
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  

NYHETSBREV MARS 2019 

Tertialrapport for 3. tertial 2018 er sendt til kontaktpersoner på sykehus  

Denne rapporten viser registreringspraksis for utvalgte variabler. Hvis du ønsker en rapport, men ikke har mottatt 

denne; ta kontakt med oss. 

Heldagsseminar 2019 

Heldagsseminar for Norsk hjerteinfarktregister er satt 

til Gardermoen 28. november. Sett av datoen, så 

sender vi ut mer informasjon til høsten. 

Hilsen Tormod, Ragna Elise, Sylvi, Kari og Kaare 

Nettside: hjerteinfarktregisteret.no                                                   Epost: hjerteinfarktregisteret@stolav.no 

 

Nivå 4! 

Norsk hjerteinfarktregister ble i 2018 vurdert av en 

nasjonal ekspertgruppe å være et register av svært 

høy kvalitet (stadium 4, høyeste nivå).  

Av 50 kvalitetsregistre er det kun fire registre som 

ble klassifisert til å være i stadium 4. 

Sekretariatet takker alle registratorer og sykehus 

for strålende innsats og ser frem til videre  

samarbeid og utvikling. 

Les mer om ekspertgruppens vurdering her: 

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/ekspertgr

uppens-vurdering-av-arsrapporter-2017 

 

Ferdigstilling av 2018-skjema 
Fristen for innregistrering av data for 2018 er nå 
passert. Svært mange sykehus har lagt inn et stort 
stykke arbeid for å rekke den nye fristen som var 1. 
mars. 
Det er likevel et ønske fra registeret at sykehus jobber 

for å unngå skippertak på innregistrering og dedikerer 

ressurser til kontinuerlig innregistreringsarbeid.  

Det blir mer og mer viktig å presentere relevante og 

oppdaterte resultater slik at sykehusene kan bruke 

registeret i kvalitetsforbedrende arbeid. Tidlig 

registrering er også viktig for innhenting av 

pasientrapporterte resultater (PROM). 

Interaktive resultater inneholder nå deskriptiv statistikk 

Her finner du månedlig oppdaterte rapport på indikatorer, risikofaktorer, komplikasjoner og medisiner ved utreise 

på ditt og andre sykehus. Denne rapporten er tilgjengelig for alle uten innlogging. Registeret ønsker å videreutvikle 

rapporten, så kom gjerne med tilbakemeldinger. 

 

 
Se rapporten på kvalitetsregistre.no/resultater  

Registrerer vi likt? 

For å opprettholde god registerkvalitet er det viktig at 

alle registrerer likt. I løpet av april kommer vi til å 

sende sykehistorier til noen sykehus og be om at disse 

blir innregistrert. Resultatene vil bli presentert på 

heldagsseminaret i november. 
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