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1 NASJONALT SERVICEMILJØ FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre (Servicemiljøet) har sitt oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet og drives av de regionale helseforetakene i Norge. Nasjonalt servicemiljø har
kompetanse på opprettelse og drift av kvalitetsregistre, jus, personvern, finansiering, IKT,
kvalitetsforbedring, statistikk, analyse og rapportering og IKT.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er organisert i Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord, og har regionale enheter i region Nord (Tromsø),
region Midt-Norge (Trondheim), region Vest (Bergen) og region Sør-Øst (Oslo). Nasjonalt servicemiljø
for medisinske kvalitetsregistre SKDE er et operativt kompetansemiljø som skal sikre drift og god
utnyttelse av de medisinske kvalitetsregistre. De regionale enhetene har særskilt ansvar ovenfor
kvalitetsregistre tillagt sitt regionale helseforetak.
Denne rapporten omhandler aktivitet i servicemiljøet i 2017 og omfatter rapportering på prosjekter,
finansiering og arbeid innen feltets viktigste satsingsområder. Rapporten deles i to hvor del en
omhandler nasjonalt arbeid i Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, og del to er
rapportering fra de regionale enhetene, samt fra Fagsenter for Pasientrapporterte data i Bergen.

AKTØRBILDE, ORGANISERING AV ARBEIDET MED

MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE
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FINANSIERING, TEKNOLOGIFORUM FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE NASJONAL IKT
(FMK- NIKT)
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF forvalter øremerkede midler som
stilles til rådighet fra Helse- og omsorgsdepartementet, til videreutvikling av tekniske løsninger for
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I 2017 ble det innvilget søknader fra Nasjonalt servicemiljø i
helseregionene for tilsammen 9,2 MNOK. Midlene ble fordelt som følger:

Region

Bevilgede midler (NOK)

Helse Nord
Helse Sør Øst
Helse Vest
Helse Midt
Sum

1 734 580
550 000
1 292 000
5 584 700
9 161 280

Midler fordeles både til IKT-leverandører og enkeltregistre i regionene

SERVICEERKLÆRING
Med serviceerklæringen ønsker vi å utvikle god kontakt med brukerne av nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre og avklare forventninger til virksomheten. Målgruppen er
helsepersonell, forskere og administrativt personale ved landets sykehus, den sentrale
helseforvaltningen og andre institusjoner som arbeider med helseregistre.
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr veiledning og bistand kostnadsfritt for
kliniske miljøer som drifter eller skal opprette medisinske kvalitetsregistre.
Vi tilbyr:














Veiledning i utvikling og implementering av medisinske kvalitetsregistre (herunder design,
variabelvalg/kvalitetsmål samt bygge registerorganisasjon)
Juridisk rådgivning ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre
Hjelp til å søke om nasjonal status for et medisinsk kvalitetsregister
Utvikling av IKT-løsninger for innregistrering, transport, lagring, utlevering av data
Veiledning i arbeidet med å oppnå høy datakvalitet og dekningsgrad
Statistisk veiledning ved utarbeidelse av rapporter
Utvikling av elektroniske resultatløsninger som gir mulighet for å formidle resultater til ulike
mottakere
Hjelp til utarbeidelse av årsrapport
Hjelp til oppstart og oppfølging av klinisk forbedringsarbeid med bruk av kvalitetsregisterdata
Hjelp til gjennomføring av dekningsgradsanalyser
Veiledning i forbindelse med samhandling med industrien
Hjelp til å involvere pasient- og brukerorganisasjoner i kvalitetsregistrene
Hjelp til å formidle resultater fra kvaliutetsregisteret til allmenheten

5

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN
De regionale helseforetakene har vedtatt ”Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale
medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016 -2020”. Strategien er utarbeidet med formål om å
svare på forventninger til fremtidig funksjon og bruk av kvalitetsregistrene, og legger til grunn at de
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal være et viktig virkemiddel for å nå sentrale
helsepolitiske mål.
Strategien består av 11 satsingsområder:












Mål 1. Høy datakvalitet og dekningsgrad
Mål 2. Kvalitetsforbedring og ledelse – økt bruk av resultater
Mål 3. Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer
Mål 4. Økt pasientsikkerhet
Mål 5. Økt pasient- og brukermedvirkning
Mål 6. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning
Mål 7. Hensiktsmessige registerstrukturer
Mål 8. Formålstjenlig hjemmelsgrunnlag for medisinske kvalitetsregistre
Mål 9. Effektive og robuste IKT løsninger
Mål 10. Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår
Mål 11. Tydelig og effektiv organisering av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

For å følge opp strategien utarbeidet servicemiljøet en handlingsplan for samme tidsrom som
strategien med delmål og tiltak som skal gjennomføres frem mot 2020. Handlingsplanene er
forankret i Interregional styringsgruppe.
Arbeid med strategi- og handlingsplan har vært et viktig fokus i servicemiljøet i 2017, og følges opp
av en arbeidsgruppe med ni deltakere: Fire personer fra servicemiljøet i SKDE, en person fra
servicemiljøet i hver helseregion med ulik funksjon og fagkompetanse, og i tillegg var leder av
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT deltaker i arbeidsgruppen. Gruppen
gjennomførte kvartalsvise telefonmøter med oppdatering av fremdrift for hvert målområde i
handlingsplanen. Det ble laget aksjonspunkter for oppfølging mellom møtene.
Alle løpende tiltak i handlingsplanen har blitt ivaretatt i løpet av 2017, og det er høy aktivitet i
servicemiljøet innen strategiens satsingsområder. Av tiltakene som skulle løses i 2017 var det tre
tiltak som ikke ble løst. Disse tiltakene er enten avhengige av nasjonale prosesser, eller av aktører
utenfor servicemiljøet.
Det ble videre satt i gang og gjennomført arbeid innen handlingsplanens målområder i løpet av 2017.
De mest sentrale er:
Forskning: Det ble dannet en arbeidsgruppe som har som målsetting å forenkle tilgang til data for
forskning, og forbedre informasjon om forskning basert på registerdata. Gruppen ble opprettet
høsten 2017, og består av medlemmer fra servicemiljøet i SKDE og i alle regioner. I løpet av høsten er
laget en egen side om forskning på kvalitetsregistre.no
Pasient og brukerrepresentasjon: Ved utgangen av 2017 har 39 kvalitetsregistre pasient- og
brukerrepresentant i sine fagråd.
Datakvalitet: Arbeidet fra prosjekt for bedre dekningsgrad og datakvalitet er videreført i en
arbeidsgruppe. I 2017 ble 3 nye registre inkludert i arbeidet.
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Kommunikasjon: Det ble gjort en større gjennomgang av innhold på nettsidene for å forenkle
struktur og språk. Videre ble det på oppdrag fra HOD skrevet en statusrapport for medisinske
kvalitetsregistre (se kap. 1.12.1). Det ble også gjennomført et prosjekt for å forbedre utvalgte
registres publisering av resultater på nettsiden (se kap.1.12).
Kvalitetsregisterfeltet er stadig i utvikling. Det ble derfor planlagt en midtveisevaluering og revisjon
av handlingsplanen for å sikre god oppfølging av strategiens satsingsområder. Revisjonen vil bli
gjennomført i løpet av 2018.
Det er flere forutsetninger og avhengighet som vil påvirke arbeidet for å nå strategiens mål. Dette
gjelder blant annet juridiske avklaringer, prioriteringer i lederlinjene i RHFene av innregistrering tilog bruk av data fra kvalitetsregistrene, tilstrekkelig og forutsigbar finansiering, samt utvikling av IKT
løsninger for datafangst. Arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig
prioritert og forankret i linjen i spesialisthelsetjenesten, og det skal være tette koblinger mellom
arbeidet mellom arbeidet med kvalitetsregistre og annet relevant kvalitets- og
pasientsikkerhetsarbeid i regionene.

KVALITETSFORBEDRING
Det er en målsetting i den nasjonale strategien for perioden 2016 – 2020 at alle nasjonale medisinske
kvalitetsregistre etter to års drift skal 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.
For å nå disse målene er det opprettet en faggruppe i servicemiljøet for kvalitetsforbedringssatsingen
bestående av medlemmer fra SKDE og hver region som har kunnskap om kvalitetsforbedring med
bruk av kvalitetsregisterdata. Faggruppen har utarbeidet en detaljert plan for å bistå kvalitetsregistre
med kvalitetsforbedringsprosjekt i perioden 2016 – 2018, og tildeler utlyste midler til
kvalitetsregistre som ønsker å gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjekter.
Som en del av satsingen tilbyr servicemiljøet undervisning og veiledning i
kvalitetsforbedringsmetodikk. I 2017 ble det arrangert nasjonal rundebordskonferanse for
registerledere og koordinatorer der fokus var kvalitetsindikatorer og kvalitetsforbedringsmetodikk.

