
«Nye kvalitetsregistre  -
Hva er viktig for pasienter og brukere"

Bakgrunn.
Politisk grunnarbeid i organisasjonen Mental Helse

Erfaringsbeskrivelser fra brukere av tjenester innen psykisk helsevern.
Egenerfaring fra møter med helsetjenesten på ulike nivåer og i ulike roller.
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Pasienten eller pasientene     –
that’s the question.

"Regjeringens visjon er å skape pasientens helsetjeneste. Helse- og 
kvalitetsregistre er viktige både for å nå denne visjonen og for å nå et 
av regjeringens viktigste mål: 
Trygge sykehus og bedre helsetjenester – uansett hvor du bor."

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Den «normerte» pasienten finnes ikke i noen helsetjeneste.
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Kvalitetsregister - definisjon 
• Et medisinsk kvalitetsregister er et 

register som løpende kan 
dokumentere resultater for en 
avgrenset pasientgruppe med 
utgangspunkt i individuelle
behandlingsforløp. 

• Opprettet for å kvalitetssikre og 
forbedre behandling, 

• men kan også brukes til forskning, 
• kartlegging av sykdomsforekomst og 
• behandling av pasienter gitt visse 

kriterier.

Pasientfokus:
• Individuell behandling er i utgangspunktet 

uforenlig med standardisering av 
behandling.

• Kvalitet på behandling = 
Helbredelse/opplevd helseforbedring.

• Det forutsetter at pasientens vurdering 
MÅ være del av resultatvurderingen.

Helse- og registerkonferansen  - 20.03.2018 - Leif G. Strømdal



Prioritering – det som er enkelt å telle, 
eller det som har betydning?

Nasjonale kvalitetsindikatorer
• Strukturelle indikatorer
• Prosessuelle indikatorer
• Resultatindikatorer

VIKTIGST for pasienter og brukere:
Resultatene.
Strukturer og prosesser har bare 
betydning i den grad de gir bedre 
rammebetingelser for resultatene, 
dvs. helsegevinst av behandling.
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Brukarmedverknad er sentralt 
i utviklinga av helsetenesta, og 
økt brukarorientering er eit
helsepolitisk mål i Norge.

Dette gjeld også for dei
medisinske kvalitetsregistra.

- men når er «medvirkning»
oppfylt? 

VIKTIG for pasienter og 
brukere:
«Kun brukeren kan 

bedømme om tjenesten 
eller behandlingen 
fungerer 
tilfredsstillende.»

(jfr. IS-2076 -
Sammen om mestring)
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Om PROM

• Patient Reported Outcome Measures
(PROM) mål på symptom, funksjon, helse 
og livskvalitet.
Systematisk innsamling av kunnskap om 
selvrapportert helse og livskvalitet i ei 
pasientgruppe. 
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Om PREM

• PREM er en forkorting av det engelske begrepet «Patient Reported
Experience Measures» og er eit mål på pasienterfaringar - pasientens 
opplevelse av møte med helsetjenesta, medvirkning, informasjon, tillit til 
helsepersonell og tilgjengelighet.

Praktisert prioritering av pasientdata i kvalitetsregister:
Innen utgangen av 2020 skal 85 % av registrene ha pasientrapporterte data 
som del av datagrunnlaget.

Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020.
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Fagsenter for pasientrapporterte data  -
brukermedvirkning
Sammensetning.
8 høyt utdannede akademikere, -
3 med bakgrunn fra hjerte og kar
1 fra kreftgenetikk
1 fra diabetesmedisin
1 sykepleievitenskap
1 miljømedisin/epidemiologi
1 ikke oppgitt fagbakgrunn

Brukermedvirkning?
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Oppretting av register  og  kriteriegrunnlag

Helsedirektoratet

AD møtet RHF

Fagdirmøtet RHF

Interregional styringsgruppe

Ekspertgruppen

Nasjonalt servicemiljø

• Manglende faglig konsensus om 
diagnostikk og behandling 

• Potensial for forbedringsarbeid
• Stort prognosetap 
• Uklarhet med hensyn til nytte 

versus ressursforbruk for et 
etablert behandlingstiltak eller 
en pasientgruppe, kan være 
grunn til å prioritere opprettelse 
av et nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister.
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Vurdering fra en pasientsynsvinkel -

1. Kriteriegrunnlaget er klart og tydelig
2. Godkjenningsprosessen er byråkratisk, 

ressurskrevende og omstendelig.
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Vurderinger
Norge mangler helseregistre for flere store sykdomsområder som muskel- og 
skjelettsykdommer, psykiske lideIser og ruslidelser.

Riksrevisjonens rapport. Dokument 3.3  (2017-2018)
Eksempel:
Innen traumebehandling finnes store faglige sprik og kompetansegap innen det psykiske 
behandlingstilbudet. 
Forbedringspotensialet er stort, det samme er 
prognosetapet for pasientene slik dagens tilbud fungerer.
Det er opprettet et Traumeregister avgrenset til behandling ved traumer oppstått som 
følge av  omfattende fysiske skader, ulykker, voldsutøvelse etc.
Behandling av omfattende skader etter relasjonstraumer ved opplevd vold, overgrep, 
omfattende omsorgssvikt hos barn, ofte over lang tid, er ikke inkludert i traumeregisteret.
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Viktig for pasientene  -

1. Oppretting av nye registre må ha som prioritert målsetting at 
pasientgrupper med sammenlignbare skadevirkninger skal gis 
likeverdig innsats til bedret behandlingskvalitet.

2. Initiativet til nye registre må ha en sentral ansvarsplassering både 
når det gjelder behovsvurdering og finansiering. 
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Verdien av registre som er opprettet

• Mange helseregistre har data som er lite brukt. 
• Mange helseregistre har ikke den ønskede kvaliteten. 

Riksrevisjonens rapport. Dokument 3.3  (2017-2018)

Viktig fra pasientsynspunkt. 
Hensikten med Kvalitetsregistre er å skape verktøy til å forbedre 
behandlingskvalitet.
Det forutsetter: fullstendig datainnsamling, stabil registrering, relevante 
og pålitelige data og aktiv bruk av informasjonen. 
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Oppsummering av
"Hva er viktig for pasienter og brukere"

Å møte en helsetjeneste som i praksis fungerer slik det er uttrykt i politiske 
intensjoner.
Å møte en pasientopplevd virkelighet som samsvarer med beskrivelser fra 
administrative ledd i helsetjenestene.
Å møte tjenesteutøvere som erkjenner behov for brukermedvirkning, ikke bare 
pliktmessig aksepterer at det er en beslutning å forholde seg til.
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