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Pilotering

• Rehabiliteringsregisteret er et digitalt
medisinsk kvalitetsregister som
Helsedirektoratet piloterer i samarbeid med
offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner
i spesialisthelsetjenesten.

• Registeret er i pilotfase. Innsamlingen
av data startet i 2020.
• I det sentrale registeret samles
data som underlag til nasjonale
kvalitetsindikatorer, som skal utvikles i
samarbeid med FHI.

• Formålet med registeret er å medvirke til
kvalitetsforbedring av tjenestene lokalt og
nasjonalt.

• Systemleverandør for registeret er
Helse Midt-Norge IT.
• Løsningen driftes av Norsk Helsenett.

Foreløpige resultater
Per november 2021 er over 600 pasienter registrert i registeret. Her presenteres første data som
illustrerer registerets innhold og muligheter. Dataene reflekterer hvilke institusjoner og avdelinger
som deltar i pilotfasen; de gir ikke grunnlag for konklusjoner om rehabiliteringsfeltet generelt.

Kjønns- og aldersfordeling

Diagnosegrupper

Helserelatert livskvalitet – EQ-5D

Helserelatert livskvalitet – EQ VAS

Inklusjonskriterier
• Pasienter 18 år og eldre
• Være samtykkekompetent
• Være i stand til å forstå spørsmålene og gi svar
• Forstå og kunne velge svar i de
språkalternativene som er tilgjengelig i registeret
• Minimum 2 ukers forventet døgnopphold
Registeret er samtykkebasert.

Pasientrapporterte data (PROM)
• EQ-5D-5L
• EQVAS

Data registrert av helsepersonell
• Diagnosegruppe («ytelser»)
• Diagnosekoder

Endring i EQ VAS
fra innleggelse til utreise
(over), og variasjon i
endringen (høyre).

• Start / sluttdato opphold
• Innlagt fra / utskrevet til
• Tid fra skade-/sykdomsdato

Videre utvikling
Utvidelse pilot
• Inkludere rehabiliterings-institusjoner
fra alle RHF
• Inkludere en eller flere private
rehabiliterings-institusjoner som har avtale
med RHF

Nye pasientrelaterte variabler

Nye variabler per behandlingssted

• Hjelpebehov og funksjonsnivå i basale
aktiviteter i dagliglivet (Barthel Indeks, FIM,
Sunnaas ADL-indeks)

Struktur- og prosessdata f.eks. om:

• Behov for tilsyn
• Hovedformålet med oppholdet
• Individuelt/gruppeopphold

• tilgjengelig diagnostisk og terapeutisk utstyr
• tilgjengelige faggrupper
• samarbeid og samhandling
• familie-/pårørendeinvolvering

