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1. Hva saken gjelder 

 

Et av våre strategiske mål er at alle pasienter som behandles i sykehuset inngår i et 
kvalitetsregister som måler resultat for hvert rehabiliteringsprogram. Styret orienteres i 
saken om status for prosjektet for etableringen av Sunnaas kvalitetsregister. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 

Bakgrunn 
Sunnaas sykehus HF har per i dag ikke godt nok systematisert kunnskap om sykehusets 
pasienter, tilbudene, og effekten av disse tilbudene. Journalsystemet er ikke tilstrekkelig 
strukturert og systematisert for registrering og uttak av data til dette formålet. Den kliniske 
aktiviteten på sykehuset er i liten grad dekket av registre (med unntak av ryggmargsskade-
registeret).  
 
Sunnaas kvalitetsregister vil gi mer detaljert og pålitelig oversikt over sykehusets virksomhet 
og over pasientene. Resultatene vil bidra til å monitorere egen praksis, herunder oppnåelse 
av kvalitetsindikatorer. Å beskrive uønsket variasjon i kvalitet gir mulighet til å arbeide 
systematisk med kvalitetsforbedring. Gjennom sammenligning med andre aktører og med 
etablerte standarder kan man lære av andres kunnskap og forbedre egne metoder og 
rehabiliteringsprogram.  
 
Planlagt register  
Det overordnede formålet med Sunnaas kvalitetsregister er å forbedre kvaliteten på 
sykehusets rehabiliteringstilbud og dermed helsetilstanden til pasientene. Det etableres et 
ikke-samtykkebasert register som skal omfatte så mange av sykehusets pasienter som mulig. 
Et tematisk forskningsregister gir økte muligheter for bruk til forskning og kobling av data til 
andre registre og verktøy, for de pasientene som samtykker til det. 
Registeret vil ha følgende struktur: 

 kjernedata som gjelder alle pasienter uavhengig av diagnose eller funksjon (f.eks. 
alder, kjønn, tid siden skade, boform mm.) 

 delregistre med data spesifikke for  
o diagnose (f.eks. pasienter med multitraume) 
o funksjon (f.eks. pasienter med språkvansker etter hjerneskade) 
o tilbud (f.eks. pasienter ved spastisitetspoliklinikken) 

 
I tillegg til en vesentlig styrking av kvalitetsarbeidet forventes det effektiviseringsgevinster i 
kvalitetsarbeid. bl.a. ved at man unngår dobbeltregistrering og at man kan bruke data som 
registreres i forbindelse med klinisk virksomhet direkte til kvalitetsarbeidet. Rapporter og 
analyser for styringsparametere vil kunne lages mer effektivt og det kliniske arbeidet vil 
foregå på en mer strukturert og standardisert måte. Utover dette vil gevinstene av et 
kvalitetsregister kunne videreutvikling rehabiliteringstilbudene, bl.a. med mulighetene til å 
øke effekt og effektivitet. 
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Status og videre arbeid 
 
Arbeidet med å få etablert Sunnaas kvalitetsregister startet i 2019. Til tross for høy 
prioritering har det vært forsinkelser som skyldes både pandemien og uforutsett fravær av i 
alt tre sentrale fagpersoner som har vært vanskelig, og tatt tid, å erstatte. Prosjektet er nå i 
sluttfasen; registreringsskjemaene programmeres ferdig i disse dager, testing av registrering 
og arbeidsflyt og pilotering i utvalgte deler av sykehuset vil starte innen kort tid. Utrulling til 
hele sykehuset er planlagt primo 2023. Registreringen vil starte med kjernedata uavhengig 
av diagnose eller funksjon som en «grunnstamme» for videre oppbygging av registeret der 
det gradvis legges til delregistre med mer spesifikk informasjon. Detaljer vil bli presentert i 
styremøtet. 
 
Prosjektet har et godt samarbeid med den regionale registerstøttefunksjonen tilhørende 
Oslo Universitetssykehus samt andre registre og har lagt vekt på å følge gjeldende 
anbefalinger og lytte til andres erfaringer. Sentrale punkter for et vellykket register er god 
forankring hos både fagmiljøene og ledelsen, noe det arbeides aktivt med. Det har også vært 
et sterkt fokus på å unngå dobbeltregistrering der det er mulig, og nytteverdi for klinikerne 
som registrerer. 
  
Programvaren som er anskaffet for registeret (Medinsight) har også løsninger for digital 
samtykkeregistrering og digitale koblingslister. En sideeffekt av kvalitetsregisterprosjektet er 
derfor at disse har blitt tatt i bruk ved sykehuset. All samtykkelagring for nye prosjekter skal 
nå benytte disse løsningene, noe som også øker informasjonssikkerheten. 
 
Sentralt Rehabiliteringsregister 
Helsedirektoratet har opprettet et sentralt Rehabiliteringsregister der Sunnaas er en av 
pilotinstitusjonene. Det sentrale Rehabiliteringsregisteret skal omfatte hele rehabiliterings-
feltet, og er derfor planlagt mindre detaljert og mer overordnet innrettet. Sykehuset har i 
tillegg behov for et register som er mer direkte relatert til våre målgrupper og våre tilbud.  
 
Klinikkoverlege på Sunnaas sykehus, som leder prosjektet med å etablere Sunnaas 
kvalitetsregister, leder også fagrådet for det sentrale Rehabiliteringsregisteret og har i 
perioder vært utlånt til Helsedirektoratet. Dette bidrar til å oppnå synergieffekter og 
gjensidig utbytte av metodekunnskap, og sykehuset har fått nyttige erfaringer som 
pilotinstitusjon for Rehabiliteringsregisteret. Sunnaas-resultater fra Rehabiliteringsregisteret 
blir tilgjengeliggjort i vårt interne ledelses- og informasjonssystem «LISSY». 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør anser utvikling av et eget kvalitetsregister som et viktig tiltak for å 
forbedre arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, og for den videre utviklingen av 
pasienttilbudet. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering. 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/rehabiliteringsregisteret