1.5.1 Kvalitetsforbedringsprosjekter:
Pågående og avsluttede prosjekter som hadde fått tildelt midler:
Pågående prosjekter:
1. Norsk Hjerneslagregister (2016- ) «Klinisk kvalitetsforbedringsprosjekt – bedre kvalitet på
slagenhetsbehandling».
Formålet med prosjektet er å forbedre behandlingskvalitet målt ved ulike kvalitetsindikatorer
gjennom kartlegging av innhold i norske slagenheter og fokus på måloppnåelse knyttet til
kvalitetsindikatorer. I tillegg vil man undersøke om en intervensjon i form av
undervisningsopplegg og kompetanseheving knyttet til innføring av trombolysealarm og
trombolyseteam kan gi kvalitetsforbedring.
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Status: I første del av prosjektet har man kartlagt enheter som oppfyller kriterier som
definerer en slagenhet, og det er gjort en grundig gjennomgang av alle sykehus i forhold til
måloppnåelse på kvalitetsindikatorer knyttet til trombolyse. Neste fase av prosjektet består
av at tre sykehus skal delta på undervisning og seminarer med fokus på reduksjon av
tidsfaktor for behandling. Effekt av intervensjonen skal evalueres i form av måling av «door
to needle time» før og etter innføring av systemet.
Prosjektet er forventet avsluttet våren 2019.
2. Barnediabetesregistret (2017- ) «Sammen om bedre diabetesbehandling for barn og ungdom
- ved bruk av eksisterende ressurser i avdelingene».
Hovedmål med prosjektet å oppnå at en høyere andel barn og unge oppnår behandlingsmål
HbA 1c < 7,5% (nasjonale og internasjonale retningslinjer) gjennom implementering av klare
behandlingsregimer og tydelige behandlingsmål.
Status: 9 av 15 avdelinger som ønsket å delta i prosjektet er valgt ut via loddtrekning og alle
regioner er representert. Utover dette deltar avdelinger som selv finansierer deltagelse. Det
ble i 2017 arrangert flere heldagsseminarer og det gjennomføres telefonmøter for
erfaringsdeling og formidling av status lokalt.
Prosjektet er forventet avsluttet innen utgangen av 2019.
3. Norsk diabetesregister for voksne - «Forebygging av senkomplikasjoner ved å redusere HbA
1c hos høyrisikopasienter, ved hjelp av eksisterende ressurser i avdelingen».
Målet med prosjektet er å forbedre kvaliteten på behandling av diabetes i Norge ved å
redusere HbA1c-nivået til de pasientene som har HbA1c > 9%, med konkret mål at 30% av
pasientene får redusert nivået til <9%
Status: 13 av 15 inviterte avdelinger takket ja til å delta. Det har vært gjennomført
oppstartsmøte og to workshopseminarer. På grunn av ressursmangel og stort arbeidspress
opplever man at det er utfordringer lokalt, men prosjektet er i all hovedsak i rute i henhold til
opprinnelig plan.
Prosjektet forventes avsluttet innen utgangen av 2018.
Pågående prosjekter som fikk midler i 2017:
4. Norsk multippel sklerose register og biobank (2018- ) «Kvalitetssikring for oppstart av
sykdomsmodifiserende behandling raskt etter diagnosetidspunkt».
Målet med prosjektet er at pasienter med MS skal oppleve lik praksis for tidlig oppstart av
behandling uavhengig av bosted i landet. Målsetningen er at minst 75% av pasienter med
nydiagnostisert MS i Norge skal ha fått oppstart av sykdomsmodifiserende behandling i løpet
av den første måneden etter at diagnosen er stilt. Innen tre måneder skal tilsvarende tall
være minst 90%.
Prosjektstart januar 2018.
5. Norsk Karkirurgisk register (2017- ) «Økning av andel karpasienter som får medikamentell
behandling i tråd med nasjonale retningslinjer».
Hovedmålet med prosjektet er å øke andelen pasienter som får medikamentell behandling i
tråd med retningslinjer, forbedre kvalitet på registrering til registeret, samt å øke forståelsen
for viktigheten av denne type behandling for å redusere risikoen for hjerteinfarkt og
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hjerneslag for karkirurgiske pasienter. Det er et mål at alle enheter i prosjektet oppnår en
andel pasienter som har mottatt beste medisinske behandling ved utreise øker til over 80% i
løpet av prosjektperioden.
Status: Fire av fem inviterte avdelinger har takket ja til å delta. Oppstartmøte er
gjennomført. Forbedringsarbeid er igangsatt og resultatrapporter formidles til deltagende
enheter. Det gjennomføres telefonkonferanser med fokus på fremdrift. Lokale
kvalitetsforbedringsagenter følger opp deltagende enheter.
Prosjektet forventes avsluttet innen utgangen av 2018.
Prosjekter som ble avsluttet i 2017:
1. Norsk hjerteinfarktregister - «Diagnose og behandling av akutt hjerteinfarkt ved
Finnmarkssykehuset HF».
Prosjektets formål var å forbedre diagnostikk og behandling av pasienter med akutt
hjerteinfarkt innlagt ved Finnmarkssykehuset HF. Prosjektet lot seg ikke gjennomføre i
henhold til prosjektplan og ble avsluttet.
2. Norsk ryggmargskaderegister –NorSCIR (2016-2017) «Nevrologisk klassifikasjon av en
ryggmargsskade».
En nevrologisk klassifikasjon er viktig for å kunne antyde prognose på forventet funksjon for
den ryggmargsskadde. Resultater fra Norsk ryggmargsskaderegister viste at ikke alle
pasienter fikk slik klassifikasjon i tråd med internasjonale retningslinjer. Prosjektets formål
var å få på plass en god prosedyre for gjennomføring av nevrologisk klassifikasjon av
ryggmargsskade. Alle tre aktuelle behandlingsenheter deltok i prosjektet.
Resultat: Måloppnåelse for indikator for utført nevrologiske klassifikasjoner ved innreiste og
utreise for rehabiliteringsopphold: Ett av sykehusene hadde i utgangspunktet 100% og
beholdt resultatene, ett økte fra 90-100% og ett økte fra 84-89%.
3. Norsk Intensivregister (2015-2017) «Pårørendetilfredshet i intensivavdelingen»
Pårørendetilfredshet er en internasjonalt anbefalt kvalitetsindikator for intensivavdelinger og
er viktig indikator for pasientens fornøydhet med intensivbehandlingen. Hensikten med
prosjektet var å etablere gode rutiner for å ivareta pårørende i intensivavdelinger og etablere
en standard for pårørendetilfredshet avdelingene kan måle sine resultater mot. 19
intensivavdelinger deltok i prosjektet.
Resultat: Basallinjemålingen (n = 261) viste at pårørende var generelt veldig godt fornøyde
med hvordan de ble ivaretatt. Området «kommunikasjon med legen» var ett av flere som
pekte seg ut med forbedringspotensial. Forslag til struktur for kommunikasjon med
pårørende og en samtaleguide ble laget som hjelpemiddel for lege og sykepleier.
Forbedringsmålingen (n = 306) viste at disse pårørende var noe mer fornøyd enn pårørende
som svarte i basallinjemålingen.

PASIENT OG BRUKERMEDVIRKNING
Det er en målsetting at medisinske kvalitetsregistre skal bidra til bedre helsetjeneste for
befolkningen. Brukermedvirkning er sentralt i utviklingen av helsetjenesten, og økt brukerorientering
er et helsepolitisk mål i Norge.
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I servicemiljøets handlingsplan 2016-2020 er det et mål om å få brukerrepresentanter med i
fagrådene til alle kvalitetsregistrene. I 2016 vedtok interregional styringsgruppe et krav i vedtekter
for kvalitetsregistre om at alle den nasjonale kvalitetsregistrene skal ha brukerrepresentasjon i
fagrådet. Det var et mål at alle registre skulle ha dette på plass innen utgangen av 2017. Ved
utgangen av 2017 hadde 39 av 54 kvalitetsregistre brukerrepresentant i sine fagråd, og flere arbeidet
med å få det på plass.
Det ble avholdt et seminar den 8. mars 2017 for pasient- og brukerorganisasjoner. Formålet var å
invitere til diskusjon om om hvor vi mangler kunnskap om kvalitet i helsetjenesten. Fokus var å
innhente brukernes erfaringer om kvalitet i helsetjenesten. Registerledere og representanter fra
helsemyndigheter ble også invitert til seminaret. Temaer som ble tatt opp:





Brukermedvirkning – har det noe for seg?
Pasientorganisasjoners erfaring med opprettelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Hvilke kvalitetsutfordringer ser man i helsetjenesten fra et pasient- og brukerperspektiv?
På hvilke områder er det behov for nye medisinske kvalitetsregistre?

For at arbeidet med brukermedvirkning i de nasjonale kvalitetsregistrenes fagråd skal fungere, er det
viktig at både brukererepresentanter og fagfolk i fagrådene har god kunnskap om kvalitetsregistre og
hvordan brukerrepresentasjon kan tilrettelegges. Servicemiljøet arrangerte et opplæringsseminar for
pasient- og brukerrepresentasjon i nasjonale kvalitetsregistre den 25. oktober 2017 for å
understøtte dette. Både pasient- og brukerrepresentanter og representanter fra registrenes fagråd
var invitert. Temaer som ble tatt opp:





Hva er kvalitetsregistre og hva kan de brukes til?
Hvordan skape god relasjon mellom brukerrepresentanter og fagfolk?
Hvordan formidle resultater til brukere/brukerorganisasjoner?
Det ble også holdt innlegg fra Leder i Regionalt Brukerutvalg Helse Vest og Klinikkdirektør
Randi-Luise Møgster fra Konstad distriktspsykiatriske senter.

DATAKVALITET OG DEKNINGSGRAD
Dekningsgradsanalyser
Som et bidrag i arbeidet med å øke registrenes dekningsgrad tilbyr servicemiljøet ved SKDE en
nasjonal tjeneste for dekningsgradsanalyser med forankring i Norsk pasientregister (NPR). Med
tilgang til personidentifiserbare data fra spesialisthelsetjenesten er NPR godt egnet som en ekstern
kilde for å kunne utføre dekningsgradsanalyser for et stort utvalg av de nasjonale registrene.
Analysene som blir utført for registrene gjenskapes annet hvert år.
Registre som fikk gjennomført dekningsgradsanalyse for første gang i 2017:


Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer, Nasjonalt register for organspesifikke
autoimmune sykdommer, Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom, Norsk
kvalitetsregister for fedmekirurgi og Norsk MS-register og biobank.

Registre som fikk gjenskapelse av dekningsgradsanalyser i 2017:


Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Nasjonalt barnehofteregister, Norsk gynekologisk
endoskopiregister
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Tilslutning
Rapporten «Tilslutning til nasjonale medisinske kvalitetsregistre» angir antall sykehus som registrer
data i de ulike kvalitetsregistrene i forhold til hvor mange sykehus som skal registre til disse
kvalitetsregistrene. Rapporten for 2017 inkluderte alle offentlige sykehus som behandler et registers
pasientpopulasjon, og sammenstiller resultater fra 2017 med 2016. Dette gjør det mulig å følge
sykehusenes utvikling over tid.
Rapportens formål er å bidra til at sykehusene bevisstgjøres hvilke kvalitetsregistre som er aktuelle
for sykehuset. Høy tilslutning bidrar til god dekningsgrad ved at større andel av registrets
pasientgruppe inkluderes. Rapporten er en bestilling fra Interregional styringsgruppe.
Denne rapporten ble gjenskapt for siste gang i dette formatet i 2017. Rapporteringen vil i fremtiden
inngå i den nye rapporten «Dekningsgrad og resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre for
norske sykehus».

Prosjekt «Økt dekningsgrad»
I 2016 ble prosjektet Økt dekningsgrad etablert i servicemiljøet. Prosjektet har som formål å samle
erfaringer for å arbeide målrettet med å øke dekningsgrad i registrene, samt å øke dekningsgrad i
utvalgte registre i prosjektet. Sju kvalitetsregistre ble inkludert i prosjektet. De utvalgte registrene ble
fulgt opp videre i 2017, og samtlige registre økte sin dekningsgrad i løpet av prosjektperioden. Norsk
MS-register og biobank og Nasjonalt register for KOLS fikk også tildelt midler i 2017 for videreføring
av prosjektperioden. I tillegg ble det tildelt midler til fire nye registre.

