
Fagsenter for medisinske kva-
litetsregistre i Helse Vest ar-
rangerer i samarbeid med 
personvernombudet i Helse 
Bergen en fagdag for medi-
sinske kvalitets– og forsk-
ningsregistre i Helse Bergen
(både de med nasjonal status 
og lokale/regionale registre 
som er forankret i Helse Ber-
gen).  

Se tentativt program 

Meld deg på her! 

Fagdagen holdes:  

Tid: Tirsdag 30. august 2016 
kl. 10:00-13:30 (14:00). 

Sted: Kurs og konferansesen-
teret Bikuben 

Påmeldingsfrist: 23. august 
2016 

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre i Helse Bergen  
30. august 2016 

NYHETSBREV FRA  
REGIONALT FAGSENTER FOR MEDISINSKE REGISTRE  

Årgang 8, nummer 2 
Juni 2016 

I dette nummeret: 

 Fagdag for medisinske 

kvalitetsregistre i Helse 

Bergen 30. august 

 Om årets regionale pasi-

entsikkerhets– og kvali-

tetsregisterkonferanse 

 Tildeling av stimulerings-

midler 2016 

 Utdanning i kvalitetsfor-

bedringsmetodikk 

 

 

 

Kontakt Fagsenter for     

medisinske kvalitetsregistre 

E-post: 

kvalitetsregistre@helse-

vest.no  

 

Hovedtemaet er juridiske for-
hold, og bakgrunn for valg av 
tema er spørsmål som ofte 
stilles til fagsenteret og per-
sonvernombudet.  

Fagsenteret planlegger å ar-
rangere tilsvarende fagdager i 
de andre helseforetakene i 
regionen i løpet av høsten. Det 
konkrete innholdet vil bli utar-
beidet i samarbeid med hvert 
av foretakene.  

Godt oppmøte ved årets regionale pasientsikkerhets– 
og kvalitetsregisterkonferanse! 

Årets konferanse ble avholdt i 
Stavanger 30.mai – 1.juni 
med oppmøte på godt over 
200 deltakere fra regionen. 
Konferansen ble arrangert av 
Helse Vest RHF, det regionale 
pasientsikkerhetsprogram-
met og Fagsenter for medi-
sinske registre i Helse Vest. 

Hovedtema for konferansen 
var «Hvordan går det med 
pasientene? – bruk av data 
for bedre og tryggere be-
handling».  

Det ble blant annet holdt 
presentasjon fra brukerrepre-
sentant i fagrådet til det na-
sjonale ryggmargsskaderegis-
teret som fortalte om hvorfor 
han ønsket å være i et kvali-
tetsregister. Direktør i Datatil-
synet holdt innlegg om re-
gistrering og bruk av data, og 
hvilke muligheter og utford-
ringer som ligger i dette. Vi-
dere var det et innlegg om at 

resultater fra kvalitetsregistre 
kan vise variasjon i praksis og 
forbruk av helsetjenester, og 
på den måten gir retning for 
kvalitetsarbeidet. Det avheng-
er av at resultatene fra regist-
rene blir brukt, og det gjøres i 
altfor liten grad i dag – både 
av ledelse og fagfolk. 

Dag to ble det blant annet 
presentert et eksempel på 
bruk av data fra kvalitetsre-
gistre i kvalitetsforbedrings-
prosjekt, i det pågående pårø-
rendetilfredshetsprosjektet 
med utgangspunkt i Norsk 
Intensivregister. I tillegg holdt 
de ulike administrerende 
direktørene en presentasjon 
av et utvalgt såkornprosjekt 
fra sitt helseforetak. 

Om kvelden første dag var 
det festmiddag og utdeling av 
Kvalitetsprisen. I år gikk pri-
sen til Miriam Hartveit (Helse 
Fonna) og Christian Beisland 

(Helse Bergen). Les mer. 

Det ble arrangert en posterut-
stilling med totalt 9 postere fra 
både registre og forbedrings-
prosjekt. Etter avstemning fra 
alle konferansedeltakere gikk 
pris for beste poster og kr 
10 000kr til «Rene hender red-
der liv» ved Kreftavdelingen og 
Forskings og utviklingsavdeling-
en ved Haukeland Universitets-
sjukehus. 

Presentasjoner vil bli lagt ut på 
nett etter hvert, og vi vil lenke 
til dette fra Fagsenterets hjem-
mesider.  

Nyansatt 

Lena Kristin 
Bache-
Mathiesen er nå 
ansatt i 100 % 
stilling som råd-

giver/analytiker ved Fagsenter 
for medisinske registre i Helse 
Vest.  

Hovedoppgavene hennes er å 
veilede gjennom prosessen til 
registeroppstart, analysemeto-
der, utarbeiding av årsrappor-
ter og andre rapporter, og pe-
dagogisk fremstilling av analy-
seresultat til helseforetakene i 
regionen.  

Vi ønsker Lena velkommen!  
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Tildeling av stimuleringsmidler til lokale og regionale kvalitetsregistre i Helse Vest  

Nasjonalt servicemiljø har tatt utdanning i kvalitetsforbedringsmetodikk 

Det kom inn totalt seksten søk-
nader innen fristen 18. mars 
2016. På fagdirektørmøtet 12. 
mai 2016 ble tildeling til lokale/
regionale kvalitetsregistre i Hel-
se Vest vedtatt, og til sammen ni 
søknader ble helt eller delvis 
tilgodesett.  
 

