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Nasjonale medisinske kvalitetsregistre  -  høringsuttalelse

Vi viser til høringsbrev med tilhørende "Sluttrapport Kvalitetsregisterprosjektet 2005", datert
4. april 2006. Norsk Sykepleierforbund har med interesse lest rapporten, og vil med dette få

komme med følgende kommentarer:

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er opptatt av å understøtte tiltak som har til hensikt å bidra til
kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Vi ser store utfordringer og muligheter i forbindelse med et
stadig økende fokus på kunnskapsbasert praksis, kompetansesammensetning og
prosessforbedring av pasientforløp både innen organisatoriske enheter og på tvers av nivåene

i helsetjenesten. Medisinske kvalitetsregistre kan være et viktig virkemiddel i så måte.
Arbeidsgruppe 2, (prioritering av eksisterende og planlagte nasjonale medisinske registre) sin
kriterieliste (s. 15 ) synliggjør at det pt. er store begrensinger i valg av pasientgrupper som

anses velegnet for registrering i kvalitetsregistre. Med en fortsatt tilnærming som dette vil en
"gå glipp av" kvalitetssikrede evalueringer av sykdom/behandlingsforløp hos pasientgrupper

hvor det er viktig å gjøre dette (kroniske sykdommer, osv.). NSF støtter derfor SHDir's sin
vurdering at det er behov for å legge til grunn et vidt perspektiv ved etablering av nye registre.
I tiden som kommer er det viktig å vurdere hensiktsmessige kvalitetsregistreringer i forhold til
pasientgrupper som er prioritert i henhold til lov og forskrift, samt i helsepolitiske føringer.
Troverdig evaluering av resultater hos pasienter med komplekse/sammensatte behov for
helsetjenester forutsetter en bred tilnærming. Med dette som formål er det behov for utvikling
av indikatorer/data som synliggjør kvaliteten i alle ledd av pasientbehandlingen, inklusiv
kvaliteten på sykepleiepraksis. Opplegg og drift av kvalitetsregistrene forutsetter ved en slik

tilnærming tverrfaglig medisinsk/helsefaglig kompetanse samt statistikk/metodekunnskap, og

bør a forankring både mot RHF'ene og kommunenivået.

b fh- Q6rr`hann y('ind Nordbø
Fagsjef Spesialrådgiver

Tallbugt. 22

Postboks 456
0104  0slo

Telefon: 22 04 33 04 www.sykepleietforbundet.no Fakturaadresse:

Telefaks: 22 04 32 40 Bankgiro: 1600 49 66698 Postboks 1535

E-post: post©sykeple€erforbundet.no Org.nr.,. NO 960 893 506 MVA 7435 Trondheim