Deltakende kvalitetsregistre i prosjekt «Økt dekningsgrad»
Helseregion
Helse Nord

Helse MidtNorge
Helse Sør-Øst

Helse Vest

2016
Nasjonalt kvalitetsregister for
ryggkirurgi, Norsk register for
analinkontinens
Norsk hjertesviktregister.

2017
Nordisk register for hidradenitis
suppurativa

Norsk gynekologisk
endoskopiregister, Norsk
hjertestansregister.
Nasjonalt register for KOLS, Norsk
MS-register og biobank.

Norsk hjertestansregister, NorKog

Nasjonalt diabetesregister for voksne

Erfaringene fra prosjektet viste at direkte kontakt med fagmiljøene på sykehusene får flere sykehus
til å registrere inn data i registrene. Mer info om prosjektet finnes her:
https://www.kvalitetsregistre.no/node/177
Prosjektets er videreført i 2017 i form av en ressursgruppe i servicemiljøet. Det vil bli valgt ut nye
nasjonale kvalitetsregistre til satsingen hvert år
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Validering
Det er en målsetting i servicemiljøets strategi og handlingsplan for perioden 2016 – 2020 at de
nasjonale kvlitetsregistrene skal kunne dokumentere sine monitoreringsrutiner av registerdriften
etter to års drift. Etter maksimalt fem års drift skal registrene ha implementert regelmessig validering
mot en ekstern kilde og kunne dokumentere datakvaliteten på de viktigste variablene i registeret.
Validitet angir i hvilken grad de registrerte data speiler, eller er gyldige for, populasjonen som
undersøkes, og er viktig for å sikre god kvalitet i registrets innhold. Validiteten undersøkes typisk ved
å vurdere graden av samsvar mellom de data som er registrert i registeret og de data som er
registrert i datakilden, eller andre eksterne datakilder.
Servicemiljøet tilbyr veiledning til registrene i dette arbeidet ved bistand fra statistikere i nasjonal og
regionale enheter. Videre har servicemiljøet utarbeidet en valideringshåndbok med anbefalinger og
relevante eksempler på valideringsarbeid. Valideringshåndboken finnes her:
https://www.kvalitetsregistre.no/oppsummering#idx-0.

RESULTATTJENESTER
For å ivareta sitt grunnleggende formål er det viktig at registrene har god tilgang på relevante og
oppdaterte resultater basert på de data som er samlet inn. Til dette kan registrene bruke de
resultattjenester som tilbys gjennom servicemiljøet. Slike elektroniske resultattjenester utvikles av
fagpersoner i servicemiljøet med kompetanse innen analyse og statistikk. Dette gjøres i tett
samarbeid med registrene. For å styrke arbeidet med resultattjenester ble det i 2015 opprettet et
Fagråd for resultattjenester som er et rådgivende organ i Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre.

Rapporteket
Rapporteket ble etablert som en nasjonalt tilgjengelig resultattjeneste i 2011 av SKDE i et samarbeid
med Helse Nord IKT. Tjenesten leverer automatiske og interaktive resultater basert på løpende og
oppdaterte rådata (mikrodata) fra registrene. Interaktiv bruk er begrenset til innloggede brukere på
helsenettet mens automatiserte rapporter og dokumenter kan formidles per epost også til brukere
som ikke er innlogget. En sentral teknisk komponent i Rapporteket er statistikkverktøyet R og denne
innretningen sørger blant annet for å tilrettelegge en tett kobling mot registrenes og sørvismiljøets
statistikere og deres arbeid med etablering av innhold i resultattjenesten. Siden etablering har
bruken av Rapporteket økt og ved utgangen av 2017 benyttet 14 av 54 nasjonale medisinske
kvalitetsregistre denne tjenesten.

MRS-Resultat
Servicemiljøet i Midt-Norge tok i 2016 initiativ sammen med HEMIT til å utvikle MRS-Resultat. Denne
resultattjenesten har som mål å levere resultat fra kvalitetsregistre på en effektiv, brukervennlig og
formålstjenlig måte og da med både anonyme og sensitive data. Siden disse to datanivåene krever
forskjellige tekniske applikasjoner og har resultatmessig noe differensiert strategiske formål ble
prosjektet delt i to. Applikasjonen for anonymt nivå ble ferdigstilt i november 2016 og gikk deretter
over i drift. I løpet av 2017 var det seks registre som tok i bruk denne løsningen. Løsningen bygger på
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MS PowerBI, og det er etablert superbrukere i servicemiljøet i hver region. Man jobber nasjonalt
med videreutvikling av løsningen og med å bredde den ut til flere registre.
Del to i prosjektet, MRS –Resultat for sensitivt nivå (innlogget), ble midlertidig stanset i desember
2017 da det oppsto behov for å evaluere prosjektet på nytt med tanke på økonomi og teknisk
robusthet.

Fagråd for resultattjenester
Fagråd for resultatjenester består av personer fra servicemiljøet i SKDE og regionene, Kreftregisteret,
Nasjonal IKT og en brukerrepresentant. Fagrådet har som formål å sørge for at tiltakene i "Strategi
for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for 2016-2020" som omhandler
resultattjenester/resultatformidling gjennomføres. Fagrådets viktigste oppgaver er å sørge for en
oversikt over de resultattjenestene som benyttes av medisinske kvalitetsregistre i dag, være orientert
om tilsvarende løsninger i andre land/hos andre relevante løsninger, samt å bidra til at tilgjengelige
løsninger for resultattjenester gjøres kjent for de medisinske kvalitetsregistrene og de delene av
helsetjenesten som etterspør resultater fra medisinske kvalitetsregistre. Fagrådet skal videre være en
pådriver for videreutvikling av resultattjenester hva angår teknologi, kompetanse og organisering.
Fagrådet er rådgivende ovenfor fagforum for medisinske kvalitetsregistre i Nasjonal IKT i spørsmål
om resultattjenester/resultatformidling.
Fagrådet viktigste oppgaver i 2017 var:
 Videreutvikling av Resultatportalen (tidligere MRS-R)
 Kartlegging av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes mulighet til formidling av
resultater.
 Presentasjon av statistisk usikkerhet
 Utrede behovet for resultattjenester på sensitivt nivå

STATISTIKERNETTVERK
Det ble i 2016 opprettet et statistikernettverk hvor statistikerne i servicemiljøet fra alle regioner
samles for å diskutere faglige spørsmål og svare ut bestillinger fra ulike grupperinger i servicemiljøet.
I 2017 ble det avholdt 7 møter og man har bl.a. sett på registrenes bistandsbehov, diskutert
justering, anonyme data, PROM-verktøy, statistisk prosesskontroll, visualisering av data/variasjon og
datakvalitet. Det ble også arrangert arbeidsmøter med deltakere fra kvalitetsregistrene og
servicemiljøet med tema «Arbeid med analyse og resultater fra registerdata». Arbeidsmøtene ble
avholdt i nord (Tromsø, UNN), sør-øst (Oslo,KRG) og vest (Bergen, Haukeland) med mellom 10-30
deltagere. Temaene ble godt mottatt.

ÅRLIG PRESENTASJON AV NYE RESULTATER FRA NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE
13.november 2017 ble den årlige publiseringen av nye resultater fra nasjonale medisinske
kvalitetsregistre avholdt i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Helse- og omsorgsminister Bent Høie
åpnet arrangementet. Det ble holdt innlegg fra tre nasjonale kvalitetsregistre som presenterte sine
resultater, med påfølgende kommentarer fra pasient- og brukerorganisasjoner. I 2017 var det
følgende registre som la frem sine resultater under arrangementet:
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Norsk MS- register og biobank
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
Nasjonalt register for leddproteser

Programmet for dagen var todelt, og presentasjonene fra registrene foregikk i arrangementets første
del.
Andre del av arrangementet omhandlet resultater fra kvalitetsregistre til styring. Nasjonale
indikatorer basert på kvalitetsregistre ble presentert av direktøren ved SKDE og faglig leder for
Nasjonalt register for leddproteser.
Rundt 120 deltakere deltok på arrangementet.

KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING
Det er gjennomført en gjennomgang av innhold og påfølgende revisjon av www.kvalitetsregistre.no.
Forbedret informasjon om blant annet forskning, publisering av resultater og pasientmedvirkning er
kommet på plass i løpet av 2017.
Det er gjennomført et prosjekt med sikte på å bedre brukervennligheten på resultatsidene.
Prosjektet går ut på at utvalgte registre får tett oppfølgning i forkant av publisering av nye resultater,
hvor de får bistand til å velge ut relevante resultater, formidle disse på en forståelig måte og til å
strukturere innholdet på en måte som gjør det enklere å finne frem på resultatsidene. Fire registre
deltok i prosjektet i 2017. Disse var Nasjonalt hoftebruddregister, Nasjonalt korsbåndregister,
Nasjonalt register for leddprotese og NORKAR.
Facebooksiden Medisinske Kvalitetsregistre benyttes til å dele nyhetssaker basert på resultater,
kvalitetsforbedring og forskning fra medisinske kvalitetsregistre, samt andre registerrelevante
nyhetssaker. Siden har rundt 500 følgere.

1.11.1 Statusrapport
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ga i 2017 ut en statusrapport for arbeidet med
medisinske kvalitetsregistre. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet. Det er første gang Servicemiljøet publiserer en slik rapport.
Rapporten beskriver status per 2017 for de viktigste satsingsområdene for de nasjonale medisinske
kvalitetsregistrene, blant annet kvalitetsforbedring, pasient- og brukermedvirkning, datakvalitet og
forskning. Rapporten ble publisert samtidig som presentasjonen av nye resultater fra de medisinske
kvalitetsregistrene 13.november 2017.
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NASJONALT SERVICEMILJØ, SKDE
1.12.1 Nasjonal organisering
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE er organisert under Senter for Klinisk
Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) i Helse Nord RHF. Det er 5,5 årsverk knyttet til enheten.
Servicemiljøet i SKDE har med sitt nasjonale oppdrag ansvar for informasjonsutveksling med
servicemiljøet i de andre regionene. Dette skjer gjennom månedlige telefonmøter, kvartalsvise
ledermøter og en årssamling for servicemiljøet i alle regioner.
Servicemiljøet i SKDE er sekretariat og utvikler og forbereder saker som fremmes for Interregional
styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre (IRS), som har fire møter årlig. Servicemiljøet er også
sekretariat og forbereder saker for Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre, som er
rådgivende til IRS.

