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Hva er et kvalitetsregister?

• En prospektiv og fortløpende 
registrering av definerte variable i 
behandlingsforløpet av en 
veldefinert pasientgruppe

• Designet av fagfolk med ansvar for 
og kunnskap om aktuell 
pasientgruppe

• Formål: Systematisk 
dokumentasjon av prosess og 
resultat for hele gruppen, til 
kvalitetsforbedring og forskning
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Kvalitetsregister:

Et register som løpende kan dokumentere resultater for en avgrenset 

pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp.

Utvalg:

Hvilken pasientgruppe

inkluderes? 

Tiltak:

Hva ble gjort?

Resultat:

Hvordan gikk det?

Fulgte vi retningslinjer?

Systematisert innsamling av data fra klinisk 

praksis

Kostnader
Helsetjenesteforskning

Kliniske endepunkter
Ny kunnskap

Kliniske  

retningslinjerRisikofaktorer
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Hva kan vi bruke registerdata til?

• Kvalitetskontroll/

sikkerhet/utvikling

• Kohorte studier

Risikofaktor-analyser 
Kliniske retningslinjer

• Register-RCT, RRCT

• Forbruksanalyser / 
variasjon

• Være trygge og sikre 

• Være virkningsfulle 

• Være samordnet og koordinert 

• Involvere brukerne og gi dem innflytelse 

• Utnytte ressursene på en god måte 

• Være tilgjengelige og rettferdig fordelt 
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7

www.kvalitetsregistre.no
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Resultater fra Norsk hjerneslagregister 2013:
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Fra Norsk MS-register og biobank:

Fra Nasjonalt register for prostatakreft:
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Bruk av registerdata - tre hovedspørsmål

Gir data fra 
kvalitetsregistre 

oss mer kunnskap?

Fører kunnskap til
praksisendring?

Fører praksisendring til 
bedre 

resultat for pasientene?

RCTer i klinisk praksis

• Inkluderte pasienter ofte  ikke 
representative for de 
pasientgruppene som faktisk får 
behandling

• Begrenset observasjonstid –
langtidseffekter av behandling og 
bivirkninger er vanskelig å 
evaluere
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Områder hvor RCT er særskilt krevende

• Pasienter med sjeldne 

tilstander

• Pasienter med 

sammensatte problemer

• Komplekse intervensjoner

• Repeterte  intervensjoner

RCT i et kvalitetsregister:

Standard beh

Ny behandlingR
a
n
d
o
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e
ri

n
g

Bakgrunnspopulasjon

Utvalg

Standard beh i populasjon
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RRCT:Registry based 

Randomized Clinical Trial

Am Heart J 2010
Okt. 2013

http://www.nejm.org/search?q=RRCT%20%20qs=%3Fdate%3Dpast10Years%26q%3DTASTE#qs=%3Fq%3DTASTE

TASTE-studien    Design
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TASTE-studien   Resultater

N Engl J Med 2013; 369:1587-1597

Conclusions: Routine thrombus aspiration before PCI as compared with PCI alone 
did not reduce 30-day mortality among patients with STEMI

Okt. 2013

TASTE-studien   Resultater 1 year follow-up

Sept. 2014

Conclutions: Routine thrombus aspiration before PCI in patients with STEMI did not reduce the 
rate of death from any cause or the composite of death from any cause, rehospitalization for 
myocardial infarction, or stent thrombosis at 1 year.
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Styringsgruppen = forskernettverk

Ryggkirurgi for  degenerative tilstander

• Ca. 5-6000 operasjoner årlig ved 
35-40 kirurgisk enheter

• Viktig årsak til arbeidsuførhet, -
svære kostnader

• Effekten av kirurgisk behandling 
er omdiskutert, relativ 
operasjonsindikasjon

• Stor variasjon i operasjonsrater 
mellom helseregioner

Smerter og 

Funksjonssvikt
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Valideringsstudier

- Måleinstrumenter

- ”Loss to follow up”

- ”Suksess”- kriterier

Viktigste faktor: godt funksjonsnivå før operasjon

Risikofaktorer
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Indikasjon for kirurgi og dårlig operasjonsresultat

Smerter før operasjon

Leg pain (NRS)

Kan bare 

bli verre

Streng indikasjon = bedre resultater

Smerte 

forbedring

Resultatene er nylig akseptert for publikasjon i hovedtidsskriftet, BMJ:

Den nye mindre invassive operasjonsmetoden gir:

- Like gode resultater (PROMs) som standardmetoden (laminektomi)

- Ca. 2 døgn kortere liggetid på sykehus

- Færre komplikasjoner (dog ikke statistisk signifikant)

Dette gir nye kliniske retningslinjer som implementeres og overvåkes 

gjennom NKRs rapporter til brukerne 

NKR

BMJ Open 2014;4:e004651. doi:10.1136/bmjopen-2013-004651
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Bruk av registerdata - tre hovedspørsmål

Gir data fra 
kvalitetsregistre 

oss mer kunnskap?

Fører kunnskap til
praksisendring?

Fører praksisendring til 
bedre 

resultat for pasientene?

Years postoperatively

N
o 

re
op

er
at

io
n

%

2-screws               4 771 with 1113 reoperations  RR=6.99 P<0.001

Hemiprosthesis 12 236 with   417 reoperations  RR=1

2-screws

Hemiprosthesis

Dislocated femoral neck fractures. 
Reoperations screws vs HA.   1 530 reoperations 17007 fractures
Adjusted for gender, age, ASA, VTE-prophylaxis and cognitive impairment

(Lars Engesæther)
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(NRL Årsrapport 2012)

Oppsummering: 
Bruk av registerdata i forskning

• Gir studier med høy ekstern validitet og klinisk interessante 
endepunkt – kan brukes til endring av praksis

• Gir mulighet til å studere komplekse intervensjoner – ”real 
life”

• Gir mulighet til studier av små sub-grupper/ sjeldne tilstander

• Gir mulighet til å undersøke endringer i både i struktur, tiltak 
og endepunkt 

• RRCT- Registry based Randomized Clinical Trials -kombinerer 
det beste fra observasjonsstudier og RCTer

• Forskningsfunn må brukes til kvalitetsforbedring av 
pasientbehandlingen!


