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• Informasjon om krav til bruk av registerdata i 
kvalitetsforbedringsarbeid 

• Plan for opplæring av nasjonale kvalitetsregistre i 
forbedringsmetodikk  

• Eksempel på hvordan identifisere et problem / 
forbedringsmulighet  

 

 

 

Agenda  
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• En av hovedhensiktene med medisinske kvalitetsregistre – 
benytte kvalitetsregisterdata til kvalitetsforbedring! 

 

• Kvalitetsregistre – identifisere uønsket variasjon og utjevne forskjeller i 
behandling. 

 

• Kvalitetsforbedringsarbeid er et lederansvar, og skal foregå kontinuerlig i 
den kliniske hverdagen – må prioriteres! 

 

• Forutsetning at man har måledata tilgjengelig. Her har kvalitetsregistre et 
fortrinn -  forankret i fagmiljøene og inneholder data som er relevante og 
gjenkjennelige for klinikerne. 

 

 

 

Kvalitetsforbedring ved bruk av data fra 
medisinske kvalitetsregistre 
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I kommende «Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre 2016-2020» settes det økte krav til at registre med 
nasjonal status skal benytte registerdata i kvalitetsforbedringsarbeid.  

 

Hovedmål 2: Kvalitetsforbedring og ledelse – økt bruk av resultater 

• Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre må, for å oppfylle sitt formål, inkludere 
veldefinerte kvalitetsindikatorer som kan benyttes i forbedring av 
pasientbehandling.  

• Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift 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.  

• Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at 
registrene skal oppfylle sin hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å 
kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring. 

Strategi 2016 - 2020 
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• Angir retning 

• Være relevant og gi mening for de som registrerer 

• Være valid / gyldig 

• Være målbar 

• Være påvirkbar / sensitiv for forandring  

• Være akseptert og bygge på kunnskap  
• f.eks. retningslinjer, vitenskap, lovlig begrunnet, påvist erfaring, konsensus eller 

kunnskap innhentet fra den det berører (pasient/bruker) 

• Bør ha et målnivå når det er mulig 

• Bør være landsdekkende og mulig å bryte ned på ulike nivåer 

Kvalitetsindikatorer 
- til forskjell fra andre måltall 
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• Nasjonalt servicemiljø har fått spesialtilpasset utdanning i regi av 
Kvalitetsregistercentrum Stockholm (QRC Stockholm). 

• Første steg: «Mini-kurset» i Kvalitetsforbedringsteori og –metodikk 
mandag 3. oktober.  

• Grunnleggende teori og metodikk  

• Eksempler på kvalitetsforbedringsarbeid fra kvalitetsregistre  

• Gjesteforeleser: Jacob Anhøj 

• «Oppgaver» til registrene  
• Gjennomgang av relevante resultater  

• Finne eksempel på kvalitetsforbedringsprosjekt ut fra resultater fra sitt register 

• Nasjonal rundebordskonferanse 2017? 
 

 

 

Plan for opplæring av nasjonale 
kvalitetsregistre i forbedringsmetodikk 
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Informert ledelse 

Involvert ledelse  

Modent register  

Metodikk 

Kvalitetsmål 

Oppdaterte tall  

Forankring i virksomhet  

Datakunnskap 

Statistiker  

 

Definerte kvalitetsmål 

Resultattjeneste  

Statistikere  

IKT 

Variabelsett!! /EPJ 

/Gjenbruk 

Administrasjon 

Forankring 

Innregistrering  

  

 

«Registerhjul» 

DATA INN 

•Tilknytningsgrad 

•Dekningsgrad 

DATA UT: relevante data 
presentert på en enkel måte 

 KVALITETSINDIKATORER   

•Årsrapport 

•Realtime resultat  

DYBDEANALYSE 

•Avvik: Hva skjer hvor 
sammenlignet med xx  

•Validering –systematisk 
vs. tilfeldig feil 

KVALITETS- 

FORBEDRINGSARBEID/ 

PROSJEKT 

IMPAKT 

• publisering 

• oppfølgning 

• generalisering 

• retningslinjer 

Virksomheten 

Nasjonalt 
service miljø  

Nasjonale 

kvalitetsregister 

Forskning 

• Allmenn opplysning 

• Verktøy til evaluering 

av klinisk drift 

• Styringsverktøy for 

HF, RHT 

Nasjonale 

kvalitetsregister 





Visualisering av resultater 



Identifisering av problem / forbedringsmulighet  

06.09.2016 
10 

Figur viser andel pasienter 
som har fått vurdert / testet 
svelgfunksjon (N=6581). 
Dekningsgrad > 70 % og N> 
10 (n: 5502 av totalt N: 
6581). 





Grunnpilaer og rollefordeling  

Registeret  

Metode  

Klinikken 

 

 

  



Servicemiljø  

Kvalitetsregister 

Kinikere  

Resurspersoner med 

kvalitetsforbedringskompetanse  

LEDERE  

PASIENT  



Oppsummering 

• Gjennom resultat fra registeret identifiseres et  
«problemområde» - eller «forbedringspotensialet» 

 

•  Forbedringsideen må ha forankring  - klinkere og 
relevant ledelse  

 

• Man trenger en metode for å få ting til å skje 

  

 


