprosjekt 2010-2020)

Hovedsakelig bygget opp av helsepersonell som skal
rapportere data og bruke resultatene til
kvalitetsforbedring

• Strukturert samling av medisinske
opplysninger om utredning og behandling av
av avgrensede grupper av pasienter utgangspunkt; individuelle behandlingsforløp
ikke til pasientbehandling på individnivå
• Skal dokumentere behandlingsprosess-,
kvalitet- og resultat for en gitt pasientgruppe
• Bør inkludere pasientrapporterte data (PROM
/ PREM) som belyser pasientenes egen
opplevelse av resultat og prosess

Bruk av registerdata - tre hovedspørsmål
Gir data fra kvalitetsregistre
oss mer kunnskap?

Fører kunnskap til
praksisendring?

Fører praksisendring til bedre
resultat for pasientene?

Strategi 2016-2020
• Flere forhold tas opp, bl.a. økte krav til de
nasjonale registrene mht. til å
- bruke resultat til kvalitetsforbedring
- identifisere områder for klinisk kvalitetsforbedring
og til å foreslå forbedringstiltak
- gjøre bruk av og kunne dokumentere bruk av
resultat i konkret, klinisk forbedringsarbeid
NB Nyhetsbrevet

Interregional styringsgruppe
Forankres i de regionale foretakene
For nasjonale medisinske kvalitetsregister gjelder:
• Etter to års drift: identifisere områder for klinisk
kvalitetsforbedring foreslå tiltak for forbedring
• Etter fire års drift, i samarbeid med fagmiljøene, kunne
dokumentere bruk av resultat i konkret, klinisk
forbedringsarbeid
• Presenterer relevante resultat lett tilgjengelig og på en
hensiktsmessig måte; viktig for at registrene skal fungere som
verktøy for evaluering av kvalitet og bli brukt i kvalitetsforbedringsarbeid og i styring/ledelse av virksomheten
• Resultat fra medisinske kvalitetsregister må, i tillegg til bruk i
klinisk forbedringsarbeid og forsking, inngå i
beslutningsgrunnlag for faglig styring

Hvilke kvalitetsregistre har vi i Helse Vest?
Nasjonal Status:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Norsk intensivregister
Nasjonalt KOLS-register
Norsk diabetesregister for voksne
Norsk leppe-kjeve-ganespalte
register
Nasjonalt register for leddproteser
Nasjonalt hoftebruddregister
Nasjonalt korsbåndregister
Norsk register for
smertebehandling
Norsk Fedmekirurgiregister
Norsk Ablasjonsregister
Nasjonalt Barnehofteregister

•
•
•
•
•
•
•
•

Nasjonalt MS register og biobank
Norsk porfyriregister
Register for organspesifikke
autoimmune sykdommer
Seksjon for nyrebiopsi – Norsk
Nyreregister
Nasjonalt register for
langtidsmekanisk ventilasjon
Nasjonalt register for invasiv
kardiologi
Norsk kvalitetsregister for
artrittsykdommer
Norsk Parkinsonregister og Biobank

kvalitetsforbedringsteori og -metodikk
09.10 - 09.50

Kvalitetsforbedring som metode
v/Synnøve Serigstad

09.50 – 10.30

Bruk av kvalitetsregisterdata til kvalitets-forbedringsarbeid
v/Linn Jeanette Waagbø

10.30 – 10.50

Pause og benstrekk

11.50 – 11.10

Kvalitetsforbedringsarbeid ut fra Norsk Diabetesregister for
voksne
v/Karianne Fjeld Løvaas

11.10 – 11.30

Hvordan bruke kvalitetsregisterdata i forbedringsarbeid? –
Pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger – et
kvalitetsforbedringsprosjekt
v/Hilde Valen Wæhle

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 14.30

Undervisning i forbedringsmetodikk og målinger
v/Jacob Anhøj

14.30 – 14.40

Oppsummering av dagen og veien videre

