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Kvalitetsregister:

Fortløpende registrering av predefinerte variable i 
behandlingsforløpet for veldefinerte pasientgrupper

Utvalg:

Pasientgruppen –
tydelige 
inklusjonskriterier

Tiltak:

Hva ble gjort?

Fulgte vi retningslinjer?

Resultat:

Hvordan gikk det?

-Planlegges av fagfolk

-Inneholder strukturert informasjon

-Utvalgte kvalitetsindikatorer

-Resultater viktige for pasienter



• Hjerte/karsykdommer (9): Slag, Hjerteinfarkt, Hjertesvikt, Hjertekirurgi, Pacemaker,  

Invasiv kardiologi (PCI), Karkirurgi, Hjertestans, Rytmeforstyrrelser

• Kreft (8): Tykk- og endetarm, Prostata, Bryst, Lunge, Hud, Leukemi, Gykekologi, Barn 

• Nervesystemet (5): Cerebral parese, Multippel sklerose, Arvelige nevromuskulære 

sykdommer, Demens, Parkinson 

• Ortopedi (7): Hoftebrudd, Artritt, Ryggkirurgi, Leddprotese, Korsbånd, Barnehofte, 

Konservativ nakke-rygg

• Lungesykdom (2): KOLS, Langtidsmekanisk ventilasjon

• Diabetes (2): Barn, Voksne

• Gastrointestinal sykdom (3): Gastrointestinalkirurgi, Analinkontinens, Koloskopi

• Skade/intensivbehandling (3): Traumer, Intensivbehandling, Nyfødtmedisin

• Gynekologi (2): Gynekologisk endoskopi, Inkontinens

• Rehabilitering (2): Spinalskade, Døvblinde

• Psykiatri (1): Spiseforstyrrelser

54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre
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• Nyresykdom (1)

• HIV (1)

• Autoimmune sykdommer

• Hud (1): Hidradenitis suppurativa

• Øre-nese-hals (1): Tonsillektomi

• Andre (4): Smerte, Porfyri, Fedmekirurgi, Leppe-kjeve-gane

54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre
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Hvorfor nødvendig med særskilt 
registrering i kvalitetsregistre?

• I dag er kvalitetsregistre eneste kilde til strukturert kunnskap om 
kvalitet og mangler for mange pasientgrupper

• Pasientene må følges over tid

Pasientjournalen inneholder ikke informasjon om hvordan 
gikk det etter utskrivelse

Opplevd resultat for pasientene blir ikke rutinemessig 
dokumentert

• Kvalitetsregistre må inneholde pasientenes egne vurderinger av 
resultatet (såkalte PROMs)

Helsetjenestens kliniske mål og evalueringer er ikke 
tilstrekkelige for å avgjøre om innsatsen har gitt verdi for 
pasienten



Norsk Hjerneslagregister
Resultater for 11 kvalitetsindikatorer for god slagbehandling (N=6581)
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• Formål: oppnå bedre kunnskap om årsaker og behandling av barn og 
unge med CP. 

Dette omfatter å: 

- beskrive forekomsten av CP i Norge, inkludert undertyper, 
alvorlighetsgrad og tilleggsvansker 

- bidra til bedre kvalitet på svangerskapsomsorg og nyfødt medisin 

- bidra til bedre og likeverdig behandling og oppfølging av barn og unge 
med CP i Norge 

- bidra til økt kunnskap om CP 

• Forekomst CP: 2,5 pr 1000

• Pasientene registreres når diagnosen stilles, ved 5 år og ved 15-17 år

• Antall registrerte: ca 3500 personer

Cerebral pareseregisteret i Norge
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Kun 53% var formelt testet. 8% var ”ikke testbare”. 

CP - Kognisjon
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CP - Talevansker
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25% av barn med CP har meget utydelig eller ingen tale (Viking Taleskala 

nivå 3 eller 4). Av disse bruker kun 37% grafisk kommunikasjon 



CP – Botoxbehandling ved spastisitet 
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Totalt 58% får behandling med botox



• Lite kunnskap om effekten av behandling ved BHAB og 
BUP

• De nasjonale kvalitetsindikatorer måler andel med 
registrert diagnose, andel med individuell plan, 
henvisning vurdert innen 10 dager  og ventetid, men 
sier lite om hvor fornøyd pasientene er med 
behandlingen og om den har gitt noen helsegevinst

• Formålet med registeret er å systematisere informasjon 
om behandlingsutbytte og pasienters fornøydhet for 
barn med psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser i 
det enkelte pasientforløp. Dette kan brukes til å utvikle 
tjenesten.