De ni registrene som fikk støtte 
er: Kvalitetsregister for bruk av 
tvang og gjennomføring av psy-
kisk helsevern (Helse Bergen), 
Register for akutt anafylaksi i 
Helse Vest (Helse Bergen), Norsk 
register for skulderstabiliseren-
de kirurgi (Haraldsplass Diako-
nale Sykehus AS), Kvalitetsregis-
ter ved eldremedisinsk polikli-
nikk (Helse Førde), Regionalt 
kvalitetsregister for behandling 
av ruslidelse (prosjekt i Helse 
Stavanger), Regionalt kvalitets-
register for behandling av rusli-
delse (prosjekt i Helse Bergen), 
Nasjonalt register for kronisk 
obstruktiv lungesykdom 
(prosjekt i Helse Fonna), Regis-
ter for barn og unge med spise-
forstyrrelser (Helse Bergen), og 

I vinter lyste Helse Vest RHF v/
Fagsenter for medisinske re-
gistre for 6. gang ut stimule-
ringsmidler til lokale og regio-
nale kvalitetsregistre forankret 
i regionen. Formålet til midle-
ne er å stimulere kvalitetsre-
gistre til å bli etablert og brukt 
til forbedring og sikring av 
helsetjenestene.  
 
Fagmiljø som vil bruke kvali-
tetsregisterdata i konkret kva-
litetsarbeid, satsinger for å 
bidra til økt pasientsikkerhet, 
satsinger spesielt knyttet til 
bruk av pasientrapporterte 
utkommemål (PROMs), eller 
utvikling av arketyper, ble 
dette året spesielt oppfordret 
til å søke. Prosjekter knyttet 
opp mot disse temaene har 
blitt prioritert i tildelingen.  
Søknader om midler til ordi-
nær drift, investeringer og til 
forskning er ikke tilgodesett, i 
tråd med utlysingsteksten og 
den regionale handlingsplanen 
for kvalitetsregistre i Helse 
Vest. 

KVAMP-REG: Kvalitetsregister 
for pasientutgreiing og helse-
fremjande rådgiving av ar-
beidsrelaterte sjukdomar ved 
arbeidsmedisinsk poliklinikk 
(Helse Bergen).  

I år ble totalt 1 050 000kr delt 
ut, med summer på 75.000-  
150.000kr pr register. 
 
Vi gratulerer de heldige, og til 
de som ikke nådde gjennom 
nåløyet denne gang ønsker vi 
lykke til ved neste mulighet! 
Vi håper at vi da får se flere 
søknader fordelt på alle fore-
takene, vi vet det er mange 
gode registerinitiativ på gang 
flere steder.  

Ordningen med stimulerings-
midler til lokale/regionale 
kvalitetsregistre er blitt en 
årlig tradisjon i Helse Vest, og 
som sådan kan neste utlys-
ning ventes våren 2017. Mid-
lene er ledd i den overordne-
de regionale strategien for 
kvalitetsregistrene i Helse 
Vest, og skal tjene som en 
bistand til registre som ikke 
har annen finansieringsord-
ning fra RHFet, det vil i prak-
sis si alle registre som ikke 
har formell nasjonal status.  

Viktige datoer            

Nasjonalt servicemiljø for me-
disinske kvalitetsregistre sat-
ser på å øke bruken av kvali-
tetsregisterdata til kvalitets-
forbedring. I den sammenheng 
har fem ansatte i nasjonalt 
servicemiljø tatt en spesialtil-
passet utdanning i regi av Kva-
litetsregistercentrum Stock-
holm (QRC Stockholm).  
 
Formålet var å få økt kunnskap 
om kvalitetsforbedringsmeto-
dikk for å kunne bidra til at 
kvalitetsregisterdata i større 
grad blir brukt til kvalitetsfor-

bedringsarbeid. Les mer.  
   
QRC  Stockholm tilbyr til vanlig 
coachutdanning i kvalitetsfor-
bedringsarbeid for de som job-
ber i klinikk, og har fra  
2016/2017 åpnet opp for at 
også klinikere i Norge kan delta 
på denne utdanningen. Les 
mer.  
 
I kommende strategi for det 
regionale arbeidet med medi-
sinske kvalitetsregistre (2016-
2020) vil det settes økte krav  til 
at registre med nasjonal status 

skal benytte registerdata i 
kvalitetsforbedringsarbeid. 
 
Som et tiltak for å fremme 
arbeidet med kvalitetsforbed-
ring, planlegges det blant 
annet opplæring av de nasjo-
nale registrene forankret i 
Helse Vest i kvalitetsforbed-
ringsteori og metodikk høsten 
2016. Dette for å bidra til økt 
kompetanse på området. Det 
vil informeres mer om dette 
på fagdagen 30. august.  
 

30.08.16: Fagdag for medisinske kvalitetsregistre i Helse Bergen. 

20.09.16: Frist for innlevering av årsrapport og resultater til offent-
liggjøring for nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest. 

14.11.16: Offentliggjøring av data fra nasjonale kvalitetsregistre. 

Vi ønsker alle 
våre lesere en 
strålende som-

mer!  

Fra servicemiljøet region Vest har 
Linn Jeanette Waagbø deltatt  på 
utdanningen. 
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