
 

 

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 

1 KONTAKTINFORMASJON 
Registerets navn  
Registeransvarlig  
Telefon  
E-post  
Helseforetak  
Postadresse  
Hjemmeside  

 

2 REGISTERINFORMASJON 
Hovedformål  
Juridisk hjemmelsgrunnlag  
Dekningsgrad  

 

 

3 REGISTERETS BETYDNING 
Generell begrunnelse  

 

4 UTVALG 
Inklusjonskriterier   
Eksklusjonskriterier   
Kontrollfunksjoner for 
validering og statistisk 
bearbeiding 

 

Forekomst av tilstanden  
 

5 DESIGN 
Generell beskrivelse  

Rutiner for kvalitetssikring 
av data 

 

Ivaretakelse av personvern  
Rutiner for informasjon om 
registeret til pasienter 
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6 ANALYSE OG RAPPORTERING 
Retningslinjer for 
utlevering av data 

 

Viktigste analyser  

Rapporter  
Rapportering på 
datakvalitet 

 

Tilgang til individdata på 
egne pasienter 

 

 

7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE  
   OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER* 
Oppfølging av anbefalinger 
fra nasjonale retningslinjer  

 

Nasjonale 
kvalitetsindikatorer 

 

 

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER 
Generell begrunnelse  

 

9 ORGANISERING 
Databehandlingsansvarlig 
HF 

 

Evt. annen databehandler 
enn dataansvarlig instans 

 

Styringsstruktur  
Daglig ledelse  
Epidemiologisk/statistisk 
analysekompetanse 

 

 

10 DELTAKENDE ENHETER 
Kort beskrivelse  

 

11 IKT 
Løsning for datafangst  
Løsning for rapportering  
Teknisk drift  
IKT-sikkerhet  
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12 PERSONELL 
Stillinger   

 

13 FINANSIERING 
Ansatte  
Drift  
Annet  

 

14 FORSKNING 
Ansatte  
Publikasjoner  

 

15 RELEVANTE VEDLEGG 
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