
 
 

 
 
 

 
    
         Dato 20.2.2018 
 
 
 
 
 
 
Til medlemmene i ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av ekspertgruppens leder innkalles dere til møte i ekspertgruppen. 
 
 
Tid:   26. februar 2018 kl. 9.00 
Sted:   Gardermoen Park Inn  
   
 
Kjøreplan for møtet: 
 
Dato 
Kl. 09.00 Saksbehandling sak 
Kl. 11.30 Lunsjbuffet 
Kl. 12.15  Saksbehandling sak  
Kl. 15.30 Avslutning  
 
 
 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av ekspertgruppens leder - 
vennlig hilsen 
 
Eva Stensland 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Helse Nord RHF / UNN HF / UiT 
Tlf 77 75 58 06 / 957 54 138 
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SAKSLISTE  
EKSPERTGRUPPEN FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte dato 26. februar 2018 
 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr 

 
01/2018 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
3 

 
- 

 
02/2081 

 
Referat fra forrige møte 01-02.11.17 

 
4 

 
1 

 
03/2018 

 
Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for 
behandling av ruslidelser 
 

 
18 

 
2, 3 

04/2018 Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk register for 
motornevronsykdommer 
 

36 4, 5 

05/2018 Vurdering av søknad om nasjonal status: RevNatus - 
kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer 
 

65 6, 7 

06/2018 Gjennomgang av revidert versjon av stadieinndelingssystemet 
 

89 8 

07/2018 Presisering av krav i stadieinndelingssystemet knyttet til 
datakvalitet, validering og kvalitetsforbedring  
  

93 9 

08/2018 Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale 
kvalitetsregistre 
 

95 10 

09/2018 Orienteringer 
 

97 - 

10/2108 Eventuelt 98 - 

 
 
 
Vedleggene nr. 1, 2, 4, 6, 8 er limt inn under tilhørende saksfremlegg.  
Vedleggene nr. 3, 5, 7, 9, 10 er vedlagt som egne dokumenter. 
 
 
  

2 
 



 
 

 
 

 
 
 
Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2018 
Saksnr  1/2018 
Saksbehandler Eva Stensland 
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Referat fra møte 1. og 2. november 2017 
 
 
Referatet var sendt Ekspertgruppen til gjennomgang pr. e-post 15. november. 
Kommentarer som er mottatt er innarbeidet i referatet. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen godkjenner referat fra møte 1. og 2. november med de innspill som er mottatt. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1  –  Referat fra møte 1. og 2. november 2017 med vedlegg tilhørende vedlegg til: 
                        - Sak 22-2017 Dissens fra Jan Nygård 
                        - Sak 24-2017 Oversikt «Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2013-2016» 
 
  

Saksframlegg 

Møtedato  26. februar 2018 
Saksnr  2/2018 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Vedlegg 1 sak 2/2018  Referat fra Ekspertgruppens møte 1. og 2. november 2018 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dato/tid 1. november 2017 kl 09.00 – 17.15 og 2. november 2017 k. 08.30 – 15.00  

Sted Universitetssykehuset Nord-Norge HF, møterom C0-513 

  Til stede Dag 1 Til stede Dag 2 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder) X X 

 Rune Kvåle Fom 10.15 X 

 Kjell-Morten Myhr X Forfall 

 Jon Helgeland X X 

 Jan Nygård Skype 9.15 tom 11.30 Skype 8.30 tom 11.30 

 Torsten Eken X X 

 Kaare Bønaa Fom 9.15 X 

 Leif Nordbotten X X 

 Tonje Elisabeth Hansen X X 

 Torild Skivarhaug X X 

 Haakon Lindekleiv Fom 9.00 tom 12.00 
Fom 13.00 tom 13.30 
Fom 15.15 tom 15.45 

Fom 8.30 tom 10.00  
Fom 12.30 

Fra sekretariat Eva Stensland, Philip Skau, Petra G. Pohl (referent) 

Arkiv: UNN-ePhorte: 2017/5243 
 

Sak   
19-2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
I tillegg til de fra sekretariatet utsendte sakspapirer ble det den 31. oktober 
oversendt følgende dokumenter: 
 
Fra lederen av Ekspertgruppen 

● forslag til vedtak på dekningsgradssakene hhv sak 21-2017 og 22-2017 
● revidert forslag til nytt stadieinndelingssystem jfr tidligere sak 8-2017 og  

kommentar til sak 15-2017 i referat 18. september 2017 
● revidert liste over vurderingene av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

2013-2015, tillagt fargekoder for trend og kolonner for vurdering etter 
gammel og nytt foreslått vurderingssystem 

 

Møtereferat 
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Fra Rune Kvåle  

● egne kommentarer til hhv sak 21-2017, 22-2017 og 23-2017 
● to eventuelt saker 

 
Til sammen er det meldt fem saker til behandling under eventuelt. 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes.  

