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 Utviklet i samarbeid av NKARR, Hysnes Helsefort, Hernes Institutt, Muritunet
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 Konsesjon fra Datatilsynet til å behandle sensitive personopplysninger gjennom

Kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering ble gitt den 3. februar 2017



Formål

 Overordnet formålet med Kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering (KAR)

er å bidra til utvikling og å heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele

utrednings- og behandlingsforløpet for arbeidsrettet rehabilitering.

 Delmål med registeret er å bidra til å forbedre kunnskapsbasert praksis og

kvalitetssikringsarbeid i den enkelte behandlingsinstitusjon.

 Delmål er at registeret skal kunne danne grunnlag for forskning på arbeidsrettet

rehabilitering og nærliggende tema.



Registerets innhold

 Populasjonen i registeret er samtykkekompetente kvinner og menn i yrkesaktiv alder (18

år og eldre) og som deltar i arbeidsrettet rehabilitering

 Personopplysninger om kjønn, utdanning, diagnose, helse, sykmelding, forhold ved

arbeid, arbeidsevne, gjennomføringsgraden av rehabiliteringen og økonomiske

stønadsordninger. Opplysningene er fra tidspunktene rett før- og rett etter rehabilitering

og ved 6 og 12 måneder etter endt rehabilitering

 Bakgrunnsinformasjon om rehabiliteringsinstitusjonene som antall ARR-pasienter per år,

snittalder pasienter, ventetid, type og varighet på rehabilitering som gjennomføres. Disse

opplysningene innrapporteres en gang per år



Rehabiliteringsinstitusjon 

• Innsamler og sender data på samtykkende deltakere for fire tidspunkt

NKARR

• Analyserer data på klinikknivå og for alle klinikker samlet

• Returnerer resultater på klinikknivå tilbake til den innsendende enhet

• Publiserer resultater for alle klinikker samlet

Rehabiliteringsinstitusjon 

• Mottar analyserte resultater for egen klinikk

• Kan få returnert data på individnivå for egen klinikk 

Oversikt over organisering og prosedyrer



• Rehabiliteringsinstitusjonene inviterer alle personer som skal delta i 
ARR til deltakelse i KAR og utdeler informasjonsskriv og 
samtykkeskjema 

• Personer som ønsker å delta i KAR leverer undertegnet 
samtykkeskjema til klinikken

• Det undertegnedes samtykkeskjema beholdes av klinikken og lagres 
i medisinsk journal

Rehabiliterings-
institusjon

Deltakelse i KAR 



• Rehabiliteringsinstitusjonen inkorporerer fire sett standardiserte 
spørsmål/spørreskjema fra KAR i egne utrednings- og 
evalueringsverktøy

• Deltakerne i KAR svarer på spørreskjema ved fire tidspunkt, rett før-
og rett etter rehabiliteringen og ved 6 og 12 måneders oppfølging

• Svar på spørsmål lagres i medisinsk journal

• Sender ut påminnelser ved manglende svar

Rehabiliterings-
institusjon

Innsamling av personopplysninger



• Rehabiliteringsinstitusjonen sender inn opplysningene til KAR ved 
bruk av «Nettskjema» (UiO) 

• Seks skjema benyttes for innsendelsen av opplysningene:

Opplysninger ved ankomst

Opplysninger avslutning

Opplysninger ved 6 måneder oppfølging

Opplysninger ved 12 måneder oppfølging

Informasjon om rehabiliteringsinstitusjonen

ARR forløp ved rehabiliteringsinstitusjonen

Rehabiliterings-
institusjon

Innsending av opplysninger til registeret



• Opplysningene til registeret sendes av «Nettskjema» til sikkert 
område ved «Tjeneste for sensitive data» (UiO) 

• Alle opplysninger lagres avidentifisert i registeret. En koblingsnøkkel 
lagres separat 

• Det er bare prosjektansvarlig – leder for NKARR og databehandler 
for registeret som har tilgang til personopplysninger og 
koblingsnøkkel

• All databehandling foregår innenfor TSDs prosjektområde 

NKARR

Oppbevaring av opplysninger 



• Årlig blir forløpsdata på arbeidsdeltakelse, økonomiske 
støtteordninger og demografiske bakgrunnsdata lånt fra SSB eller 
NAV på individnivå og påkoblet registeret

• Påkoblede individdata fra andre registre blir slettet etter analyser og 
vil ikke inngå som del av registeret 

NKARR

Registerkoblinger 



NKARR

Dataanalyser 

• Deltakernes endring i arbeidsdeltakelse, arbeidsevne og 
stønadsstatus følges over et år

• Analyser gjennomføres for alle rehabiliteringsinstitusjoner samlet 
og publiseres på registerets hjemmesider

• Data for den enkelte rehabiliteringsinstitusjon analyseres og sendes 
tilbake til denne



• Alle personopplysninger kan sendes tilbake til den 
innrapporterende institusjon for bruk i eget kvalitetssikringsarbeid

• Avidentifiserte personopplysninger kan lånes ut til forskning

NKARR

Kvalitetsarbeid og forskning 



NKARR

Kvalitetssikring av registeret

Kvalitetsundersøkelser blir gjennomført med jevne mellomrom:

• Kompletthet (dekningsgrad og ufullstendige registreringer)
• Validitet (gyldighet)
• Sammenlignbarhet
• Reliabilitet



NKARR

Informasjon om registeret

• Nyheter, informasjon om resultater, pågående og avsluttede 
prosjekter, registerkoblinger og utlån av data blir publisert på 
registerets hjemmeside: https://arbeidoghelse.no/kvalitetsregister/

• Informasjon om hvordan institusjonen kan delta i registeret blir 
publisert på denne siden

https://arbeidoghelse.no/kvalitetsregister/


Kontakter NKARR

NKARR sender informasjonsmateriell til rehabiliteringsinstitusjonen.
Institusjonen opprettes som deltakende i KAR 

Rehabiliteringsinstitusjonen inkorporerer spørsmål til deltaker i sine 
egne utrednings- og evalueringsverktøy

Rehabiliteringsinstitusjonen samler inn og sender opplysninger om den 
samtykkende deltakeren til KAR gjennom «Nettskjema»

Hvordan blir man med?



Velkommen som deltakende rehabiliteringsinstitusjon i KAR


