
Region Helse Midt Norge 

Bakgrunn 

Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ble opprettet i 2012 som en del av en strategisk 
satsning på eksisterende og kommende nasjonale kvalitetsregistre i regionen.  Det ble 
bestemt at alle nasjonale kvalitetsregistre skulle ligge under en seksjon. Dette for å fremme 
et faglig solid registermiljø hvor erfaringsutveksling, felles kompetanseheving og utvikling er 
sentrale kjernepunkt.  Hovedmålsettingen er å sørge for at alle register skal levere godt og i 
henhold til nasjonale føringer.  

Seksjonen har det økonomiske ansvaret for drift av registrene.  

I 2014 var det fem Nasjonale kvalitetsregistre i Helse Midt Norge som lå under seksjonen:  

Registernavn Godkjent 

Norsk hjerneslagregister  2012 

Norsk hjerteinfarkt register 2012 

Norsk hjertesviktregister 2012 

Norsk karkirurgisk register  2006 

Norsk ryggmargskaderegister 2012 

 

Nasjonalt servicemiljø var i 2014 driftet igjennom seksjonen ved følgende stillinger:  

Funksjon/stilling Stillingsandel  

  

Kvalitetsrådgiver 100%  (i 6 mnd) 

IKT node (produktutvikler, teknikker, 
virksomhetsutvikler)  

Delstillinger og prosjekter tilsvarende 100%   

 

 

 

 



Stillingen som kvalitetsrådgiver var ikke besatt fra juni 2014 og ut året.    Seksjonen fikk 
derfor bidrag fra det nasjonale servicemiljøet ved SKDE for å ivareta service funksjonen opp 
mot registrene.   Av spesifikke oppgaver som Nasjonalt servicemiljø v/SKDE har bidratt med  
kan følgende listes:  

Oppgave Register  

Utvikling av rapporter i Rapporteket Hjerneslagregisteret  

Hjerteinfarkt registrert 

NorSCIR 

  

Prosjektarbeid  

Juss veiledning  

 NordicSCIR 

 

Brukermanualer /webside  

 

Hjertesviktregisteret 

 

Annenhver uke ble det holdt interne seksjonsmøter der aktuelle fagteama ble tatt opp og en 
kort status pr register ble presentert. For å holde HF, og RHF ledelse orientert, ble det holdt 
møter tre ganger i året.   

Seksjonen drifter sin egen nettside og bidra med veiledning til registrene for drift av egne 
registerspesifikke nettsider.  

Prosjekter IKT 

Det var i 2014 høy aktivitet på utvikling av tekniske løsninger for lokale og nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. Utviklergruppa som jobber med tekniske løsninger basert på 
MRS som registerplattform var rundt 10, delvis innleide, delvis faste.  

Områder: 

Driftssetting i Norsk Helsenett 

MRS Rammeverk, forbedring og utvikling 

MRS Fagsenter Midt-Norge 

    Oppgaverr for Nasjonal IKT 

     Deltakelse Nasjonale forum og prosesser. 

     Etablering av Nordisk register for Ryggmargsskade 



 

Systemutvikling har i 2014 jobbet med følgende nasjonale kvalitetsregistre 
(databehandleransvarlig over):  

Midt  

MRS - Biologiske legemidler  

MRS - Hjerneslagregisteret  

MRS - Hjerteinfarktregisteret  

MRS - NORKAR  

MRS - Norsk hjertesviktregister  

MRS - Norsk Ryggmargskaderegister   

Nord  

MRS Norsk Nakke og Ryggregister  

Sør-Øst  

MRS Traumeregister  

MRS - CP  

MRS Hjertestans  

Vest  

MRS - Intensivregisteret  

MRS - KOLS  

MRS - Korsbånd  

MRS - LKG  

MRS - MS/Biobank  

 

I tillegg har den samme gruppen jobbet med regionale kvalitetsregistre som Revnatus osv. 
Deltakelse i Nasjonale prosesser og funksjoner har vært fokus, og vi har blant annet møtt i 
Interregional Styringsgruppe i perioden. Mye arbeid har vært utført for konvertering av 
register til MRS4 plattform og flytting til Norsk Helsenett. 

Foruten arbeid med konkrete registre, har det vært en økende aktivitet på etablering av 
infrastruktur for etablering av tjenester for rapportering (Rapporteket)og Proms. 

Deltagelse/verv i relevante råd og utvalg  

En viktig funksjon er å være en koordinerende virksomhet og være godt orientert i det som 

skjer i miljøet sett fra et nasjonalt perspektiv. I 2014 var seksjonen representert i følgende 

råd og utvalg:  

 

• Interregional styringsgruppe for kvalitetsregistre 

• Nasjonalt Fagråd for Hjerte –og karregisteret 



• IKT Fagforum for medisinske kvalitetsregistre 

• Nasjonal gruppe for utredning vedrørende overføring av drift av kvalitetsregistre til 

NHN 

• Redaksjonsrådet for medisinske kvalitetsregistre 

 

Deltakelse på konferanser og kurs 

Seksjonen har vært representert på ulike møter og seminarer i regi av nasjonalt servicemiljø, 

møter i RHF, HF etc. Seksjonen var også representert på den nasjonale Helse-og 

kvalitetsregisterkonferansen med flere innlegg og postere.  

 

Utviklingsprosjekter: 

Norsk hjerneslagregister og Norsk hjerteinfarktregister fikk etter søknad prosjektmidler fra SKDE til å 

arrangere fagseminar for kontaktpersoner på nasjonalt nivå. Dette ble avviklet i november 2014.  

Norsk hjerteinfarktregister fikk etter søknad midler til å gjennomføre et monitoreringsprosjekt på 

nasjonalt nivå. 

 