 
20-2017 Referat fra forrige møte 

 
UKommentarerU: 
Som anført i saken ovenfor, er det jfr sak 8-2017 i referat fra 27. april 2017, levert 
«forslag til ny klassifisering av stadieinndelingssystemet». 
 
Forslag til Ekspertgruppens mandat, jfr sak 16-2017 i referat av 18. september 2017, 
skal etter plan behandles i interregional styringsgruppe 14. desember 2017. 
 
Vedtak:  
Referat fra møte 18. september 2017 godkjennes.  
 

21-2016 Beregning av dekningsgrad i kvalitetsregistre som inkluderer pasienter som ikke 
defineres av diagnoser eller prosedyrer («tjenesteregistre») 
 
Tjenesteregistre er registre som behandler pasientgrupper som ikke klart kan 
defineres med diagnose eller prosedyrekoder, men utgjør en gruppe pasienter som 
behandles i en spesiell enhet/ avdeling ved et sykehus, som spesialiserte 
poliklinikker, intensivavdelinger, akuttmottak, prehospitale tjenester og lignende. 
Det å beregne dekningsgrad mot en ekstern kilde er vanskelig da det ofte ikke finnes 
noen gode metoder i kodeverk eller lignende for å identifisere pasienter i en 
behandlingsenhet. 
Av dagens 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 10 av disse definert som 
tjenesteregistre. I saken ble angitt dekningsgrad og metode for beregning av denne 
oppgitt for hvert av de 10 registrene presentert, samt en beskrivelse av det enkelte 
registers utfordringer knyttet til beregning av dekningsgrad.  
 
Ekspertgruppen diskuterte egnetheten av de i saksfremlegget foreslåtte alternative 
metodene. Det finnes ingen generisk fellesløsning for beregning av dekningsgrad for 
registrene. Det påhviler hvert register å utrede mulige eksterne kilder for beregning 
av dekningsgrad, evt kombinasjoner av ulike kilder, diagnoser eller prosedyrekoder.   
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen konstaterer at enkelte tjenesteregistre har en sterkt selektert 
pasientgruppe, og at inklusjon kan være basert på varierende kriterier. 
Ekspertgruppen ber registrene om å gi sin vurdering av hvordan registeret kan tjene 
til kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen med de aktuelle 
tilstandene. Nåværende tjenesteregistre må ha på plass et valid og reliabelt system 
for dekningsgradsanalyse til vårmøtet 2019 for at Ekspertgruppen fortsatt skal 
anbefale nasjonal status. 
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22-2017 Beregning av dekningsgrad for kvalitetsregistrene på kreftområdet 
Samlet informasjon om dekningsgrad for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
utarbeides årlig av Nasjonalt servicemiljø, og er av interesse blant annet for 
helsemyndighetene. Dekningsgrad for kvalitetsregistrene innen kreftområdet oppgis 
i årsrapportene med tre tall: dekningsgrad for kjernevariabler, rapporteringsgrad for 
utredningsmelding og rapporteringsgrad for kirurgimelding. Ekspertgruppen bes om 
å komme med en anbefaling for hvordan dekningsgrad for nasjonale 
kvalitetsregistre innen kreftområdet skal oppgis i samlede oversikter.  
 
Saken har vært diskutert ved flere anledninger og i dette møtet, og ulike 
oppfatninger har framkommet. Det ble på den ene siden tatt til orde for at de 
kliniske variablene som samles inn er det som definerer kvalitetsregistrene i 
kreftområdet mens patologi/labdata definerer basisregisteret.  Også Kreftregisterets 
eget dokument «Utvikling og drift av kvalitetsregistre» fra 2013 skiller mellom 
kjernevariabler i kreftregisteret og kliniske variabler.   
På den andre side er også patologi/labdata relevante kvalitetsindikatorer for 
kvalitetsregistrene i kreftområdet, og det kan derfor argumenteres for at manglende 
data for kliniske variabler definerer kompletthet, og ikke dekningsgrad for 
kvalitetsregisteret. 
 
Følgende vedtak ble fattet mot en stemme: 
Ekspertgruppen anbefaler overfor Interregional styringsgruppe at dekningsgrad for 
kvalitetsregistrene innen kreftfeltet beregnes utfra utfylt(e) klinisk(e) skjema i det 
sykdomsspesifikke registeret.  

