
NASJONAL STRATEGI FOR DET REGIONALE ARBEIDET MED 

MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 2016-2020   

”Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste”  
 

Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om struktur, prosess og 

resultat i behandlingsforløpet for ulike veldefinert pasientgrupper, og gir kunnskap om 

kvaliteten på den behandlingen som tilbys. Kvalitetsregistrene er en kilde til informasjon om 

uønsket variasjon i kvalitet mellom behandlingsenheter og skal brukes i klinisk 

forbedringsarbeid.  De har også som formål å frambringe ny kunnskap gjennom forskning, og er 

viktige for å kunne kartlegge prediktorer for godt utfall av behandling. Per januar 2016 er det 52 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og målsettingen er at kunnskap fra de medisinske 

kvalitetsregistrene skal gi bedre kvalitet i behandling og bidra til en sikrere og mer likeverdig 

fordelt helsetjeneste for befolkningen.     

 

Hensikten med denne strategien er å lage en plan for å løse noen av de største utfordringene i 

kvalitetsregisterfeltet, som for eksempel; et formålstjenlig rettslig grunnlag for kvalitetsregistre, 

hensiktsmessige IKT-løsninger for å redusere dagens praksis med dobbeltregistrering av 

pasientopplysninger og tilstrekkelige ressurser til utvikling og drift av medisinske 

kvalitetsregistre. 

  

Strategien er en utdyping av strategien for Nasjonalt helseregisterprosjekt på 

kvalitetsregisterfeltet, og i tråd med Strategi for modernisering og samordning av sentrale 

helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010-2020. Strategien forholder seg til 

overordnede føringer og nasjonale satsinger nedfelt i blant annet ”En innbygger- en journal”, 

standardisering og kodeverk i Direktoratet for e-helse, det nasjonale arbeidet med arketyper, og 

Helsedirektoratets ”Veileder for oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre”.   

Strategien vil se til pågående arbeid med Nasjonal e-helsestrategi 2017-2020 og arbeidet med 

referansearkitektur1 for helseregistre.  

 

Strategien skal forankres i de regionale helseforetakenes øvrige kvalitetsstrategier og Nasjonal 

IKT HFs strategi. 

 

Strategien har følgende hovedmål:  

 

HOVEDMÅL: 

 

1. HØY DATAKVALITET OG DEKNINGSGRAD 

For at kvalitetsregistrene skal kunne gi pålitelige resultater og bidra til 

kvalitetsforbedring, er det viktig at datakvaliteten er høy.  Alle nasjonale medisinske 

                                                           
1 En referansearkitektur er en metode for å beskrive et generelt bilde av en løsning eller 
kombinasjoner av løsninger.  Referansearkitekturen har ofte informasjon om nå-situasjonen og 
fremtidsbildet samt informasjon om stegene for å bevege seg fra nå-situasjonen til 
fremtidsbildet.   
  



kvalitetsregistre skal etter maksimalt fem års drift2 ha god datakvalitet3 på et veldefinert 

variabelsett og dekningsgrad på minst 80 %4, samt gode rutiner for sikring, validering og 

dokumentasjon av datakvaliteten.  

 

2. KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE - ØKT BRUK AV RESULTATER 

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre må, for å oppfylle sitt formål, inkludere 

veldefinerte kvalitetsindikatorer som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling.  

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal etter to års drift 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.  

Lett tilgjengelig presentasjon av relevante resultater er avgjørende for at registrene skal 

oppfylle sin hensikt som verktøy for evaluering av kvalitet, og for å kunne benyttes i 

kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2020 skal alle 

nasjonale kvalitetsregistre etter to års drift gi oppdaterte resultater 5 tilpasset 

registrerende enheter, ledelse på ulike nivåer og allmennheten.  

Resultater fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk 

forbedringsarbeid og forskning, inngå i beslutningsgrunnlaget for faglig styring.  

 

      3.  UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 

Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal definere klinisk relevante 

kvalitetsindikatorer som kan benyttes i forbedring av pasientbehandling. Noen av disse 

skal, i samarbeid med Helsedirektoratet, implementeres som nasjonale 

kvalitetsindikatorer. 

Det skal arbeides for at både innregistrering til nasjonale kvalitetsregistre og bruk av 

kvalitetsindikatorer fra nasjonale kvalitetsregistre inkluderes i systemet for 

kvalitetsbasert finansiering.  

 

 

      4.  ØKT PASIENTSIKKERHET  

De nasjonale kvalitetsregistrene må inkludere variabler som gjør dem velegnet til å 

kunne bidra i arbeidet med å sikre høy pasientsikkerhet og forebygging av uønskede 

hendelser.   

5. ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING 

Pasienters, brukeres og pårørendes erfaringer skal vektlegges i utformingen av 

tjenestetilbudet. Et økt fokus på pasient- og brukermedvirkning i arbeidet med 

medisinske kvalitetsregistre vil være et viktig verktøy for å støtte målsetningen om 

                                                           
2 Drift defineres fra det tidspunktet når registeret har nasjonal status og har startet 
innsamlingen av data.   
3 Se «Valideringshåndboken» på www.kvalitetsregistre.no for utdypelse av begrepet 
datakvalitet.   
4 Dekningsgrad skal være dokumentert gjennom dekningsgradsanalyser for de kvalitetsregistre 
som kan beregne dette mot ekstern kilde.   
5 Begrepet ”oppdaterte resultater” er ikke entydig, men kan variere mellom registre og 
mottakere avhengig av bruks- og fagområde.   

http://www.kvalitetsregistre.no/


pasientens helsetjeneste. Det er en målsetning at alle nasjonale kvalitetsregistre skal 

inkludere pasientrapporterte data, og ha pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådene. 

Pasienter, brukere og pårørende skal få god og tilrettelagt informasjon om og fra 

medisinske kvalitetsregistre. Registrene skal kunne bidra til at pasienter og brukere skal 

kunne ta valg om egen behandling. Det er et mål å sørge for at resultater og 

kvalitetsindikatorer er tilgjengelige i brukervennlig  format på www.helsenorge.no. 

 

6. ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 

Gode kvalitetsregistre gir unike muligheter til å forske på sykdomsforekomst og effekt av 

behandling. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning forutsetter økt tilgjengelighet av 

kvalitetsregisterdata for forskere.  Databehandlingsansvarlig skal legge til rette for 

utlevering av data til forskning innenfor eksisterende formelle og lovregulerte rammer. 

 

7. HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre skal utrede organisatoriske 

modeller, tekniske løsninger og finansieringsmodeller for samling av registre innen 

nærstående fagområder. Servicemiljøet vil i samarbeid med fagmiljøene, 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utrede behovet for fellesregisterløsninger 

eller flernasjonale registre der dette er klinisk relevant.  

 

8. FORMÅLSTJENLIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 

Medisinske kvalitetsregistre må ha et hjemmelsgrunnlag som legger til rette for deres 

formål: Å bidra til kvalitetsforbedring og forskning. Nasjonalt servicemiljø vil arbeide for 

at nasjonale medisinske kvalitetsregistre etableres med reservasjonsrett, istedenfor 

dagens praksis med informert samtykke.  

 

9. EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER 

De regionale helseforetakene, ved Nasjonalt servicemiljø, de regionale IKT-enhetene og 

NIKT skal på databehandlingsansvarliges vegne sørge for at de medisinske 

kvalitetsregistrene har effektive, sikre og brukervennlige tekniske løsninger for 

innsamling og tilgjengeliggjøring av data. Fagforum for nasjonale kvalitetsregistre i 

Nasjonal IKT HF skal bidra til teknisk samarbeid på tvers av regioner og enkeltløsninger, 

og legge til rette for felles - og kostnadseffektive løsninger. Løsningene skal være i 

henhold til NIKTs strategi for IKT arkitektur og standarder for helsesektoren. Tekniske 

løsninger for datainnsamling til kvalitetsregistre skal støtte prinsippene for gjenbruk av 

eksisterende data i tråd med føringer i Nasjonalt helseregisterprosjekt og det nasjonale 

e-helsearbeidet. Det skal arbeides for at flest mulig opplysninger kan hentes fra en 

framtidig strukturert, elektronisk journal. 

 

10. TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 

De regionale helseforetakene skal sørge for langsiktige og robuste finansieringsløsninger 

for utvikling og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

Det er ønskelig å prøve ut insentivordninger for å sikre prioritering av innregistrering av 

data til- og bruk av data fra nasjonale kvalitetsregistre i daglig klinisk arbeid.  

 

11. TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV ARBEIDET MED MEDISINSKE 



KVALITETSREGISTRE 

Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre skal være tydelig prioritert og forankret i 

linjen i spesialisthelsetjenesten, og det skal være tette koblinger mellom arbeidet med 

kvalitetsregistre og annet relevant kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i regionene.  

For å sikre kunnskap om kvalitet i pasientbehandling i hele pasientforløp, er det viktig å 

kunne samle data fra primærhelsetjenesten. 

 

MÅLSETNING FOR SATSINGEN 2016-2020: 

 

Ved utgangen av 2020 skal: 

• alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ha en dekningsgrad på minst 80 % etter 

fem års drift.  

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater 

til innregistrerende enheter senest etter to års drift. 

•  alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, i samarbeid med fagmiljøene, kunne 

dokumentere bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års 

drift. 

• 85 % av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene presentere pasientenes 

egenrapporterte resultater.  

 