1.12.1.1 Stillinger
Stillingens funksjon/ tittel
Leder, nasjonalt servicemiljø
Spesialrådgivere (2 stillinger)
Rådgiver
Statistikere (2 stillinger)

Stillingsprosent
100%
200%
100%
150%

1.12.2 Status for årets virksomhet
Det ble i 2016 opprettet en arbeidsgruppe som skulle lage en nasjonal modell for finansiering av
faglig og administrativ drift i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Arbeidet er tidkrevende og
har pågått med månedlige møter gjennom 2017. Servicemiljøet i SKDE er sekretariat for
arbeidsgruppen.
På oppdrag fra IRS startet servicemiljøet i 2017 et arbeid med å utrede organisering av registre i
klynger innen ulike fagområder. Foreløpig er arbeidet påbegynt innen to fagområder. Dette er
tidkrevende prosesser, og vil fortsette i 2018.
I Tillegg til oppdragsdokument fra HOD for 2017 fikk RHFene i oppgave å utrede «Områder i
helsetjenesten med mangelfullt kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre».
Arbeidet ledes av Nasjonalt servicemiljø i SKDE, og det er etablert en styringsgruppe for arbeidet på
fagdirektørnivå med deltakelse fra de fire RHF-ene. Arbeidet er delt i tre hovedområder: A. Rus og
psykisk helse, B. Områder innenfor somatikk der kvalitetsregistre bør opprettes, og C. Sjeldne
tilstander. Det er etablert arbeidsgrupper til hvert område og møter i arbeidsgruppene gjennomføres
våren 2018. Rapporten skal ferdigstilles i september 2018.
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ARRANGEMENTER 2017
Når

Hva
28. februar Kvalitetsforbedring med utgangspunkt i
registerdata
08. mars Seminar for pasient- og brukerforeninger
«Kvalitet i helsetjenesten – hvor mangler vi
kunnskap?»
23. mars Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til
kvalitetsforbedringsarbeid.
Rundbordskonferanse for alle nasjonale
medisinske kvalitetsregistre
28. mars Statistikernettverk analyse av PROM/PREM

29. og 30. mars Regional konferanse Pasienttryggleik mitt
ansvar, vårt ansvar»
24-26 april Kurs «Analyse av registerdata i forskning»
3. mai Workshop: Analyser og resultatutvikling fra
registerdata (Tromsø)
30. mai Statistikernettverk prosesskontroll
31. mai PROM konferanse
6. juni Samling nasjonale kvalitetsregistre HSØ
8. juni Workshop: Analyser og resultatutvikling fra
registerdata (Oslo)
8. juni Foredrag med Jacob Anhøj
12. juni Workshop: Analyser og resultatutvikling fra
registerdata (Bergen)
september Kurs i «Item respons Theory”
25. oktober Seminar - opplæring av
brukerrepresentanter og fagråd i nasjonale
kvalitetsregistre
2. november Seminar for lokale og regionale medisinske
kvalitetsregistre
11. november Symposium: Kvalitetsregistre og satsingen på
disse: hva var tanken og forventningen, hva
er oppnådd og hvor går veien videre?
13. november Publisering av resultater fra medisinske
kvalitetsregistre
15. desember Regionalt kvalitetsregisterseminar om PROM
Hvert kvartal Faglunsjer for interesserte
Seminarserie Statistiske metoder for kvalitetsforbedring

Arrangør (/-er)
Nasjonalt servicemiljø region
Sør-Øst
Nasjonalt servicemiljø

Nasjonalt servicemiljø

Statistikernettverket i
Servicemiljøet
Nasjonalt servicemiljø region
Vest og Det regionale
pasientsikkerhetsprogrammet
Nasjonalt servicemiljø
Nasjonalt servicemiljø
Statistikernettverket i
Servicemiljøet
Fagsenter for
pasientrapporterte data
Servicemiljøet region Sør-Øst
Nasjonalt servicemiljø
Nasjonalt servicemiljø region
Midt-Norge
Nasjonalt servicemiljø
Fagsenter for
pasientrapporterte data
Nasjonalt servicemiljø

Servicemiljøet region MidtNorge
Nasjonalt servicemiljø region
Vest
Nasjonalt servicemiljø

Nasjonalt servicemiljø region
Nord
Nasjonalt servicemiljø region
Midt-Norge
Nasjonalt servicemiljø region
Vest
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2 RAPPORTERING FRA SERVICEMILJØET I REGIONENE OG FAGSENTER FOR
PASIENTRAPPORTERTE DATA
HELSE NORD
2.1.1 Regional organisering
Nasjonalt servicemiljø i region Nord er organisert under Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering (SKDE), og har ansvar for oppfølging av registrene i regionen. Per 2017 er det ansatt en
spesialrådgiver i 50% stilling, en statistiker i 100% og en rådgiver i 100% stilling som har et særskilt
ansvar for å ivareta denne funksjonen.
Leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE, er også leder for
servicemiljøet i region Nord.

2.1.1.1 Stillinger
Stillingens funksjon/ tittel
Rådgiver
Statistiker
Spesialrådgiver

Stillingsprosent
100
100
50

2.1.1.2 Registrenes IKT løsning og resultattjenester
Registernavn
IKT
løsning/innregistreringsløsning
Nasjonalt kvalitetsregister for
.net
ryggkirurgi
Nasjonalt register for arvelige
OpenQReg
og medfødte nevromuskulære
sykdommer
Nordisk register for
OpenQReg
hidradenitis suppurativa
Norsk register for
OpenQReg
analinkontinens
Norsk register for gastrokirurgi OpenQReg
Norsk vaskulittregister &
MRS
Biobank
Norsk nakke- og ryggregister
MRS
Norsk kvalitetsregister for
OpenQReg
behandling av
spiseforstyrrelser

Resultattjeneste
Rapporteket
Rapporteket

Rapporteket
Rapporteket
Rapporteket
Nei
Nei
Rapporteket
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2.1.1.3

Registerinformasjon

Registernavn

Etablert år

Tildelte
midler - RHF

Stadium
2016

2017

Dekningsgrad
2015
2016

Nasjonalt
kvalitetsregister
for ryggkirurgi

2006

1 513 000

3

3

65%

Nasjonalt
register for
arvelige og
medfødte
nevromuskulære
sykdommer
Nordisk register
for hidradenitis
suppurativa
Norsk register
for
analinkontinens

DG rygg:
64,3%

2008

837 000

2

1

20%

DG
nakke:
75%
29%

2012

1 093 200

1

2

10%

n/a

2014

564 000

1

2

2

58%
(SNM
77,5%,
sfinkterpl.
21%)
n/a

47%
(SNM
64%,
sfinkterpl.
14%)
46,3%

1

n/a

n/a

2

n/a

n/a

1

n/a

n/a

Norsk register
2015
905 000
n/a
for gastrokirurgi
Norsk
2016
816 900
n/a
vaskulittregister
& Biobank
Norsk nakke- og 2011
982 000
1
ryggregister
Norsk
2015
1 375 000
n/a
kvalitetsregister
for behandling
av
spiseforstyrrelser
- *Resultater fra årsrapporter levert i 2016 og 2017
- n/a - Not avaliable (ikke tilgjengelig)
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2.1.2

Status for årets virksomhet

Teamet i servicemiljøet i region Nord har i 2017 hatt fokus på oppfølging av registrene i forhold til
forbedrings- og utviklingsområder. Utgangspunkt har vært registrenes status og mål i Nasjonal
strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020. Datakvalitet og
dekningsgrad, kvalitetsindikatorer og PROMS har stått i spesiell fokus.
Det har vært gjennomført oppfølgingsmøter med alle registrene med fokus på status og
videreutvikling i 2017, og man har gitt bistand og støtte i forbindelse med årsrapport og
offentliggjøring.

Dekningsgrad
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) og Norsk register for analinkontinens (NRA) har
deltatt i prosjektet ”Økt dekningsgrad” i 2016-2017, mens Nordisk register for hidradenitis
suppurativa startet prosjekt i 2017. Registrene erfarer at direkte kontakt med innregistrerende
avdelinger samt å vise fram resultater gjennom Rapporteket gir økt interesse for registeret og
innregistreringsandel.
Norsk vaskulittregister og biobank har utfordringer med å beregne dekningsgrad da ca halvparten av
pasienter kodet med relevant diagnose ikke oppfyller inklusjonskriteriene i registeret. Registerleder
har foreslått manuell ICD-10 gjennomgang på utvalgte enheter for å anslå andel pasienter som er
fanget opp i registeret. Norsk nakke- og ryggregister har planlagt alternativ måte å beregne
dekningsgrad da man ikke kan ta utgangspunkt i ICD-10 koder. Norsk register for arvelige og
medfødte nevromuskulære sykdommer har lagt plan for økning av dekningsgrad og tilslutning.
PROM
Seks av registrene i nord har inkludert pasientrapporterte data. Det jobbes med skjemaendringer for
flere registre for ytterligere å øke relevans av PROM-spørsmålene for pasientgruppene. Tekniske
løsninger har vært en utfordring for gode PROM-løsninger for flere registre. Ett register har plan for
PROM, mens ett register vurderer et felles initiativ for PROMS-løsning med et annet register.
Det ble i 2017 gjennomført PROM-seminar for de syv registrene ved UNN.
Kvalitetsforbedring
Servicemiljøet i regionen har i 2017 jobbet mot registrene for utvikling av sentrale
kvalitetsindikatorer og kvalitetsmål samt økt dekningsgrad. Det har vært jobbet aktivt for å
rekruttere registre til å planlegge kvalitetsforbedringsprosjekter. Blant kvalitetsforbedringstiltak som
har vært gjennomført i regi av registrene er aktiv oppfølging av enheter med uønsket variasjon, økt
fokus på faglig opplæring og registreringsrutiner, økt tilgjengeliggjøring og formidling av resultater til
registrerende enheter, og forskning som viser behov for endring av praksis.
Resultattjenester
Registrene har fått veiledning i og hjelp til resultatpresentasjon i årsrapport og offentliggjøring. Ett
register har automatisert oppdatering av årsrapport (integrasjon mellom LaTeX og R). I tillegg er alle
registrene oppfordret til å vurdere for sentrale indikatorer hvordan og hvor ofte de bør formidle
resultater tilbake til registrerende enheter, til fagmiljø for øvrig og ledere, samt til brukere og
allmennheten.
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To registre har MRS som teknisk løsning, disse fikk bistand til analyser og rapporter av statistiker. De
øvrige seks registrene har Rapporteket som resultattjeneste, og får bistand til utvikling av innhold på
Rapporteket.
IKT
Åtte nasjonale og en rekke lokale medisinske kvalitetsregistre hadde i 2017 sitt databehandleransvar
plassert i helseforetak i Helse Nord RHF. Av de nasjonale var datafangstløsning for Norsk
vaskulittregister & biobank (NorVas) og Norsk nakke- og ryggregister basert på MRS-plattformen
mens resten var basert på OpenQReg-plattformen (Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi,
degenerativ rygg var under flytting til OpenQReg-plattform i løpet av 2017). Alle nasjonale registrene
vil derfor være på godkjent innregistreringsplattform i løpet av 2018. Ingen nye nasjonale register ble
etablert i 2017 men det har vært jobbet med videreutvikling både av resultattjenester og
innregistreringsløsninger for mange registre. Grunnet kapasitetsutfordringer hos HNIKT måtte en god
del av den planlagte aktiviteten innen IKT for 2017 forskyves inn i 2018.
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HELSE MIDT - NORGE
2.2.1 Regional organisering
Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge er organisert under Seksjon for medisinske
kvalitetsregistre i Fagavdelingen ved St. Olavs Hospital HF. Servicemiljøet ledes av en
kvalitetsrådgiver i 100 % stilling (50 % fra juli 2017), har to rådgivere i 100 % stilling, to
statistikere i henholdsvis 50 og 20 % stilling og en IKT-koordinator i 30 % stilling. Servicemiljøet
har også IKT-ressurser fra HEMIT. Servicemiljøet er samlokalisert med registersekretariatene i
Helse Midt-Norge RHF.
2.2.1.1 Stillinger
Stillingens funksjon/ tittel
Leder
Rådgiver/Overlege

