
Pasientrettet forbedring - et kvalitetsforbedringsprosjekt

Introduksjon

Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som samler inn strukturerte og 
kvalitetssikrede data omkring forekomst, medisinsk behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med en 
ryggmargsskade. Sunnaas Sykehus, Haukeland Universitetssykehus og St. Olavs hospital har behandlingsansvar for 
personer med ryggmargsskade, både i forhold til primærrehabilitering og i et livslangt perspektiv. Statens helsetilsyn 
anbefaler at medisinsk kontroll og oppfølging skal være planlagt, og dokumentert i forbindelse med utskrivning etter 
primærrehabilitering. Resultater i registeret har vist et lavt antall registrerte pasienter med kontrollopphold og en ikke 
entydig praksis ved de tre sykehusene om hvordan rutiner for livslang oppfølging praktiseres. Området «Livslang 
oppfølging» ble derfor i 2015 utpekt som kvalitetsforbedringsområde. 

AL Pettersen1, A Halvorsen 1,2

1 Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital HF, Trondheim
1,2 Avdeling for ryggmargsskade, St. Olavs hospital HF, Trondheim

Hvordan kan Norsk ryggmargsskaderegister bidra til at sykehusene 
etterlever sin egen anbefaling?

«Livslang oppfølging for personer med en ryggmargsskade»

Metode

• Kartlegging av årsaksforhold til ulik praksis (2016)

• Utarbeidet prosedyre for sikring av ensartede rutiner (2017)

• Implementert ny variabel «anbefalt tidspunkt for kontrollopphold», 
ved utreise primærrehabilitering (2019)

• Opprettet kvalitetsindikator på området (2020)

• Tilrettelegging i registeret for registrering av digitale konsultasjoner 
i pandemisituasjonen (2021)

Resultater
Kvalitetsforbedringsprosjektet viser 
hvordan kunnskap fra registeret har 
blitt brukt til å initiere ulike 
konkrete tiltak med mål å øke 
kvalitet i pasientbehandlingen. 
Registeret og fagmiljøet har jobbet 
tett sammen for å skape fokus og 
engasjement rundt temaet. 
Resultater fra kvalitetsindikator 
«Andel gjennomførte 
kontrollopphold etter sykehusets 
egen anbefaling» viser første året 
(2020) en måloppnåelse på 57 % 
nasjonalt. 

Konklusjon
Medisinske kvalitetsregistre har gjennom innsamling av strukturerte data, analyser og rapportering, samt utvikling av nye variabler og 
kvalitetsindikatorer en unik mulighet til å bidra i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid. Prosjektet «Livslang oppfølging for personer med 
ryggmargsskade» er et godt forbilde på hvordan et medisinsk kvalitetsregister gjennom en systematisk tilnærming og kontinuerlig dialog med 
fagmiljøet over tid, bidrar til praksisendring og kvalitetsforbedring. 

Kontaktinfo: NorSCIR@stolav.no eller på www.norscir.no


