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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Bakgrunn:  
Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert og samlet informasjon om enkeltpasienters 
sykdom/behandling gjennom pasientforløp for spesifikke pasientgrupper. Det finnes i dag 47 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre, som er bygget opp- og ledes faglig av dedikerte klinikere. 
Det overordnede formålet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre er å bidra til 
kvalitetsforbedring gjennom å understøtte oppfølging og vurdering av helsetjenestens resultater 
og kvalitet. I HODs oppdragsdokument til RHFene for 2015 er følgende målsetning vedr bruk av 
medisinske kvalitetsregistre gitt: ”Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal benyttes 
til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning.”  
Resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er i dag tilgjengelig via flere kilder, bl.a 
kvalitetsregistrenes årsrapporter og på egne nettsider for Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre. Det er imidlertid ingen automatikk i at erkjent ny medisinsk kunnskap eller 
påviste variasjoner i kvalitet/resultater mellom enheter fører til endring i medisinsk praksis. 
Forbedringsarbeid krever både tilgjengelige måledata, erkjennelse av behovet for endring, 
metodekunnskap om forbedringsarbeid, avsatt tid til forbedringsarbeid og dedikerte medarbeidere 
og ledelse. Kvalitetsregistre er egnet som datakilde for klinisk forbedringsarbeid fordi de 
inneholder strukturerte kvalitetsmål som er anerkjente av fagpersoner i klinisk arbeid.   
 
Forankring: 
HOD har gitt ansvar for utvikling- og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre til RHFene, 
og fordeler årlig ut midler til dette arbeidet. Det er for 2015 avsatt midler til arbeid med 
kvalitetsforbedring, forankret i RHFenes interregionale styringsgruppe for arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre og godkjent av HOD. Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre er utførende enhet for dette oppdraget, og definerer hvordan arbeidet skal 
gjennomføres. Oppdragsgiver er interregional styringsgruppe. 
 
 

Problemstilling og målsetting 
Problemstilling: Medisinske kvalitetsregistre er en viktig kilde til informasjon om kvaliteten på 
de helsetjenester som tilbys pasienter i spesialisthelsetjenesten, og er fra myndighetenes- og 
RHFenes side et satsingsområde. Noen kliniske fagmiljø har i mange år brukt resultater fra ”sine” 
medisinske kvalitetsregistre for å forbedre behandling for sine aktuelle pasientgrupper. Dette 
gjelder i stor grad intervensjonsregistre, og arbeidet har ikke i stor nok grad vært erkjent utenfor 
disse fagmiljøene. Det er et behov for i større grad å synliggjøre nytten av kvalitetsregistre 
gjennom å vise konkrete eksempler på bedring av kvalitet i pasientforløpet for flere større 
pasientgrupper ved bruk av data/resultater fra medisinske kvalitetsregistre.  
Med prosjektet ønsker jeg å lage en anvendbar modell for hvordan data fra medisinske 
kvalitetsregistre kan brukes i forbedringsarbeid i kliniske avdelinger.  
  
Effektmål: Økt bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre i klinisk forbedringsarbeid.   
 
Resultatmål:  
1. Å gjennomføre tre prosjekter der data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre blir brukt som 
datakilde i kvalitetsforbedringsprosjekter i kliniske avdelinger der alle regioner deltar, og der man 
kan dokumentere at endring i rutiner/praksis gir bedring i sentrale kvalitetsmål for de aktuelle 
pasientgrupper. På bakgrunn av prosjektene lages en modell for bruk av kvalitetsregisterdata i 
klinisk forbedringsarbeid.    



2. Å utarbeide en erfaringsbasert rapport som oppsummerer modellen og resultater fra de tre 
kvalitetsforbedringsprosjektene, og som kan brukes i nye, tilsvarende prosjekter. 
3. Å distribuere/formidle rapporten med modellen og resultater fra forbedringsprosjektene for å 
vise nytten av kvalitetsregistre som datakilde for forbedringsarbeid og bidra til nye, tilsvarende 
prosjekter.  
 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
HOD ga i 2004 RHFene i oppdrag å lage medisinske kvalitetsregistre, og har siden 2009 bevilget 
midler for å bygge infrastruktur rundt de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, deriblant 
opprettelse av et nasjonalt servicemiljø.  
Hovedformålet til kvalitetsregistre er å bidra til forbedring av kvaliteten i 
diagnostikk/behandling/oppfølging i spesialisthelsetjenesten for de aktuelle pasientgruppene. Det 
er viktig nå å kunne vise resultater av denne satsingen, og gode eksempler på forbedring av 
kvalitet for større pasientgrupper er derfor ønskelig.  
Kvalitetsforbedringsarbeid i kliniske avdelinger er krevende – både i forhold til kunnskap og 
tilgjengelige ressurser, og det at man må sørge for et apparat rundt å gjøre repeterte målinger av 
aktuelle kvalitetsmål. Fordelen med å bruke kvalitetsregistre i forbedringsarbeid er at 
datainnsamling allerede er innarbeidet i avdelingens arbeid, og at kvalitetsregistrene inneholder 
kliniker-definerte kvalitetsmål som derfor oppleves å være relevante.  
 