Stillingsprosent
100 % (50 % fra juli 2017)
100 % (lønnes av St. Olavs hospital, arbeider
lokalt og regionalt)
100 % (fra april 2017)
50 %
20 % (lønnes av St. Olavs hospital)
30 % (fra november 2017)

Rådgiver
Rådgiver/Statistiker
Rådgiver/Statistiker
IKT-Koordinator

2.2.1.2 Registrenes IKT løsning og resultattjenester
Registernavn
IKT
løsning/innregistreringsløsning
Norsk hjerneslagregister
MRS
Norsk Hjerteinfarktregister
MRS
NORKAR
MRS
Norsk hjertesviktregister
MRS
NorSCIR
MRS
NordicSCIR
MRS
Tonsilleregisteret
MRS
2.2.1.3

Resultattjeneste
Resultatportalen
Resultatportalen
Resultatportalen
Resultatportalen / Rapporteket
Resultatportalen

Registerinformasjon

Registernavn

Etablert år

Tildelte
midler - RHF

Stadium
2015

2016

Dekningsgrad
2015
2016

Norsk
hjerneslagregister
Norsk
Hjerteinfarktregister
NORKAR
Norsk
hjertesviktregister
NorSCIR
NordicSCIR
Tonsilleregisteret

2004

Kr 3.689.000,-

4

4

84 %

84 %

2001

Kr 3.216.000,-

2

2

88 %

91 %

1996
2012

Kr 2.272.000,Kr 1.994.000,-

2
1

2
2

74 %
n/a

83 %
n/a

2009
2017
2016

Kr 1.997.000,Kr 1.374.000,-

3
x
X

3
x
X

91 %
n/a
n/a

91 %
n/a
n/a

21

2.2.2

Status for årets virksomhet

Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge jobber etter Nasjonal strategi for det regionale arbeidet
med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020 ”Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste”.
Servicemiljøet i regionen bistår registrene i Helse Midt-Norge med veiledning innen registerdrift, og
jobber nasjonalt med bidrag til utvikling av registermiljøet i Norge gjennom ulike prosjekter og råd.
Validering
I 2017 har servicemiljøet hatt stort fokus på validering av data i medisinske kvalitetsregistre, og
tilhørende problemstillinger. Flere registre i regionene har påbegynt eller gjennomført
valideringsprosjekter i 2017. Validering var hovedtema på seksjonens årlige 2-dagers seminar, hvor
alle registre fikk i oppgave å planlegge og presentere valideringsprosjekter.
I forbindelse med dette arbeidet har vi møtt på juridiske utfordringer med å sammenligne
registerdata opp mot kildedata i journal. Servicemiljøet har bistått med å utforme søknader om
dispensasjon fra taushetsplikt. I samarbeid med servicemiljøet jobber flere registre med å utvikle nye
metoder for validering. HEMIT bistår i utviklingen av en valideringsmodul i MRS-løsningen som gir
mulighet for å la andre ansatte ved samme enhet fylle inn tidligere innsendte skjemaer på nytt for
sammenligning.
Arbeid med lokale og regionale registre
Servicemiljøet bruker mye tid på oppfølging av nye nasjonale registerinitiativ og følger dem tett fram
mot søknad om nasjonal status. I 2017 arbeidet servicemiljøet opp mot tre nye nasjonale
registerinitiativ.
Servicemiljøet bruker også mye tid på råd og veiledning til lokale og regionale medisinske registre i
Helse Midt-Norge RHF. Ulike fagmiljøer henvender seg til servicemiljøet for veiledning i opprettelse
og drift av kvalitetsregistre. I 2017 ble det avviklet ca. 40 møter med lokale og regionale registre, i
tillegg til besvarelse av henvendelser per mail og telefon.
I november 2017 arrangerte Seksjon for medisinske kvalitetsregistre og servicemiljøet for andre år på
rad et regionalt seminar for lokale og regionale registre med over 130 deltakere fra regionen.
Responsen på de regionale seminarene har vært svært positive.
Med midler fra Helse Midt-Norge RHF besluttet det regionale nettverket for e-læring å utvikle et elæringskurs i opprettelse og drift av lokale og regionale medisinske kvalitetsregistre. Representant for
servicemiljøet har bidratt tung inn i prosjektet. Sluttproduktet skal brukes på tvers av
helseforetakene i regionen, men vil også gjøres tilgjengelig på landsbasis. E-læringskurset ferdigstilles
i løpet av våren/sommeren 2018.
Forberedelse til GDPR
I juli 2018 trår GDPR i kraft for EU/EØS, og det nye regelverket vil ha konsekvenser for
kvalitetsregistrene. Servicemiljøet i Midt-Norge har holdt seg oppdatert på hvilke endringer som
kommer, og orientert registersekretariatene om hva de må foreta seg for å overholde de nye
reglene. Det er ønskelig med et sterkere nasjonalt samarbeid om dette.

Presentasjon av resultater fra medisinske kvalitetsregistre til HFene i Midt-Norge
For andre år på rad utarbeidet servicemiljøet i Helse Midt-Norge i 2017 en sammenstilling av
dataleveranse, dekningsgrad og måloppnåelse for sykehus i Helse Midt-Norge RHF. Sammenstillingen
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er basert på årsrapporter 2016 fra alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I 2017 bidro også
servicemiljøet i regionen til den første nasjonale rapporten om bruk av resultater fra medisinske
kvalitetsregistre.
Sammenstillingen brukes som verktøy for å identifisere kvalitetsforbedringsprosjekter og er et bidrag
til virksomhetsstyring for sykehusene i regionen. Sammenstillingen er presentert i foredrag for
ledelsen i Helse Midt-Norge RHF, fagdirektører og kvalitetssjefer i Helse Midt-Norge RHF, regionalt
brukerutvalg, hovedledelsen ved klinikksjefer og avdelingsoverleger ved St. Olavs hospital HF, Helse
Nord-Trøndelag HF og Møre og Romsdal HF, seksjonsledere og klinikere.
Sammenstillingen, foredrag og møter med den aktuelle målgruppen synliggjør og viser nytten av
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det er stor etterspørsel i regionen etter presentasjonen og
tilbakemeldingene er svært positive.

Dekningsgrad
Servicemiljøet jobber konkret med å øke og opprettholde dekningsgraden i registrene i Midt-Norge.
Servicemiljøet i regionen deltar i den nasjonale dekningsgradsgruppa, tidligere kalt Prosjekt Økt
dekningsgrad. Servicemiljøet deler erfaringene som er gjort i prosjektet med registrene i regionen,
for å øke og opprettholde dekningsgraden. I 2017 har servicemiljøet bistått Norsk hjertesviktregister
med å utvikle en metode for å måle registerets dekningsgrad, og resultatene av dette vil bli kjent i
2018.

PROM
I 2017 har servicemiljøet jobbet for at flere av registrene i Midt-Norge skal samle inn PROM-data.
Servicemiljøet veileder registrene i regionen til å ha fokus på innsamling av PROMs og til å øke
svarprosenten for PROMs. Det ser ut til at arbeidet har gitt resultater, og det er gjort nyttige
erfaringer med å forsøke å øke svarprosenten på PROMs. Hjerteinfarktregisteret,
Hjerneslagregisteret, Tonsilleregisteret og NorSCIR samler nå inn PROMs, og Hjertesviktregisteret og
NORKAR jobber mot å starte innsamling av PROMs.

Kvalitetsforbedring
I 2017 har servicemiljøet i Helse Midt-Norge RHF hatt et tett samarbeid med kvalitetssjef ved St.
Olavs hospital HF. Representant for servicemiljøet er en del av nettverket av utdannede
kvalitetsforbedringseksperter ved St. Olavs hospital HF (i alt 22 eksperter) som har regelmessige
møter, seminarer og kvalitetsforbedringsprosjekter. I 2017 startet det første kvalitetsprosjektet med
bruk av lokal forbedringsekspert og et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister (NORKAR).

Resultattjenester
Servicemiljøet har utviklet Resultatportalen (tidligere MRS-Resultat), og jobbet med å få flere registre
på portalen. Det er nå 8 registre som presenterer resultater gjennom løsningen. Arbeidet med
videreutvikling og bredding av løsningen fortsetter i 2018, og løsningen skal på sikt ta over for dagens
offentliggjøringsdokument for alle de nasjonale kvalitetsregistrene.
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IKT
Servicemiljøet har allokert IKT-midler som tidligere har gått til Hemit til en IKT-Koordinator i 30 %
stilling. Stillingens hovedansvar er å være et bindeledd mellom registrene i seksjonen og Hemit, og
bidra til å sikre relevante og effektive IKT-løsninger for registrene gjennom god tverrfaglig
kommunikasjon mellom seksjonen og Hemit.
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HELSE VEST
2.3.1 Regional organisering
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Vest består av Fagsenter for medisinske
kvalitetsregistre i Helse Vest og medarbeidere i Helse Vest IKT AS1. Fagsenteret server registre i hele
regionen, og er organisatorisk lagt til Helse Bergen, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Seksjon for
Forskning og Innovasjon. Senteret yter først og fremst service til nasjonale, men gir også service til
regionale og lokale registre. Det har kompetanse innen registeroppbygging og registeradministrasjon,
jus, IKT, statistikk- og analyse og kvalitetsforbedringsmetodikk.

