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Ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre fra 1.september 
En ny forskriften for medisinske kvalitetsregistre ble vedtatt av Kongen i 

Statsråd fredag 21.juni 2019. Med den nye forskriften får helsepersonell plikt til 

å melde inn relevante opplysninger til alle nasjonale kvalitetsregistrene. Det er 

helt avgjørende for at registrene skal bli gode og fungere etter hensikten. 

Forskriften trår i kraft 1.september 2019. Det betyr i forhold til Tonsilleregisteret 

at dersom man utfører tonsilleoperasjoner ved avdelingen/praksisen, så skal 

operasjonen registreres i registeret. Fortsatt krever det at pasienten har 

samtykket til registrering. Registersekretariatet vil jobbe for muligheten for å få 

reservasjonsrett i stedet for skriftlig samtykke, men det er en prosess med 

personvernombud som vi må igjennom og vil forutsette at IT-løsning for dette  

Nyhetsbrev 3 - Norsk tonsilleregister 



 

Se hele forskriften her  

 kommer på plass.  

 

 

 

 

Falk – Felles autentisering for kvalitetsregistre 

Falk har erstattet Helseregister.no som påloggingsløsning for medisinske 

kvalitetsregistre, som ikke lengre oppfyller dagens krav til sikkerhet. Falk 

sørger for at du får logget på alle kvalitetsregistrene i Norge på en sikker, 

trygg og enkel måte. Tonsilleregisteret har vært pilot på den nye nasjonale 

løsningen i vår, hvor brukere av registeret har hatt en gradvis overgang til 

den nye løsningen.  

Mangler du fortsatt brukertilgang kan du lage bruker på den nye løsningen: 

1. Besøk Falk-forsiden på https://falk.nhn.no/  

2. Velg registeret du ønsker tilgang til, fyll inn aktuelle opplysninger og 

trykk «Søk om tilgang» 

Etter tildelt brukertilgang kan du fortsette registeringen slik du er vant til, 

f.eks. via https://mrs.nhn.no/. 

Ta kontakt med registersekretariatet ved eventuelle problemer. 

 

 

Ny versjon av brukermanual 

I forbindelse med ny påloggingsløsning for Tonsilleregisteret er det kommet ny 

utgave av brukermanualen. 

 

 

Se ny versjon av brukermanual på vår hjemmeside  

 

 

https://stolav.us16.list-manage.com/track/click?u=96ae5fa5be4fc88dd8948e107&id=f5476c6ef7&e=5ce9bda7a9
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Innsynsrett for pasientene  

Den registrerte har etter helseregisterloven § 24 rett til både generell 

informasjon om registeret og en rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Dette 

betyr at man som pasient/pårørende når som helst kan be om å få se eller få 

utlevert all informasjon som er registrert. I samarbeid med Hemit og 

Direktoratet for e-Helse er det utarbeidet en innsynsløsning for 

Tonsilleregisteret i Helsenorge.no. Det betyr at pasient/pårørende kan bestille 

rapport fra registeret for automatisk utsendelse på Helsenorge.no. Denne 

løsningen vil på sikt bli tilgjengelig for alle nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre.  

 

  

 

Valideringsprosjekt  

Det er viktig at datakvaliteten i Tonsilleregisteret er god, og opplysningene 

innhentet i registeret bør være mest mulig komplette og korrekte. For å sikre 

god kvalitet på dataene må vi regelmessig foreta validering. Det ble derfor i 

2017-18 gjennomført en valideringsstudie for registeret. Formålet med studien 

var å validere innsamlet data i Norsk tonsilleregister for å sjekke om variablene 

i peroperativt skjema var korrekt registrert. Resultatene viste at det var svært 

høy enighet mellom registeret og journal, og at reliabiliteten for Norsk 

tonsilleregister er høy for alle variablene registrert av medisinsk personell.  

 

 

Lenke til artikkel fra studien  

 

 

For å sikre god kvalitet på besvarelser fra pasienter også planlegges det i neste 

omgang å gjennomføre en valideringsstudie av 30-dagers spørreskjema etter 

operasjon (PROM). I tillegg til spørsmålene i dette skjemaet vil vi inkludere 

https://stolav.us16.list-manage.com/track/click?u=96ae5fa5be4fc88dd8948e107&id=36d2288b3c&e=5ce9bda7a9


 

noen tilleggsspørsmål for å vurdere forbedringspotensialet til eksisterende 

spørreskjema. I prosjektet skal vi undersøke om det som blir registrert i 

kvalitetsregisteret av pasient/pårørende samsvarer med det som 

pasient/pårørende oppgir muntlig per telefon innen kort tid etter skriftlig 

besvarelse. Vi vil også kontakte pasienter som ikke har besvart 

spørreskjemaet, for å sjekke om de skiller seg ut fra gruppen som har besvart, 

samt å kartlegge hvordan vi kan få økt dekningsgrad på PROM i registeret. 

Tonsilleregisteret har mottatt midler fra Nasjonalt Servicemiljø for medisinske 

kvalitetsregistre (SKDE) for gjennomføring av dette datakvalitetsprosjektet. 

Prosjektet er tenkt gjennomført i samarbeid med det svenske tonsilleregisteret.  

 

  

 

  

 

Kvalitetsforbedringsprosjekt  

Norsk tonsilleregister mottar også støtte fra SKDE for gjennomføring av et 

kvalitetsforbedringsprosjekt med oppstart høsten 2018. Marit Furre Amundsen, 

operasjonssykepleier ved Øre-Nese-Hals (ØNH), er ansatt i 20 % stilling i 

prosjektet. Hun driver prosjektet i samarbeid med Vegard og Siri. 

Prosjektets overordnede mål er å redusere antall reinnleggelser pga 

postoperativ blødning etter tonsilleoperasjoner. Det er også et fokus på rutiner 

for å øke inkluderingen til registeret. Totalt 7 sykehus er inkludert i prosjektet, 

basert på mindre god måloppnåelse på kvalitetsindikatoren «Reinnleggelse pga 



 

blødning» i 2017. I tillegg har 4 sykehusavdelinger med gode resultat på 

kvalitetsindikatoren bidratt med sine erfaringer og kompetanse i forbindelse 

med workshop i januar. 4 tonsilleoperasjoner ble filmet. Filmene brukes deretter 

i opplæring. Hver enkelt avdeling har i etterkant av workshopen laget en lokal 

plan for videre jobbing i daglig klinisk virksomhet. Avdelingene får regelmessig 

tilbakemelding på resultat fra registeret, med fokus på eventuelle endringer i 

antall reinnleggelser. Det planlegges et oppsummeringsmøte for 

prosjektavdelingene på slutten av året.  

 

 

  

   

 

E-postadresse for kontakt: 

 

siri.wennberg@stolav.no 
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