Når servicemiljøet nå ønsker å initiere noen slike kvalitetsforbedringsprosjekter med bruk av 
kvalitetsregisterdata er det for å vise nytten av kvalitetsregisterdata i ordinært klinisk arbeid og 
lage en modell for hvordan slike prosjekter kan gjennomføres. 
 
I Sverige finnes det et miljø tilsvarende nasjonalt servicemiljø  - Kansliet for medisinske 
kvalitetsregistre i SKL (Sveriges Kommuner og Landsting). De gjennomførte i 2012 er prosjekt 
kalt ”Bättre vård med kvalitetsregister” (1) der elleve team/avdelinger knyttet til to nasjonale 
kvalitetsregistre gjennomførte kvalitetsforbedringsprosjekter etter gjennombruddsmetoden (2). 
Vi har gjennomgått dette prosjektet med prosjektleder i Kansliet, og fått mange verdifulle tips til 
gjennomføring av vårt prosjekt. Vi vil ved behov ha kontakt med Kansliet ved gjennomføring av  
prosjektet for ytterligere rådgivning og erfaringsutveksling. 
 
 
Prosjektet har mange interessenter, blant annet faglige ledere av de aktuelle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene, servicemiljøet i regionene, fagpersoner og ledere i berørte kliniske avdelinger 
og fagpersoner med forbedringskunnskap. Vedlagte interessentanalyse viser oversikt over 
interessenter og antagelser rundt holdninger og påvirkningskraft.  
 
 

 
 
 

 
 
 



Fremdriftsplan med milepæler 
Resultatmål Milepæl Beskrivelse / aktivitet Tidsfrist 
R1 
Gjennomføre tre 
kvalitetsforbedrings-
prosjekter 
 

R1-1 Møte med hvert av de 3 
registrene for å avklare 
kvalitetsmål og identifisere 
deltakende avdelinger 

Uke 20-2015 

R1-2 Avklare prosjektleder i hvert av 
registrene, servicemiljøets rolle, 
behov for 
kvalitetsforbedringskompetanse, 
ferdigstille prosjektbeskrivelser 

Uke 25-2015 

R1-3 1 . møte med deltakende 
avdelinger og ledere 

Uke 36-2015 

R1-4 2. møte med deltakende 
avdelinger 

Uke 4-2016 

R1-5 Oppsummering med 
registerledere 

Uke 18-2016 

R2 
Utarbeide rapport 
med oppsummering 
av modell og 
resultater 

R2-1 Gjennomgang av resultater med 
registerledere 

Uke 18-2016 

R2-2 Ferdigstille rapport med modell 
og resultater 

Uke 23-2016 

   
   

R3 
Distribuere rapport 

R3-1 Publisering av rapport på 
nettsider 

Uke 23-2016 

R3-2 Rundebordskonferanse med tema 
kvalitetsforbedring for alle 
nasjonale kvalitetsregistre 

Uke 35-2016 

R3-3 Distribuere rapport i alle regioner Uke 35-2016 
R3-4 Orientere interregional 

styringsgruppe + HOD om 
prosjektet og rapportens innhold 

Uke 36-2016 

 
 
 

Budsjett - nøkkeltall 
Beskrivelse av utgift Beløp (kr) 
Prosjektleder for hvert register i 50% stilling 1 år  (3 x 300 000)    900 000 
Utgifter samlinger (reise, overnatting, dagpakke= 3000 pr pers)  
Deltakere: intensiv 2 deltakere i 10 avdelinger, hjerteinfarkt/hjerneslag 2 
deltakere i 50 avd + registerledere+ veiledere, lokale .  
To samlinger (750 000 pr samling) 

1 500 000 

Diverse (inkl trykksaker)    100 000 
  
Totalt 2 500 000 



 

Risikoanalyse 
Se vedlegg 1 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
 
Gjennomføring av prosjekt ”Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid” vil sørge for 
gjennomføring av tre kvalitetsforbedringsprosjekter med bruk av kvalitetsregisterdata. Dette vil 
vise nytten av kvalitetsregistre til det som er hovedformålet med kvalitetsregistre: å bedre 
kvaliteten på helsetjenestene som tilbys pasientene, og prosjektet kan brukes som modell for nye 
forbedringsprosjekter med bruk av kvalitetsregisterdata.  
 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre anbefaler interregional styringsgruppe å 
godkjenne dette prosjektet for gjennomføring. 
 
 
 
Referanser 
1: Marie Källman, Hanna Lundstedt: ”Bättre vård med kvalitetsregister” , SKL. Oktober 2012. 
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http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Andre_metoder/Gjennombruddsmetoden/117
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Risikoanalyse 
Vedlegg 2: Risikomatrise 
Vedlegg 3: Interessentanalyse 
Vedlegg 4: Kommunikasjonsplan 
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