2.3.1.1 Stillinger
Stillingens funksjon/ tittel

Stillingsprosent

Leder

100 %

Rådgiver (4 stillinger)

400 %

Statistiker (2 stillinger)

120 %

Personvernrådgiver

50 %

Merkantil støtte (2 stillinger)

40 %

2.3.1.2 Registrenes IKT løsning og resultattjenester
Registernavn
IKT
løsning/innregistreringsløsning
Diabetesregister for voksne
FastTrack
Nasjonal kvalitetsregister for
OpenQReg
smertebehandling
Nasjonalt register for
Planlegger OpenQReg
ablasjonsbehandling og
elektrofysiologi i Norge
MRS
Nasjonalt register for
artrittsykdommer
Nasjonalt register for KOLS
Nasjonalt register for langtids
mekanisk ventilasjon
Nasjonalt register for
organspesifikke autoimmune
sykdommer

MRS
OpenQReg
FastTrack

Resultattjeneste
FastTrack (inlogget løsning)
Rapporteket
Planlegger Resultatportalen
Ikke fått teknisk løsning enda

Ikke fått resultattjeneste enda
Ikke fått resultattjeneste enda
Planlegger Resultatportalen
Rapporteket
Planlegger Resultatportalen
Ikke resultattjeneste ennå.
Planlegger Resultatportalen
Planlegger innlogget løsning
fra FastTrack

1

Helse Vest IKT, som er et aksjeselskap 100 % eid av Helse Vest RHF leverer produkt og tjenester til
helseforetakene på IKT-området, også til utvikling av teknisk løsning for registrene. Utviklerne og forvaltningen
er lagt til seksjon styringsdata under seksjonsleder der, som er en del av avdeling «Virksomhetsutvikling».
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Norsk kvalitetsregister for
fedmekirurgi
Norsk kvalitetsregister for
leppe-kjeve-ganespalte
Porfyriregistret
Norsk intensivregister
Norsk multippel sklerose
register og biobank

Rapporteket

MRS

Planlegger Resultatportalen

MRS
MRS

Ikke fått resultattjeneste enda
Rapporteket
Planlegger Resultatportalen
Planlegger Resultatportalen

MRS

Nasjonalt barnehofteregister
Nasjonalt register for
leddproteser
Nasjonalt hoftebruddregister
Nasjonalt korsbåndregister
Nasjonalt register for invasiv
kardiologi
Norsk Parkinsonregister og
biobank
2.3.1.3

OpenQReg

Har IKT-løsning men datafangst
er på papir
Har IKT-løsning men datafangst
er på papir
Har IKT-løsning men datafangst
er på papir
MRS
OpenQReg

Ikke fått resultattjeneste enda
Planlegger Resultatportalen
Resultatportalen
Ikke fått resultattjeneste enda
Rapporteket
Planlegger Resultatportalen
Ikke fått teknisk løsning enda

Nytt register
MRS løsing utvikles Q3 2018

Registerinformasjon

Registernavn

Etablert
år

Tildelte
midler –
RHF 2017

2006

2 450 000

Dekningsgrad*2

Stadium
2015
1

2016
1

Diabetesregister for
voksne
Nasjonalt register for
ablasjonsbehandling og
elektrofysiologi i Norge
Nasjonalt register for
artrittsykdommer
Nasjonalt register for
KOLS
Nasjonalt register for
langtids mekanisk
ventilasjon
Nasjonalt register for
organspesifikke
autoimmune
sykdommer
Norsk kvalitetsregister
for fedmekirurgi
Norsk kvalitetsregister
for leppe-kjeveganespalte
2

2015
34% / 8%
(type 1/type
2)

2016
49% / 13%

(type
1/type 2)

2015

1 000 000

1

1

n/a

Samler ikke
data enda

2013

1 550 000

1

1

n/a

23%

2006

1 650 000

1

2

15%

23%

2012

1 700 000

2

3

72%

85%

2012

1 740 000

1

2

n/a

61%

2015

1 700 000

1

2

27%

64%

2011

1 600 000

3

4

94%

94%

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/statusrapport_2017.pdf
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Porfyriregisteret
Nasjonalt
kvalitetsregister for
smertebehandling
Norsk intensivregister
Norsk multippel
sklerose register og
biobank
Nasjonalt
barnehofteregister
Nasjonalt register for
leddproteser
Nasjonalt
hoftebruddregister
Nasjonalt
korsbåndregister
Nasjonalt register for
invasiv kardiologi
Norsk
Parkinsonregister og
biobank
-

2012
2014

1 700 000
1 700 000

2
1

3
1

71%

66%

2006
2009

1 600 000
1 700 000

1
2

1
2

90%
64%

85%
72%

2015

1 600 000

2

2

60%

2009

1 800 000

2

2

HD/SCFE:
60%; CLP
79,1 %
95%

94%

2009

1 800 000

3

3

90%

87%

2009

1 700 000

3

3

79%

76%

2012

1 790 000

1

2

94-100%

99%

2016

1 500 000

n/a

1

n/a

Samler ikke
data enda

66%

*Resultater fra årsrapporter levert i 2015 og 2016
n/a - Not available (ikke tilgjengelig)

2.3.2 Status for årets virksomhet
I 2017 har det vært mange oppgaver knyttet til etablering av nye og oppfølging av eksisterende
registre; det gjelder først og fremst nasjonale, men også regionale og lokale. Oppfølging av strategi
og handlingsplan 2016‐2020 for satsingen på arbeidet med medisinske kvalitetsregistre har stått
sentralt.
Det har vært separate møter med de 18 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene forankret i Helse
Vest om status, behov og utvikling. Bl.a. har registerets årsrapport fra foregående år og
Ekspertgruppens vurdering vært vektlagt i møtene. I tillegg ble det satt fokus på effektmålene i
strategi- og handlingsplanen. Det regionale fagdirektørmøtet er som i tidligere år orientert om
ekspertgruppens vurdering av registrene i Helse Vest.
Noen av registrene har fått bistand til valideringsstudie, datakvalitetsanalyser og til andre analyser og
rapporter. Flere har fått råd og bistand i forbindelse med utarbeiding av årsrapport og
offentliggjøringsdokument. Registrene forankret i Helse Vest har brukerrepresentant i fagrådet.
I 2017 var det 10 år siden Fagsenteret ble etablert. For å markere dette ble det arrangert et
symposium 10.11.173 med 90 påmeldte. Tema var: «Kvalitetsregistre og satsingen på disse: hva var
tanken og forventningen, hva er oppnådd og hvor går veien videre?» Foredragsholdere var bl.a. fra

3

https://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-oginnovasjon/fagsenter-for-medisinske-register-i-helse-vest/presentasjonar#10-års-jubileum-10.11.17,fagsenter-for-medisinske-kvalitetsregister,-helse-vest
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Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt servicemiljø for nasjonale medisinske kvalitetsregistre,
Norsk Parkinsonforbund, prosjektmedarbeidere ved QRC Stockholm m.fl.
Fagsenteret har bidratt i utarbeiding av rapporten «Dekningsgrad og resultater fra nasjonale
medisinske kvalitetsregistre 2016. Denne er et viktig bidrag i formidling til lokale foretak/sykehus om
dekningsgrad og resultat fra registrene.
Fagsenteret har holdt seminarserie om statistiske metoder for kvalitetsforbedring.
Som i tidligere år ble det sendt ut fire nyhetsbrev til registre og registerinteresserte om aktuelle
saker.4
Ansatte ved Fagsenteret deltar i ulike nasjonale prosjekt/arbeidsgrupper i regi av Det nasjonale
servicemiljøet. For eksmepel har en bidratt i arbeidet med å utarbeide «Registerforskning på 1-2-35» i
regi av Prosjekt registerforskning.
Medarbeidere ved Fagsenteret har holdt innlegg på flere seminar/kurs/konferanser. De har også
deltatt på ulike kurs/konferanser som ledd i kompetanseutvikling.
Som i 2017 ble det lyst ut og tildelt stimuleringsmidlar til lokale og regionale medisinske
kvalitetsregister i Helse Vest til etablering av lokale/regionale registre og til lokalt
kvalitetforbedringsarbeid.
Dekningsgrad
Fagsenteret har deltatt i det nasjonale «Dekningsgradsprosjektet» i regi av det nasjonale
servicemiljøet. Bl.a. har sju nasjonale registre med lav dekningsgrad fått tildelt prosjektmidler. To av
registrene i Helse Vest, Nasjonalt register for KOLS og Norsk MS register og biobank, har fått noe
prosjektmidler i 2017 for å videreføre prosjekt/tiltak for å øke dekningsgrad. Ett nytt register,
Diabetesregister for voksne, fikk tildelt midler til å starte opp dekningsgradsprosjekt.
Som før oppfordres alle registre med lav dekningsgrad til å vektlegge tiltak for å øke denne. Manglende
innregistrering har vært tema på fagdirektørmøte i regionen til oppfølging. Ved konkrete henvendelser
fra enkeltregistre til Helse Vest RHF om lav innregistrering ved et/flere sykehus, tas dette opp spesielt
på Fagdirektørmøtet i Helse Vest
PROM
Noen av registrene i Helse Vest har tatt i bruk PROM, og flere planlegger å inkludere PROM/PREM.
Flere registre har fått bistand fra Fagsenter for pasientrapporterte data.
Kvalitetsforbedring
Fagsenteret har, sammen registrene, stort fokus på at registerdata skal brukes til kvalitetsforbedring
(jf. Strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020.). To av registrene i regionen har
fått tildelt nasjonale midler til kvalitetsforbedringsprosjekt og har startet opp prosjekt; Norsk
Diabetesregister og Norsk multippel sklerose register og biobank. Fagsenteret bistår disse med

