Pasientrapportering i kvalitetsregistre
Utfordringer
med særlig fokus mot psykisk helsevern

Min bakgrunn
• Yrkeserfaring 39 år fordelt mellom undervisning og off
forvaltning.
• Ledererfaring fra en rekke frivillige organisasjoner og
interkommunalt selskap.
• Egenerfaring med psykisk sykdom
• Mental Helse siden 2005 i ulike roller
Nå • Leder av Politisk Verksted i Mental Helse siden 2017
• Medlem av Fagrådet i KVALAP mm.

Pasientrapportering i kvalitetsregistre.
Utfordringer?
1. Er det spesielle utfordringer knyttet til
pasientrapportering i kvalitetsregistre?
2. Er det de opplevde utfordringene eller de formelle
(akademiserte) utfordringene jeg skal fokusere ?

Nasjonalt Servicemiljø sier om formålet
med kvalitetsregistre
De skal 1. bidra til bedre kvalitet for pasienten, og
2. minske uønsket variasjon i helsetilbud og
behandlingskvalitet.
Resultater fra registrene skal brukes til
kvalitetsforbedring, og være en kilde til
kvalitetssikring og forskning.

Pasienters (teoretiske) rolle i
kvalitetsarbeid
IS – 1162 Og bedre skal det bli (2005)
«Informasjon om pasienter, brukere og KVALITETEN PÅ BEHANDLINGENE DE
MOTTAR, er viktig beslutningsgrunnlag når oppgaver og ressurser skal fordeles,
og det er avgjørende informasjon for å lykkes med forbedringsarbeid.»

IS – 1388 Med blikket mot kommunene (2006)
«Pasientens erfaringer og ønsker skal være sentrale i alle deler av prosessen, i
vurdering, utredning, planlegging og avslutning av behandlingen,» (s. 63)

IS – 2076 Sammen om mestring (2014)
«Erfaringskunnskapens styrke ligger i de jevnlige tilbakemeldingene fra
dem som benytter tjenestene. Brukerne tilfører nye perspektiver og ideer
til kvalitetsforbedring».
«Kun brukeren kan bedømme om tjenesten eller behandlingen fungerer
tilfredsstillende». (s. 18)

Hva er kvalitet? (IS 1162 - Hedir. - SKDE + MH)
• Virkningsfulle (fører til en helsegevinst)
• Trygge og sikre (unngår uønskede hendelser)
• Involverer brukerne og gir dem innflytelse
• Er samordnet og preget av kontinuitet
• Utnytter ressursene på en god måte
• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Hvordan kan kvalitet vurderes/måles?
Dagens praktiserte metoder.
• Nasjonale kvalitetsindikatorer.
• Situasjonsmeldte kvalitetsforsikringer
«vi skal fortsatt greie å gi pasientene en god og forsvarlig
behandling»!
• Pasientrapportering

Hedir.
Kvalitetsindikatorer er statistikk
som bidrar til å belyse kvaliteten i tjenesten.
KVALITETSINDIKATORER (PHV voksne)= rapportering for
statistisk registrering av
ventetid,
behandlingstid,
antall konsultasjoner,
hyppighet på møte med pasienter,
leveringstid for epikrise,
antall på venteliste.
Data rapporteres av behandlere, tolkes på administrativt
nivå og brukes flittig på nasjonalt politisk nivå.

• Virkningsfulle (fører til en
helsegevinst)
• Trygge og sikre (unngår
uønskede hendelser)
• Involverer brukerne og gir dem
innflytelse
• Er samordnet og preget av
kontinuitet
• Utnytter ressursene på en god
måte
• Er tilgjengelige og rettferdig
fordelt

Situasjonsmeldt «kvalitet» - driftsrammestyrt
kvalitetsvurdering.
Basert på begreper fra lov- og regelverket – primært Lov om psykisk helsevern:
Pasientene får en «forsvarlig» behandling.
Pasienten fikk «tilstrekkelig» behandling før utskriving.
Bruk av tvang var «nødvendig».
Pasienten hadde «åpenbart» ikke samtykkekompetanse.

Kritisk spørsmål:
Ivaretar denne praksisen forutsetningene som ligger i
«Kun brukeren kan bedømme om tjenesten eller behandlingen fungerer
tilfredsstillende».
Skjønnsmessige begreper hindrer konstruktiv kommunikasjon.

PROM - PREM
PROM = pasientens egen opplevelse av fysisk og
psykisk helse, livskvalitet og funksjon.
PREM = Pasientopplevde erfaringer med tjenesten,
funksjoner i tjenesten, kvalitet.
Pasientrapportert kvalitetsmåling er skjønnsbasert og
subjektiv - (som de situasjonsmeldte
«kvalitetsvurderingene») – Likevel en vesentlig
forskjell: Erfaringene er egenopplevde!

Pasientrapportering

Hva finnes i dag?

1. Frivillige rapporteringer etter det enkelte Helseforetaks eget
initiativ og utforming.
2. PasOpp rapporter.
Presenteres av FHI som systematisk undersøkelse av pasienters
erfaringer med tjenestene.

