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Vi viser til høringsnotat med frist for høringssvar 18.09.2022. 
 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har som oppdrag å bidra til kvalitetsforbedring 
og pasientsikkerhet i helsetjenesten gjennom å gi økt kunnskap om kvalitet, behandlingskapasitet og 
bruk av helsetjenester. Gjennom å lede Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, lage 
Helseatlas og organisere flere pågående forskningsprosjekter, har vi tett kontakt med registermiljøene 
i alle de fire regionene. Vi samarbeider med registermiljøene vedrørende identifisering av uønsket 
variasjon i de nasjonale kvalitetsregistrenes resultater, veileder registre og fagmiljø i arbeidet med 
kvalitetsforbedring og har bred erfaring med utfordringer knyttet til kvalitetsforbedringsarbeid i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
SKDE er svært positiv til at Helse Nord RHF har utarbeidet en delstrategi for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet. Dette mener vi kan bidra til økt fokus på kvalitetsforbedrende arbeid og i større grad 
forsvare klinikeres bruk av tid til kvalitetsforbedrende tiltak i en travel hverdag. Strategien poengterer 
at data fra egen virksomhet, blant annet nasjonale medisinske kvalitetsregistre og Helseatlas skal 
brukes for å identifisere områder hvor regionen har uønsket variasjon. Dette er allerede foreliggende 
data som er lett tilgjengelig for både ledere og fagpersoner, og effekt av kvalitetsforbedrende tiltak 
kan enkelt evalueres i kvalitetsregistrenes resultater fortløpende. Som strategien påpeker er 
registrering i nasjonale kvalitetsregistre lovpålagt, og høy dekningsgrad og kompletthet av data er en 
forutsetning for at registrene kan brukes som utgangspunkt for kvalitetsforbedringsarbeid. Registrene 
har resultater for strukturindikatorer, kliniske kvalitetsindikatorer og pasientrapporterte data. De 
fleste kvalitetsindikatorene har angitte nivå for ønsket måloppnåelse. 
 
Selv om delstrategien gir føringer for ansvar og roller mener vi den på noen områder kan bli tydeligere. 
Dette gjelder særlig helseforetakenes, og ledernes ansvar for å tilrettelegge for 
kvalitetsforbedringsarbeid lokalt. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser årlig ut 
midler til kvalitetsforbedringsarbeid som tar utgangspunkt i resultater fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Hittil har vi mottatt 51 søknader om midler og per 2021 har 23 prosjekter fått tildelte 
prosjektmidler. Hovedutfordringen som rapporteres fra samtlige prosjekter er at det ikke gis tid for 
klinikerne til å arbeide med forbedringstiltakene. Til tross for ledelsesforankring lokalt opplever en stor 
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del av deltagerne at de må bruke fritiden sin til arbeidet fordi de blir tatt ut av planlagt prosjekttid for å 
dekke opp i klinisk virksomhet.  

Våre merknader er knyttet til følgende: 

1. Samlet strategi for hele foretaksgruppen 

2. Kap. 3.2 Helseforetakenes ansvar og rolle i arbeidet med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet 

3. Kap. 4 Innsatsområder 

 

1. Samlet strategi for hele foretaksgruppen. SKDE stiller spørsmål ved om delstrategien kun skal 
være for RHFet, og ikke for hele foretaksgruppen samlet? 

Vi ser klart behovet for at RHFet tar et ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Nord, men 
det bør fremgå tydeligere hvordan delstrategien skal kommunisere og operasjonaliseres i det 
enkelte helseforetak. 

Vi ser ikke direkte av delstrategien hvordan den er tenkt operasjonalisert, men vår erfaring er 
at det er behov for en tydelig organisering og ansvarslinjer i denne type arbeid.  Vår erfaring 
med medisinske kvalitetsregistre og Helseatlas er at endring kun kan skapes hvis det er 
tilstrekkelig lederforankring og faglig eierskap, og at det er etablert en egen organisasjon med 
et tilstrekkelig mandat.  