Nytt lokalt registerinitiativ ved UNN

09.09.2016
12



Målsetning er å øke kvalitet på behandling gjennom å:

• Utvikle, forbedre og kvalitetssikre diagnostikk, 
behandling og oppfølging

• Evaluere dagens behandlingsstruktur og forskjeller i 
organiseringen av behandlingstilbudet

• Dokumentere behandlingsresultat

• Kvalitetssikre at anbefaling i veiledere (BUP) følges

• Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å 
evaluere sin kliniske virksomhet

• Bidra til økt forskningsbasert kunnskap om utredning 
og behandling

Lokalt kvalitetsregister for BHAB og BUP
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Nytte av registerdata - tre hovedspørsmål

Gir data fra 

kvalitetsregistre oss mer 

kunnskap?

Fører kunnskap til

praksisendring?
Fører praksisendring til bedre 

resultat for pasientene?



• Kvalitetsforbedring av 
diagnostikk/behandling/oppfølging er 
hovedmålet med kvalitetsregistre!

• Kvalitetsforbedringsarbeid er et lederansvar, og 
skal foregå kontinuerlig i den kliniske 
hverdagen – må prioriteres!

• Forutsetning at man har måledata tilgjengelig. 
Her har kvalitetsregistre et fortrinn - forankret 
i fagmiljøene og inneholder data som er 
relevante og gjenkjennelige for klinikerne.

Kvalitetsforbedring og kvalitetsregistre



Norsk hjerteinfarktregister

Andel pasienter <80 år med akutt 

hjerteinfarkt uten ST-segment 

elevasjon som utredes med 

kransårerøntgen <72 timer etter 

sykehusinnleggelse.



• Medieklipp aftenposten
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Samarbeidsprosjekt Finnmarksykehuset og 
Hjerteinfarktregisteret

Hvorfor stor forskjell mellom Kirkenes og Hammerfest i 
andelen pasienter som får utført kransårerøntgen innen 
72 t  (73 % vs. 23 %) ?

• Større transportproblemer fra Hammerfest til UNN enn 
fra Kirkenes til UNN?

• Ulik klinisk vurdering?

• Ulik diagnostikk av hjerteinfarkt?

• Ulik registreringspraksis?

Norsk hjerteinfarktregister - kvalitetsforbedring

09.09.2016
18



• ”De siste dagene har VG skrevet om flere som har opplevd blødninger 
etter mandeloperasjoner hos en og samme lege. Om under et år 
kommer et register som skal fange opp blant annet dette.”

• Armin (4)døde få dager etter at han fjernet mandlene. Maira (5) har fått 
hjerneskade etter at hun begynte å blø etter å ha blitt operert hos samme 
lege.

• ”Målet er at alle som utfører en tonsilleoperasjon, registrerer den i det nye 
tonsilleregisteret. Det går delvis på operasjonsteknikk, symptomer, hva vi 
har av indikasjoner og bakgrunn for inngrepet og delvis på om pasienten 
opplever bedring etterpå og på komplikasjoner, som tonsilleblødninger. 
Tonsilleblødninger er alle øre-nese-hals-legers frykt og når dødsfall skjer 
berører det alle, og vi registrerer det også”, sier Mette Bratt, klinikksjef ved 
St. Olavs Hospital og leder for registerets styringsgruppe.
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VG 14.05.16

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sykehus-norge/armin-4-fjernet-mandlene-faa-dager-senere-doede-han/a/23677137/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sykehus-norge/maira-5-skulle-bare-fjerne-mandlene-naa-er-hun-hjerneskadet/a/23665860/


• Systematisk og strukturert registrering av 
kvalitetsindikatorer for alle aktuelle pasienter  

• Den eneste strukturerte kilden til informasjon om 
kvalitet i pasientbehandling

• Registrering av praksis : ”Gjør vi det vi skulle gjøre? 
Gjør vi det vi tror vi gjør?”

• Kan identifisere behandling (kirurgiske 
metoder/medikamenter) som gir økt risiko for 
komplikasjoner eller dårlig behandlingskvalitet

• Identifiserer ulikheter mellom sykehus i prosessmål 
eller resultatmål – kan vi bli bedre?                        
Hvem kan vi lære av?

Nytten av kvalitetsregistre
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• Bør vi lage kvalitetsregister også innen 
voksenhabilitering?
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