Pasient Opplevelser

=

PasOpp

Nærmere info

FHI :
«Spørreskjemaet ble første gang brukt i 2005, deretter i
2014 og i 2016. Det er gjort flere endringer fra 2005 til
2014, men mindre endringer fra 2014 til 2016.»
«Resultatene fra 2016 sammenlignes ikke med resultatene
for 2014 av ulike grunner. Blant annet var undersøkelsen i
2014 en utprøving av metode og datainnsamlingsopplegg
og kun 25 prosent av institusjonene ble trukket tilfeldig
innenfor hver region for å gjøre undersøkelsen mest mulig
landsrepresentativ.»

Fokuserte utfordringer ved
pasientrapportering
• Sikker håndtering av data/datasikkerhet
• Pasientmotivasjonen – viljen til å besvare.
• Metode og logistikk - papir eller digitalt, før, under
eller etter utskriving
• Formalitetene og tidsforbruket ved
utforming/justeringer/tilpassinger av
rapporteringsverktøy
• Påliteligheten i rapporterte data, - pasientskjønnet.
Mindre: Hvordan velge ut tilstrekkelig, informativ
og
relevant informasjon.
Hvordan sikre kommunikasjonen i informasjonen?

Holdninger i tjenestene: PROM heller enn PREM PREM: Systemdiagnostiserende - (avslørende? trussel?)
Personer med alvorlige psykiske diagnoser mangler
(selv)innsikt. (Dokumentasjon mangler, Georg Høyer,
professor em. 2000)
Skader oppstått ved tvangsbehandling (smerte, lidelse,
traumer, varige helseskader, angrep på integritet) blir ikke
oppgitt.
Norsk CAT-rapport «Para 84» vår 2018.
UTFORDRING TIL KVAL REG:
Å bidra til å møte utfordringene som ligger i fastlåste og

Kvalitetskriterium 1:
tjenester

Virkningsfulle

«Kun brukeren kan bedømme om tjenesten eller
behandlingen fungerer tilfredsstillende».

Verktøy finnes. Fagsenteret.
Utfordringer.
1. Praktisering av gjennomføringen – en eller flere
målinger, - hyppighet.
2. Systematisk gjennomføring og vedvarende bruk av
pasientrapportering.
3. Fastsetting av grense for «godt nok».

Kvalitetskriterium 2: Trygge og sikre tjenester
HVEM skal oppleve tjenesten trygg og sikker?
Hvem eier DEFINISJONSMAKTEN for den trygge og sikre tjenesten?
PasOpp 32% nedlatende krenkende 2014, 30% 2016. Reaksjon ?
Kritisk spørsmål:
Godt nok?

Kvalitetskriterium 3:
Involverer brukerne og gir dem innflytelse
Veileder IS-2076 SAMMEN OM MESTRING s.14:
«Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess hvor målet
er å utvikle og forbedre tjenestene. I dette arbeidet spiller
brukerne en sentral rolle.
PasOpp 2016: Innflytelse 27% liten/ingen grad
Info om behandl muligheter 40% liten eller ingen grad
UTFORDRING.
Å GJØRE PASIENTRAPPORTERING TIL STYRINGSINSTRUMENT
FOR UTFORMING AV TJENESTENE, - VISE DET I PRAKSIS OG
GJØRE DET SYNLIG I BEFOLKNINGEN.

Holdninger
Nasjonalt servicemiljø på sine nettsider:
«Pasient- og brukermedvirkning er et krav og ikke minst
nyttig og viktig.
Dersom relevante pasientforeninger finnes kan det være
nyttig å ta kontakt med denne/disse for å finne engasjerte
medlem(mer) til registerets fagråd.»

Holdninger - Praksis og innsikt
Eks fra KVALAP-arbeidet.
«De fleste endringene er gjort etter innspill fra Nasjonalt
servicemiljø. Det handler blant annet om at ATC-nr må inn
igjen og at PREM (pasientens opplevelse av behandling)
ikke skal være en del av vårt kvalitetsregister, da alle
sengeposter og poliklinikker er pålagt å måle dette
uansett…….»
Hilsen Nasjonalt servicemiljø – med henvisning til
PasOpp.
Holdning vises ved valg av handling!

Utfordring for Kvalitetsregistre (SKDE) innen psykisk
helsevern
• Å sørge for at registre får gode, systematiske
pasientrapporteringer som er sammenlignbare
både mellom tjenestesteder og over tid.
• Å inkludere dataspørring som gir risiko for å
avdekke uønskede/manglende funksjoner i
tjenesten.
• Å arbeide for å utvikle tillit til pasientenes evne
og vilje til konstruktiv rapportering.
• Å fastsette en grense for ‘godt nok’. Samarbeid
med brukerorg.

Konklusjon
Kvalitetsregistrenes største utfordring:
Å minske gapet mellom
den beskrevne betydningen av pasientrapportering og
viljen og innsatsen for å etablere systematisk innsamling
av pasientrapporterte data om kvaliteten på
tjenesten/behandlingen.
Å arbeide for å etablere system som sikrer obligatorisk
utbedring av svikt avdekket ved pasientrapportering.
Samarbeid med brukerorganisasjoner både i utforming og
praktisering.