Vi ønsker her å trekke fram erfaringene fra Norge og andre land i arbeidet med å redusere eller 
fase ut prosedyrer med lav helsegevinst. Erfaringene er at kun eksponering av resultater ikke 
fører til endring. De som har lykkes med å redusere eller fase ut prosedyrer har ansvarliggjort 
fagmiljøene og fulgt disse opp, samtidig som målene for reduksjon var ledelsesforankret.  

 

2. Kap. 3.2 Helseforetakenes ansvar og rolle i arbeidet med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet 

I henhold til Forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 2-3. Innmelding av opplysninger Skal 
virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester som omfattes av blant annet 
spesialisthelsetjenesteloven melde inn relevante og nødvendige opplysninger til medisinske 
kvalitetsregistre med nasjonal status (tildelt av Helsedirektoratet). Vår erfaring er at for 
helseforetak som har lav dekningsgrad i enkeltregistre er klinikernes begrunnelse for 
manglende rapportering at de ikke har tid, eller at ledelse ikke etterspør resultater. Her kunne 
et eget avsnitt presisert plikten til å registrere og at helseforetakene skal tilrettelegge for 
registrering som en del av daglig drift, følge opp egne resultater og iverksette 
kvalitetsforbedringstiltak ved uønsket variasjon.   

 
 

3. Kap. 4. Innsatsområder 

Formuleringene kunne med fordel vært mer forpliktende. Det er uklart hvem som skal 
gjennomføre hva og når, for eksempel i kap. 4.2: «Sørge for at kvalitetsresultater fra ulike 
kilder gjennomgås og vurderes regelmessig i sentrale møtefora, og se til at tiltak iverksettes 
hvor dette er nødvendig». Det mangler også konkrete målsettinger for endringene tiltakene 
skal føre til.  

Øvrige kommentarer til kapittelet: 

I kap. 4.2 Arbeide systematisk med kvalitet og sikkerhetskultur, er siste kulepunkt at 
kvalitetsresultater hos private avtalespesialister som Helse Nord RHF har avtale med skal følges 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-21-789#KAPITTEL_2
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opp. Vi foreslår at det også fremkommer at slike private tilbydere omfattes av plikten til å 
registrere til nasjonale kvalitetsregistre. De fleste nasjonale kvalitetsregistre omfatter områder 
der også private tilbydere utfører helsetjenester, men mange registrerer ikke i 
kvalitetsregistrene. 

Kap. 4.5 Redusere unødvendig diagnostikk og behandling, første kulepunkt understreker at 
informasjon fra Helseatlas brukes til å identifisere områder med uønsket variasjon og 
iverksette forbedringstiltak. Her kunne med fordel de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
vært inkludert i setningen. Det er i dag 58 slike nasjonale kvalitetsregistre som dekker store 
områder innen somatisk og psykisk helse. Data oppdateres kontinuerlig og resultatene 
publiseres ofte og kan avdekke praksisforskjeller og årsak til praksisvariasjon. 

Kap. 4.6 Videreutvikle og forbedre data til kvalitetsarbeid og styring, andre avsnitt: «De 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen ved 
å sikre kvalitet i utredning, behandling og oppfølging». Her vil vi påpeke at kvalitetsregistrene i 
seg selv ikke kan sikre denne kvaliteten. Derimot kan de belyse den ved å avdekke uberettiget 
variasjon og lav måloppnåelse, slik strategien sier. Resultatene skal danne utgangspunkt for at 
helseforetakene sikrer kvaliteten gjennom kvalitetsforbedrende tiltak.  

 

Vi ønsker også å kommentere at både Helseatlas og andre analyser fra SKDE kan være nyttige i 
arbeidet med kvalitetsforbedring og styring. En forutsetning er da at kodekvaliteten i NPR er 
god. Vi anbefaler derfor at det tas inn et punkt om at HN-RHF skal bidra til at 
Helsedirektoratets prosjekt «Bedre data inn» når sine mål. Prosjektet skal legge til rette for god 
og forutsigbar kvalitet på innrapporterte data til NPR og KPR. 

 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Barthold Vonen 
Direktør 
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