4

https://helse-bergen.no/ avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-oginnovasjon/fagsenter-for-medisinske-register-i-helse-vest/presentasjonar
5
https://www.kvalitetsregistre.no/registerforskning-pa-1-2-3
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planlegging av samlinger, bl.a. gir råd om tema/potensielle foredragsholdere, holder foredrag på
nasjonale samlinger og bidrar også mer generelt med veiledning underveis i prosessen.
Det er et prioritert område å bygge opp Fagsenterets kompetanse i kvalitetsforbedringsmetodikk. En
medarbeider ved senteret har deltatt på Helse Vest RHF sitt utdanningsprogram i
kvalitetsforbedringsmetodikk. Fagsenteret har da to rådgivere som har kompetanse innen
kvalitetsforbedringsmetodikk.
Fagsenteret var, sammen med Det regionale pasientsikkerhetsprogrammet, arrangør av den årlige
regionale kvalitetsregister- og pasientsikkerhetskonferansen i Førde 29.– 30. mars. Tema var
«Pasienttryggleik mitt ansvar, vårt ansvar». Fagsenteret har fokus på samarbeid med det regionale
pasientsikkerhetsprogrammet, som et ledd i at data fra kvalitetsregistrene i større grad blir brukt i
kvalitetsforbedringsarbeid.
De lokale registrene gir også bidrag til kvalitetsforbedring. Registrene utfører lokale prosjekter. Bl.a.
tildeler Helse Vest årlig stimuleringsmidler til lokale og regionale registre som vil bruke sine data til
kvalitetsforbedring.
Resultattjenester
En del av registrene i Helse Vest bruker Rapporteket, noen har en resultattjeneste fra FastTrack, og
ett register har fått Resultatportalen (jf. tabell over «Registrenes IKT løsning og resultattjenester»).
Det har vært stilt spørsmål om kompatibilitet mellom registre som benytter Rapporteket og registre
på Norsk helsenett (NHN) og Resultatportalen (tidligere benevnt MRS-Resultat), som var planlagt og
som ville være kompatibel med NHN. En valgte derfor å avvente innføring av resultattjenester til
lansering av Resultatportalen. Fagsenteret har samarbeidet med Nasjonalt servicemiljøet i Helse
Midt-Norge om å få registre i Helse Vest opp på Resultatportalen, og Fagsenteret planla en satsing på
dette i 2018.
IKT
Det pågår flere utviklingsprosjekt. Det er satt i gang utvikling av teknisk løsning for flere registre
(Porfyriregisteret, LKG, Nasjonalt korsbåndregister, Barnehofte, Ablasjon, NORIC). Videreutvikling av
registre med eksisterende løsning pågår kontinuerlig etter prioritering. Det holdes oppstartsmøter
med leverandør, HV IKT, Fagsenteret og registeret når registeret er modent for å starte utviklingen av
en teknisk løsning.
I 2017 ble «Styringsorgan - IKT løysinger for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest» etablert.
Bakgrunnen var behov for et nytt beslutningsforum for rapportering og beslutningstaking om
utvikling av teknisk løsning for registre forankret i Helse Vest. Organets mandat har et bredt siktemål
og inkluderer IKT utvikling innen registerfeltet og den samlede oppfølgingen av registrene i dette
henseende. Assisterande fagdirektør i Helse Vest er leder for styringsorganet, og både Fagsenteret og
Helse Vest IKT er representert. Fagsenteret har også sekretariatsfunksjon.
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HELSE SØR-ØST 2017
2.4.1 Regional organisering
Ansvaret for regionalt servicemiljø ved Helse Sør-Øst RHF er tillagt Oslo universitetssykehus og ledes
av Stab Forskning, innovasjon og utdanning. Koordinatorstillingen er plassert i det regionale
helseforetaket, Avdeling Medisin og helsefag. Til sammen består servicemiljøet av 6, 1 årsverk.
2.4.1.1 Stillinger
Stillingens funksjon/ tittel
Leder*
Koordinator
Rådgiver -registerstøtte
Rådgiver - IT
Webansvarlig
Økonomiansvarlig

Stillingsprosent
30 %
100 %
200 %
255 %
10 %
5%

*Hvorav 20 % ble dekket av servicemiljøet i 2017

2.4.1.2 Registrenes IKT løsning og resultattjenester
Registernavn
IKT
løsning/innregistreringsløsning

Resultattjeneste

Cerebral pareseregisteret i Norge
Norsk hjertekirurgiregister
Gastronet

eReg
eReg/MRS
Papir/Access

Resultatportalen
R
SPSS

Nasjonalt kvalitetsregister for
barnekreft
Nasjonalt kvalitetsregister for
brystkreft
Nasjonalt kvalitetsregister for
føflekkreft
Nasjonalt kvalitetsregister for
gynekologisk kreft
Nasjonalt kvalitetsregister for
lungekreft
Nasjonalt kvalitetsregister for
lymfomer og lymfoide leukemier
Nasjonalt kvalitetsregister for
prostatakreft
Nasjonalt kvalitetsregister for
tykk- og endetarmskreft
Nasjonalt medisinsk
kvalitetsregister for barne- og
ungdomsdiabetes
Nasjonalt traumeregister

KNEIP /KREMT

KREMT

KNEIP /KREMT

KREMT

KNEIP /KREMT

KREMT

KNEIP /KREMT

KREMT

KNEIP /KREMT

KREMT

KNEIP /KREMT

KREMT

KNEIP /KREMT

KREMT

KNEIP /KREMT

KREMT

eReg

R

MRS

Excel / R

Norsk gynekologisk
endoskopiregister
Norsk kvinnelig
Inkontinensregister
Norsk nyfødtmedisinsk
kvalitetsregister
Norsk nyreregister

OpenQReg

Rapporteket

Egenutviklet løsning/Access

Resultatportalen

eReg

Stata

Papir/MedInsight/Access

Medinsight/R
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Norsk pacemaker og ICD-register
Norsk register for personer som
utredes for kognitive symptomer i
spesialisthelsetjenesten
Norsk hjertestansregister

eReg
Access

Excel /SPSS
R

MRS

SPSS

Norsk kvalitetsregister for HIV

Avventer konsesjon

2.4.1.3

Registerinformasjon

Registernavn
Cerebral
pareseregisteret i
Norge
Norsk
hjertekirurgiregister
Gastronet

Etablert
år
2006

2013
2013

Tildelte
midler
- RHF
1 600
000

Stadium

Dekningsgrad

2015

2016

2015

2016

3

3

85 %

95 %

1 600
000
1 600
000

2

2

99 %

100 %

2

2

29,2 %
(koloskopier), 28,6
% (ERCP)
Ikke beregnet, men
antatt høy

36,5 %
(koloskopier),
42,8 % (ERCP)
81 %
(utredn.mld), 92
% (kirurgimld)
90 %
(utredn.mld), 89
% (kirugimld)
33 % (utvidet
eksisjon)

Nasjonalt
kvalitetsregister for
barnekreft
Nasjonalt
kvalitetsregister for
brystkreft
Nasjonalt
kvalitetsregister for
føflekkreft
Nasjonalt
kvalitetsregister for
gynekologisk kreft
Nasjonalt
kvalitetsregister for
lungekreft
Nasjonalt
kvalitetsregister for
lymfomer og lymfoide
leukemier
Nasjonalt
kvalitetsregister for
prostatakreft

2013

1 600
000

2

2

2013

1 600
000

2

2

87 % (utredn.mld),
84 % (kirugimld)

2013

1 600
000

2

2

2013

1 600
000

2

2

2013

1 600
000

2

2

22 % (primær
eksisjon), 35 %
(utvidet eksisjon)
<57 %
(utredn.mld), 57 %
(kirurgimld)
33 % (utredn.mld),
66 % (kirurgimld)

2013

1 600
000

2

2

42 %

62 %
(utredn.mld), 68
% (kirurgimld)
55 %

2009

1 600
000

2

2

Nasjonalt
kvalitetsregister for
tykk- og
endetarmskreft

2009

1 600
000

2

2

Nasjonalt medisinsk
kvalitetsregister for

2006

1 600
000

3

3

61 %
(primærutredn.),
58 % (radikal
prostatectomi)
Tykktarm: 57 %
(utredn.mld), 65 %
(kirurgimld)
Endetarm: 56 %
(utredn.mld), 56 %
(kirurgimld)
95 %

68 %
(primærutredn.),
75 % (radikal
prostatectomi)
Tykktarm: 54 %
(utredn.mld), 70
% (kirurgimld)
Endetarm: 60 %
(utredn.mld), 68
% (kirurgimld)
96 %

65 % (utrdn.mld),
78 % (kirurgimld)
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barne- og
ungdomsdiabetes
Nasjonalt
traumeregister
Norsk gynekologisk
endoskopiregister
Norsk kvinnelig
Inkontinensregister
Norsk nyfødtmedisinsk
kvalitetsregister
Norsk nyreregister

Norsk pacemaker og
ICD-register
Norsk register for
personer som utredes
for kognitive
symptomer i
spesialisthelsetjenesten
Norsk
hjertestansregister
Norsk kvalitetsregister
for HIV

2006
2012
2013
2006
2012

2013
2013

2013
2012

1 600
000
1 600
000
1 600
000
1600
000
1 600
000

2

2

ukjent

ukjent

2

2

25%

38 %

3

3

81 %

85,9 %

2

2

99 %

100 %

2

2

1 600
000
1 600
000

2

2

100%
(transplantasjoner),
70 % (dialyser)
99 %

100 %
(transplantasjoner
og dialyser)
98 %

1

2

ikke beregnet
nasjonalt

63,7 %

1 600
000
-

2

2

ukjent

ukjent

ikke
vurdert

ikke
vurdert

ikke i drift

ikke i drift

2.4.2 Status for årets virksomhet
Fokusområder i Helse Sør-Øst har vært å arbeide for stadig forbedret tilgjengeligheten av
servicemiljøets tjenester. Det er etablert faste møter med alle registre i HSØ og det gis aktiv bistand i
forbindelse med offentliggjøring, bl.a med fokus på kvalitetsindikatorer og kvalitetsforbedring. Det er
videre gjennomført møter med mulige nye nasjonale registermiljøer for bistand og avklaringer, samt
kartlagt behov for dekningsgradsanalyser med de enkelte registrene. Det er etablert månedlige
lunsjer med registrene i HSØ i samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for hjertestans. Videre er
mye ressurser avsatt til IT-løsninger for registrene. Særlig har arbeidet med utvikling av
Pacemakerregisteret, Barnediabetesregisteret og Cerebral pareseregisteret på eReg- plattformen
vært tidkrevende. HSØ har ansvar for strategiens hovedmål for forskning, ledet arbeidsgruppen for
forskning og bidratt tungt til handlingsplanens tiltak, bl.a. oppdaterte nettsider for forskning. HSØ har
også ledet det nasjonale dekningsgradsprosjektet, som i 2017 ble besluttet forlenget i form av en
ressursgruppe som skal arbeide målrettet arbeid mot bedre dekningsgrad. Det er gjennomført årlig
regionalt seminar med alle registre i HSØ, der programmet består av særlig aktuelle temaer for de
nasjonale kvalitetsregistrene.
Servicemiljøet er medlem av FMK-NIKT, Brukerutvalget, arbeidsgruppen for faglig finansiering av
registrene, fagrådet for PROM.
Dekningsgrad
Servicemiljøet HSØ leder prosjektet «Økt dekningsgrad!» herunder har det blitt arbeidet med
følgende:
 Kartlegging av utfordringer og behov knyttet til dekningsgrad hos utvalgte registre
 Bistått med gjennomføring av tiltak for å heve dekningsgraden for NGER og Hjertestans
 Fått på plass søkbare midler for nye dekningsgradsprosjekter
 Oppfølging av NorKog, tildelt 200 00,- for DG arbeid i 2017
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Arbeidet med rapporten Dekningsgrad og resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre
2016

