
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

NYHETSBREV APRIL 2018 

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2018 

Med 470 påmeldte fra registre fra hele landet ble 

konferansen avholdt i Tromsø denne gang. Fokus for 

konferansen var »Gode helseregistre – bedre helse», 

og dette er noe vi sammen med dere stadig jobber 

for. For interesserte er det mulig å se foredragene fra 

konferansen her: 

https://www.registerkonferansen.no/ 

Ny medarbeider i sekretariatet 

Ragna Elise har 50 % permisjon i registeret, 
og Elisabeth Bøe Utne har startet i 50 % 
stilling i hennes sted. Hun har en master i 
folkehelse og jobber ellers som sykepleier 
innen hjertekirurgi.  

 

Pasientrapporterte data (PROM) 

Registeret sender ut PROM-skjema til 
infarktpasientene tre måneder etter 
utskrivelse til hjemmet.  
 
For å få best mulig svarprosent er det viktig 
at pasienten registreres i registeret innen 
kort tid etter utskrivelse. 
Hjerteinfarktregisteret har en egen indikator 
på dette som kalles Aktualitet. 
 
Andelen pasienter som blir registrert innen 
60 dager var 65% i 2017. Det er stor 
variasjon mellom sykehusene. 
Tertialrapportene inneholder mer 
informasjon om ditt sykehus. 
 

Hilsen Ragna Elise, Sylvi, Tormod, Kari, Elisabeth og Kaare 

hjerteinfarktregisteret.no  

hjerteinfarktregisteret@stolav.no  

    

Tertialrapport  

Rapport 3.tertial 2017 (sept-des) vil bli sendt ut til hvert 

enkelt sykehus. Her vil en kunne sammenligne data fra 

samme kvartal fra 2013 fram til i dag. Vi har fokusert på 

variabler med høy andel ukjente registreringer og tid fra 

utreise til ferdigstilling av skjema. Kom gjerne med 

tilbakemeldinger! 

  

Ferdigstilling av 2017-skjema 
Kvalitetssikringen av innregistrerte 
opplysninger for 2017 er i gang. Mange 
sykehus har gitt tilbakemelding om at de har 
registrert alle hjerteinfarkter for 2017. Data 
er kvalitetssikret for logiske feil m.m. og er 
rettet opp av sykehusene. Noen sykehus 
jobber fortsatt med å registrere de siste 
skjemaene.  

Meldinger (potensielle pasienter) 
Som noen av dere som registrerer kanskje har lagt 
merke til har registeret innført en ny funksjonalitet.  
Hvis ditt sykehus har overflyttet pasienten til et 
annet sykehus vil systemet sjekke om det sykehuset 
har et skjema på samme pasient. Hvis ikke vil 
sykehuset få melding om potensiell pasient. Vi 
utvider nå også denne funksjonen med en mulighet 
for tilbakemelding til avsender for kvalitetssikring av 
hjerteinfarktforløpet. Denne endringen kommer 
mest sannsynlig i løpet av vår/sommer 2018. 
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