 
Skriftlig dissens fra Jan Nygård vedlegges referatet. 
Rune Kvåle var ikke til stede på den delen av møtet, men hadde meddelt sitt syn  i 
saken i oversendte kommentarer 31.10.17 (se sak 19/2017). Kvåle støtter Jan 
Nygårds syn og er uenig i ekspertgruppens vedtak. 
 

23-2017 Vurdering av forbedringer fra de fire registrene som i 2016 mottok «Varsel om 
manglende faglig utvikling»  
Jfr. sak 11-2016 fikk følgende fire nasjonale medisinske kvalitetsregistre, etter 
Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2015 og Ekspertgruppens anbefaling, 
«Varsel om manglende faglig utvikling»: 
 

1. NORIC: har ennå ikke koblet seg til basisregisteret eller gjennomført 
dekningsgradsanalyse, og bør være pådriver for utvikling av nasjonale 
retningslinjer og utvikle kvalitetsindikatorer. 
 

2. ROAS: mangler fortsatt en plan for rapportering av resultater på 
sykehusnivå tilbake til deltakende enheter 
 

3. Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet: har ikke levert årsrapport for 
2015, og har ikke samlet data siden 2012 
 

4. Gastronet: har over mange år hatt lav dekningsgrad på rundt 30 %. 
Deltakende avdelinger (inkludert ledelse) må få tilgang til avdelingens 
aggregerte data og nasjonale data. 

 
Registrene fikk frist til 10.4.17 med å levere plan for forbedringer, hvilket alle gjorde. 
Disse ble behandlet i Ekspertgruppens vårmøte sak 07-2017. 
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Registrene ble videre bedt å beskrive framdrift for forbedringer innen 15.10.17 til 
behandling på Ekspertgruppens høstmøte. 
 
Dersom forbedringer fra registeret da ikke skulle vurderes som tilfredsstillende, vil 
Ekspertgruppen anbefale at Interregional styringsgruppe høsten 2017 utsteder 
«Melding til Helsedirektoratet» med anbefaling om at registeret mister sin nasjonale 
status.  
 
Alle de fire kvalitetsregistrene leverte oversikter over framdriften i arbeidet med 
forbedringer i registeret.  
 
For NORIC og ROAS vurderte Ekspertgruppen at gjennomførte og påbegynte 
forbedringstiltak var tilstrekkelige.  
For ROAS var Ekspertgruppen imidlertid overrasket over den påviste diskrepans 
mellom NPR og registerets egne data for dekningsgrad, og ønsker å få tilsendt 
nærmere beskrivelse av dette. 

 
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet: 
Ekspertgruppen kunne ut fra oversendt redegjørelse og plan for forbedringer ikke se 
at det er samlet inn data, at dekningsgraden er økt eller at det er levert årsrapport 
for 2016. 

 
Gastronet: 
Ekspertgruppen vurderte Gastronets oversendte redegjørelse og plan for 
forbedringer, og det var diskusjon om de forhold som var blitt påpekt i varselet var 
tilstrekkelig forbedret som  
 
-      at mangeårig lav dekningsgrad ikke har økt tilstrekkelig.  
 
       Registeret angir en økt tilslutning av 9 sykehus i 2016 og ytterligere 3 i 2017.  
       Med dette vil likevel bare om lag halvparten av de relevante sykehusene delta. 
       Dekningsgrad har hatt en beskjeden økning i 2017 til 37 %. 
 
- at Gastronet må forankres betydelig bedre i fagmiljøet.  
 
        Ingen av de største universitetssykehusene samler data til registeret.  
        
- at deltakende avdelinger inkludert ledelsen og administrasjon må få tilgang til 

avdelingens aggregerte data og nasjonale data.  
 

Ekspertgruppen var delt i synet om de rapporterte forbedringer var tilstrekkelige. Et 
flertall fant de ikke tilstrekkelige, mens et mindretall mente registeret burde få krav 
om en ytterligere forbedring av de påpekte forhold med ett års frist. 
 
 
Vedtak: 
 

1. NORIC 
Ekspertgruppen takker NORIC for en inngående forklaring og gode 
beskrivelser av videre prosess i arbeidet med forbedringer, og vurderer 
dette som tilfredsstillende.  

8 
 



 
2. ROAS 

Ekspertgruppen takker ROAS for en inngående forklaring og gode 
beskrivelser av videre prosess i arbeidet med forbedringer, og vurderer 
dette som tilfredsstillende.  

 
       3.    Døvblindhet  

Ekspertgruppen kan ikke se at registeret har rettet opp i de forhold som var 
blitt påpekt i varselet. Ekspertgruppen anbefaler Interregional 
styringsgruppe å utstede «Melding til Helsedirektoratet» med anbefaling om 
at registeret mister sin nasjonale status.  