PROM
Registre i regionen med behov for PROM løsning er oppdatert. HSØ er medlem av Fagrådet for
PROM.
Kvalitetsforbedring
Servicemiljøet HSØ har utarbeidet en mal for utvikling av kvalitetsindikatorer.
Servicemiljøet HSØ har bygget kompetanse på området kvalitetsforbedring med henblikk på å kunne
bistå registrene på området. Gjennomført regionalt kvalitetsforbedringskurs.
Barnediabetesregisteret har fått tildelt nasjonale midler til kvalitetsforbedringsprosjekt. På OUS har
servicemiljøet tett samarbeid med Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling, og bidratt til fokus på
bruk av nasjonale kvalitetsregistre i de tertialvise ledelsens gjennomganger.
Resultattjenester
Det er arbeidet med risikovurdering av MRS-R (rapporteringsløsning), regionen deltar som medlem i
Fagrådet for resultattjeneste, i styringsgruppen for MRS-sensitiv, og i styringsgruppen for
Resultatportalen. Regionen har arbeidet med veiledning av registrene til årsrapportering og
offentliggjøring av resultater. Det er utarbeidet monitoreringsverktøy for registrene i regionen, samt
bistått to registre inn i Resultatportalen.
IKT













Utvikling av Pacemakerregisteret, Barnediabetesregisteret og Cerebral pareseregisteret på eRegplattformen, som har lokale behandlingsregistre tilknyttet sentral, nasjonal database.
Hjertestansregisteret har oppgradert sin løsning på MRS plattformen til V2.0 inkludert PROM
Etablert overføring av nasjonale eReg-registre til Norsk helsenett og standardiserte
integrasjonsmekanismer. Barnediabetes på plass og CP under etablering, meldingsserver under
ferdigstilling.
Hjertekirurgiregisteret versjon 1.0 er levert på MRS plattform
Oppgradering av Traumeregisteret
Utarbeidet lokal rapportering i Excel for behandlingsregistrene
Etablert NKIR og CP i MRS-Rapportportalen og på kvalitetsregistre.no. I tillegg er Barnediabetes
nesten ferdig.
Norkog har gjennomført en grundig foranalyse og er nå klar for å gå i gang med etablering av
innregistreringsløsning.
Påstartet arbeidet med foranalyse for etablering av Gastronet med uttrekk fra elektronisk
journal.
Samarbeid med Sykehuspartner for å få på plass lokal infrastruktur
Deltatt i arbeidet tilknyttet ny felles avtale med Norsk helsenett
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FAGSENTER FOR PASIENTRAPPORTERTE DATA
Fagsenter for pasientrapporterte data fikk i 2015 oppdrag fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre om å være en nasjonal ressurs i arbeidet med å innføre pasientrapporterte effektmål
i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Fagsentret gir råd og veiledning i forhold til valg av skjema,
metoder og teknisk registreringsløsninger overfor enkeltregistre. Senteret er organisert under
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE og lokalisert ved Helse Bergen HF.

2.5.1.1
Navn

Stillinger
Tittel

Stillings-andel i %

Tone M. Norekvål

Leder

50%

Inger Elise Engelund

50%

Kjersti Oterhals
Marjolein Iversen
Randi J. Bertelsen

Koordinator/
Rådgiver
Spesialrådgiver
Seniorrådgiver
Spesialrådgiver

Tove Aminda Hansen

Spesialrådgiver

10% jan-mai 2017 og deretter
timebasis

Cathrine Bjorvatn
John Roger Andersen

Spesialrådgiver
Spesialrådgiver

timebasis
timebasis

50%
20%
50% til 14.6.2017 deretter 20%

Antall årsverk ved Fagsenteret er pr 31.12.17: 1.9 (Tabell 1). Rokne sluttet pr 1.1. 2017 og Bertelsen
reduserte stillingen sin i løpet av 2017. I tillegg hadde Tone M. Norekvål permisjon de første 5
måneder av 2017. Den 1. januar 2018 tiltrer en ny medarbeider (20%). En 50% stilling er ubesatt.
2.5.2 Fagråd for Fagsenter for pasientrapporterte data
Fagrådet har hatt tre møter i 2017, i henholdsvis mai, oktober og desember. Brukerrepresentant og
Leder for Regionalt Brukerutvalg Helse Vest, Linn Bæra, leder Fagrådet.
2.5.3 Kontorsituasjonen
Fagsenteret har i deler av 2017 holdt til i midlertidige lokaler i Haukelandsbakken, men har nå flyttet
til Jørgen Sandbergs Hus (Administrasjonsbygget) sentralt på området til Haukeland
Universitetssjukehus.

2.5.4 Status for årets virksomhet
Satsingsområder og arbeidet i 2017
Veilede kvalitetsregistre i bruk og analyse av PROM:


I 2017 har Fagsenteret veiledet 9 nasjonale kvalitetsregistre, 1 lokalt register, samt 2 register
som er under oppstart. Gjennom den årlige spørreskjemaundersøkelsen ble bruk av
PROM/PREM instrumenter i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kartlagt pr
31.12.2017 (Tabell 2).
Arrangere nasjonale og regionale seminarer:
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Fagsenteret har arrangert den årlige nasjonale PROM-konferansen: «Pasientrapporterte data
i medisinske kvalitetsregistre, forsking og kvalitetsforbetring – framtidas utfordringar» i
Bergen.
 I september ble det arrangert kurs i «Item Respons Theory (IRT)».
 Fagsenteret har vært invitert til å holde innlegg på møter, seminarer og nasjonale
konferanser. Dette er blant annet seminar med Steno Diabetes Centre and DiaBEST Research
Group for BEST practice, LIVSFORSK-konferansen 2017 og PROMiNET-konferansen. Videre på
Seminar for pasient- og brukerrepresentanter i regi av SKDE, og PhD-kurs ved Oslo
Universitetssykehus.
Formidle informasjon via nettsider:


Oppdatert informasjon blir formidlet gjennom våre nettsider (Helse-Bergen og Nasjonalt
servicemiljø).
Være i kunnskapsfronten:


Fagsenteret har i 2017 ledet prosjektgruppen og fortsatt arbeidet med utredning av PROMIS
(Patient-Reported Outcomes Measurement Information System). Målet er å vurdere om
PROMIS kan være et aktuelt verktøy for de medisinske kvalitetsregistrene som ønsker å
bruke dette. Det er utarbeidet et eget notat «Beskrivelse av PROMIS og Neuro-QoL, og behov
for og omfang av etablering av Computer Adaptiv Test (CAT) funksjon» som inkluderer også
vurdering av CAT funksjonen. I 2017 har vi hatt to samarbeidsmøter med QRC i Stockholm,
samt representanter fra SKDE og FHI.
 En stipendiat (Anne Karin Molvær) er knyttet til Fagsenteret. Hun har pt. morspermisjon.
 En dansk sykepleier og PhD stipendiat, Liv Marit Valen Schougaard hospiterte 4 uker på
Fagsenteret på forsommeren 2017. Hun er prosjektkoordinator ved AmbuFlex,
Hospitalsenheden Vest i Danmark, og stipendiat Aarhus Universitet. Schougaard holdt også
innlegg ved den årlige PROMS-konferansen om Ambuflex og bruk av PROMS i klinisk praksis.
 Fagsenteret har bidratt inn i et abstrakt knyttet til et nasjonalt PROM-prosjekt i Nasjonalt
kvalitetsregister for prostatakreft.
Utvikling av datafangstløsninger og andre tekniske løsninger:




Fagsenteret etablerte og ledet et PROM-prosjekt for hjerte- og karregistrene, blant annet for
å se på løsninger for å håndtere innhenting av pasientrapporterte data for pasienter som er
registrert i mer enn et av de 9 kvalitetsregistrene for hjerte- og karsykdommer (unngå
dobbeltregistrering).
Videre samarbeider fagsenteret med Helse Midt IKT (HEMIT) for å etablere løsning for
elektronisk innhenting av PROM og PREM til kvalitetsregistrene gjennom Helse-Norge
portalen. Denne løsningen ble pilotert rundt årsskiftet 16/17, og er satt i ordinær drift i 2017.

I 2017 har Fagsenter for pasientrapporterte data jobbet med følgende registre:
Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)
Norsk register for artrittsykdommer (NorArtritt)
Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SoReg-N)
Norsk nakke- og ryggregister (NNRR)
Norsk register for analinkontinens (NRA)
Norsk diabetesregister for voksne
Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft
Norsk ryggmargskaderegister NorSCIR
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
I tillegg har Fagsenteret arbeidet med registre som er i oppstartsfasen knyttet til hhv
protonbehandling, ernæring, Register ved yrkesmedisinsk avdeling (YMA) og anafylaksi.
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2.5.4.1

Tabell 2, Status PROM/PREM i registrene (pr 31.12.2017)

Register

Cerebral pareseregisteret i Norge
Gastronet
Nasjonalt barnehofteregister
Nasjonalt hoftebruddregister
Nasjonalt korsbåndregister
Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft
Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet
Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft
Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide
leukemier
Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling
(SmerteReg)
Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft
Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og
ungdomsdiabetes
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og
elektrofysiologi (ABLA NOR)
Nasjonalt register for invasiv kardiologi (NORIC)
Nasjonalt register for KOLS
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon
Nasjonalt register for leddproteser
Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune
sykdommer (ROAS)
Nasjonalt traumeregister
Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG)
Norsk diabetesregister for voksne
Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER)
Norsk hjerneslagregister
Norsk hjerteinfarktregister
Norsk hjertekirurgiregister
Norsk hjertestansregister
Norsk hjertesviktregister
Norsk intensivregister
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer
(NorArtritt)
Norsk kvalitetsregister for behandling av
spiseforstyrrelser (NorSpis)
Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

PROM Planer om/ arbeider
med innføring av
PROM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PREM

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X

-

X
X
X
X
X

X

X
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Norsk kvalitetsregister for HIV
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals Tonsilleregisteret
Norsk kvinnelig inkontinensregister
Norsk MS-register og biobank
Norsk nakke- og ryggregister
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister
Norsk nyreregister
Norsk pacemaker- og ICD-register
Norsk parkinsonregister og biobank
Norsk porfyriregister
Norsk register for analinkontinens
Norsk register for arvelige og medfødte
nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret)
Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)
Norsk register for personer som utredes for kognitive
symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog)
Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR)
Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
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KONTAKTINFO:
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
Adresse: PB 6, 9038 Tromsø
E-post: servicemiljoet@skde.no
Telefon: 77 75 58 00
www.kvalitetsregistre.no

