
FAGRÅDSMØTE i KVALAP 22.03.22 
 
Til stede: Wenche Steenstrup (brukerrepresentant, Mental helse) Eirik Kjelby (utvalg for 
alderspsykiatri), Carina Ryssdal (Helse Nord), Maria Korsnes (Helse Sør-Øst) og Ellen Jorunn Leite 
(Helse Midt Norge), Maria Lage Barca (Fagansvarlig KVALAP), Marit Tveito (Fagsjef psykisk helse 
Aldring og Helse) og Tanja Ibsen (KVALAP-Koordinator) 
 
Forfall: Ingrid Langeland (Helse Vest) og Eirik Auning (Helse Sør-Øst) 
Sted: Teams 

Det er innkalt til et kort teams-møte for å informere fagrådet om hva det innebærer at KVALAP har 
fått nasjonal status som medisinsk kvalitetsregister. Det informeres om at referater fra 
fagrådsmøtene vil bli lagret på KVALAP sine nettsider fremover. Nettsidene er under revidering. 

 

1. Presentasjonsrunde, -ny representant fra Mental helse  
Wenche Steenstrup har kommet inn i fagrådet som brukerrepresentant fra Mental Helse. Hun har 
erfaring som brukerrepresentant fra brukerrådet ved Drammen DPS og kontrollkommisjonen på 
Blakstad sykehus. 
 

2. Informasjon nasjonal Status 
Marit orienterer om at KVALAP har fått nasjonal status som medisinsk kvalitetsregister med 
umiddelbar virkning. Vi er det 3. nasjonale kvalitetsregisteret innen psykisk helse, hvor NorSpis og 
Kvarus allerede er etablert. 
 
Når KVALAP har nasjonal status må alle alderspsykiatriske sykehus levere data. I tillegg er det stilt 
krav om at KVALAP skal inkludere de største DPS’ene som behandler mer enn 100 eldre i året, ca. 20 
stykker. Dette for å øke inklusjon av alle eldre som behandles innen psykisk helsevern i KVALAP. 
Innlemming av DPS gjøres etter at gjenværende alderspsykiatriske sykehus (4 stk.) har kommet i 
gang, og etter at elektronisk datafangst er på plass, og vil først piloteres  
 
Det skal etableres elektronisk datafangst. KVALAP har allerede kontakt med HEMIT, som skal bistå 
oss med MRS-løsning. Det er samme elektroniske løsning som NorKog bruker. NorKog rapporterer at 
det tar ca. 7 minutter å registrere opplysningene i den elektroniske løsningen. Tidsplanen for når 
elektronisk løsning er på plass for KVALAP er ca. et år. Det er også ønskelig å ta ut tilgjengelige 
uttrekksdata for alle over 65 år (aggregerte data) fra eksisterende nasjonale registre.  
 
Myndighetene ønsker at en skal få til reservasjonsbaserte registre på sikt, da det er ventet å styrke 
dekningsgraden ytterligere, men det er nok langt frem. Det må følgelig bes om skriftlig samtykke til 
deltagelse som tidligere.    
 
KVALAP må jobbe med synliggjøring i tiden fremover. Vi skal ha innlegg og poster på 
Landskonferansen i alderspsykiatri i mai, og vi har allerede avtaler med tre sykehus for informasjon 
og opplæring. Vi må invitere oss selv mer ut til de alderspsykiatriske enhetene, samt gjøre oss synlige 
på relevante kurs og kongresser. Her må alle i fagrådet være behjelpelige med å gjøre KVALAP til et 
synlig kvalitetsregister, samt komme med innspill på hvor vi bør informere. 



 
3. Informasjon ut til KVALAP- kontakter og ansatte i alderspsykiatrien 

Per nå har det kun gått ut en e-post med informasjon om at nasjonal status ble tildelt i 2022. 
KVALAP-teamet enes om å invitere alle KVALAP-kontakter og andre som er interessert, til et digitalt 
informasjonsmøte. Der vi kan gi grundigere informasjon om hva det innebærer at KVALAP har fått 
nasjonal status, samt at det vil være rom for spørsmål og innspill. 
 

4. PROM og PREM 
To sengeposter og en poliklinikk har pilotert PROM og PREM skjemaer. De er nå revidert for å bli litt 
enklere, og er snart klare til utsending. Fagrådet støtter forslaget om å sende ut skjemaene til alle 
sykehusene så snart de er klare, for å starte innsamling av pasientrapporterte data. 
 

5. Kvalitetsindikatorene og innspill på registersettet 
KVALAP må nå rapportere på våre kvalitetsindikatorer. Vi enes om å revidere kvalitetsindikatorene i 
møtet som skal være i juni 2022. 
 

6. Registerseminar 
Vi holder av torsdag 20. oktober til registerseminar på Gardermoen. Dato sendes ut til alle KVALAP-
kontakter så de og deres kolleger kan holde av datoen. Fagrådet bes om å komme med innspill på 
temaer til seminaret på møtet i juni 2022. 
 

7. Eventuelt 
Det ble etterspurt hvordan det ligger an med bruk av GAI i KVALAP, da lisensen utløper. Det er 
besluttet at Aldring og helse betaler ny lisens, og det er dialog med de som innvilger lisensen. Marit 
Tveito følger opp dette.  
 
 
 
Referent: Tanja Ibsen 
KVALAP-koordinator 
 

 