 
       4.    Gastronet 
              Ekspertgruppen vedtok med 6 mot 5 stemmer: 
              Ekspertgruppen vurderer ikke Gastronets oversendte redegjørelse og plan  
              for forbedringer som tilstrekkelig.   
              Ekspertgruppen anbefaler Interregional styringsgruppe å foreta en grundig  
              vurdering (på bakgrunn av knappest mulig flertall i Ekspertgruppen) med  
              tanke på om en skal utstede «Melding til Helsedirektoratet» med anbefaling 
              om at registeret mister sin nasjonale status.  

 
24-2017 Vurdering av årsrapporter for 2016 

 
Årsrapporter fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble vurdert. 
 
Norsk HIV-register og Norsk kvalitetsregister ØNH – Tonsilleregisteret hadde ikke 
levert årsrapport. Tonsilleregisteret fikk nasjonal status i 2016 og har foreløpig ikke 
samlet inn data. 
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet hadde kun levert en plan for 
forbedringer/tilsvar på varsel. 
Norsk Parkinsonregister og biobank og NORVAS, som fikk nasjonal status i 2016, 
sendte årsrapporter for 2016 som ble vurdert. 
 
Inhabilitet er ivaretatt ved at berørte medlemmer forlot møterommet under 
behandling av de respektive årsrapportene:  
 
● Rune Kvåle ifm Nasjonalt register for prostatakreft  
● Torild Skrivarhaug ifm Norsk kvalitetsregister for Barne- og ungdomsdiabetes 
● Kaare Bønaa ifm Norsk hjerteinfarktregister  
● Torsten Eken ifm Traumeregisteret 
● Kjell-Morten Myhr var inhabil ifm MS-registeret, men var ikke til stede da den  

ble behandlet dag 2 
● Jan Nygård var inhabil ifm Brystkreftregisteret, men var ikke til stede på Skype 

da en ble behandlet 
 
Generelt har kvaliteten på årsrapportene bedret seg. Manglende nasjonal 
oppslutning, utfordringer knyttet til dekningsgrad/kompletthet og beregning av 
dekningsgrad er for noen registre fortsatt et problem. Flere registre registrerer ikke 
etterlevelse av nasjonale retningslinjer, eller beskriver ikke tilstrekkelig hvorvidt slike 
eksisterer. Ekspertgruppen har utover dette kommentert at for noen registre er det 
uryddighet i roller/ansvarsstrukturer i registerets fagråd, og forvirrende begrepsbruk 
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for disse funksjoner og strukturer. Foruten ekspertgruppens tilbakemelding til de 
aktuelle registrene, vil sekretariatet sørge for videreformidling av disse 
utfordringene til servicemiljøene i regionene. 
 
Vurderingen av årsrapportene for 2016 ga følgende resultat med hensyn til stadium 
sammenlignet med resultatet fra 2015: 
 

Stadium Resultat årsrapport 2015 Resultat årsrapport 2016 
1 17 9 
2 25 31 
3 8 9 
4 1 2 

 
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-gane rykket opp fra stadium 3 til 4 i år. 
Norsk hjerneslagregister fikk videreført stadium 4 fra i fjor. 
 
13 registre ble vurdert opp et stadium fra i fjor. 
1 registre ble vurdert ned et stadium fra i fjor. 
37 registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. 
 
Hovedtyngden av de nasjonale kvalitetsregistre befinner seg på stadium 2. 
 
Ekspertgruppen identifiserte seks nasjonale kvalitetsregistre med manglende 
utvikling, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon, og anbefaler at 
Interregional styringsgruppe utsteder «Varsler om manglende faglig utvikling» for:  
 

● Norsk pacemaker og ICD-register 
● Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 
● Nasjonalt register for KOLS 
● Norsk diabetesregister for voksne 
● Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
● Norsk kvalitetsregister for HIV 

 
Hovedansvarlig i ekspertgruppen for vurdering av hvert enkelt av disse registrene 
utarbeider forslag til tekst i «Varsel» som sendes på sirkulasjon i ekspertgruppen før 
oversendelse til Interregional styringsgruppe. 
 
Følgende temaer ble identifisert til behandling i Interregional styringsgruppe: 
 

● Til sak om ekspertgruppens mandat tas med avklaring rundt stemmegiving i 
ekspertgruppen: Har leder dobbeltstemme ved likt stemmetall? Gjelder 
simpelt flertall ved stemmegiving? 

● Til stadieinndelingssystemet: Ekspertgruppen foreslår at punktet 
«Presentasjon av resultater for pasienter” i stadium 4 fjernes. Dette fordi 
alle de nasjonale kvalitetsregistrene årlig tilpasser sine resultater til 
nettsiden kvalitetsregistre.no og dermed oppfyller dette kravet.  

 
Følgende temaer ble identifisert for drøfting i neste møte: 
 

● Vurdering av ny stadieinndeling sammenlignet med eksisterende. Gir ny 
modell større spredning av registrene?  
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● For kvalitetsforbedring: hvor” ferske” skal forbedringer være for å gjelde? 
Hvilke krav til dokumentasjon av klinisk forbedring skal foreligge? I veileder 
er formuleringen «…resultater av tiltak…» brukt – bør denne omformuleres? 

● Sak om dekningsgrad for «tjenesteregistre» tas opp våren 2019.  

Vedtak:  
1. Ekspertgruppen har gjennomført evaluering og stadievurdering av 51 nasjonale 
     kvalitetsregistre på bakgrunn av årsrapporter for 2016. Interregional  
     styringsgruppe anbefales å ta resultatene til etterretning. 
     
    Videre anbefales det overfor Interregional styringsgruppe at det utstedes Varsel  
    om manglende faglig framdrift for seks nasjonale kvalitetsregistre.   
 
2. Det ble under møtet identifisert tema til behandling i Interregional styringsgruppe 
 
3. Det ble ved gjennomgang av årsrapporter identifisert tema til drøfting i  
    ekspertgruppens neste møte vår 2018. 

 
25-2017 Møteplan 2018 

 
Vedtak: 
Sekretariatet sender en «Doodle» for å klarere møtetidspunkter for et møte i hhv 
februar, mai/juni og et to-dagersmøte i november 2018. Novembermøtet legges til 
Oslo.  
 

26-2017 Eventuelt 
 
1. Pågående arbeid om muligheter for belønning/økonomiske virkemidler for 

innmelding til registrene 
Rune Kvåle bad om en kort orientering/diskusjon av status i saken.  
Helsedirektoratet har på oppdrag fra HOD utarbeidet en rapport der de 
anbefalte kvalitetsbasert finansiering som incentiv for å øke dekningsgrad i de 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Et alternativ vil være en 
incentivordning som baser på belønning eller straff via DRG-systemet. Saken er 
til behandling i HOD for avklaring. Rune Kvåle uttrykker at det ville være naturlig 
at Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre blir involvert/hørt i et slikt 
arbeid, da konsekvensene av for eksempel straff via DRG-systemet kan være 
vanskelige å forutse uten inngående kjennskap til registerdrift og den daglige 
innrapporteringen til registrene fra sykehusene. Rune Kvåle mener at et 
belønningssystem, snarere enn et system basert på for eksempel å tilbakeholde 
utbetaling for visse diagnoser, vil ha mye større suksessmulighet med tanke på 
å bedre datakvalitet og innrapportering. En system med straff vil for eksempel 
innen kreftområdet kunne føre til et «svarteperspill» mellom ulike avdelinger 
med tanke på ansvar for innrapportering til registrene (mange ulike avdelinger 
er involvert i diagnostikk og behandling av Kreft) og vil, med dagens svært 
vanskelige ressurssituasjon medføre at andre direkte pasientnære aktiviteter 
evt. må nedprioriteres. Dette vil kunne gjøre registrene svært upopulære blant 
meldere (leger, sykepleiere etc.) som igjen kan forringe kvaliteten på 
rapporteringen (skjema vil fylles ut så raskt som mulig – og uten ambisjoner om 
å gi korrekte opplysninger).  
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2. Arbeidsform/møteorganisering 
Ekspertgruppen diskuterte oversendte forslag fra Rune Kvåle  
2.1 for å bedre forberedelsene til høstmøtet som vurderer årsrapportene 
2.2 for å tilrettelegge møtene for skype/video evt egne virtuelle møter 
 
Vedtak: 
2.1 Ekspertgruppen er positiv til forslaget om at hovedansvarlig leser gjennom  
      «sine rapporter» og sender skriftlige kommentarer til leseansvarlig  
       for kommentarer i forkant av møtet. Diskrepanser/uenigheter tas opp i  
       møtet. Dette forutsetter at innspillene oversendes sekretariatet på forhånd.  
 
2.2 Ekspertgruppen er generelt skeptisk til å gå over til rene Skype/video- 

møter. Der nødvendig utstyr er tilgjengelig vil møtedeltakelse pr. Skype-
/video for en til to personer være håndterbar.  
 
Med hensyn til miljøaspektet og økonomi anbefales å legge møtestedene 
slik at færrest mulig trenger å reise, særlig til høstmøtet som går over to 
dager og har stor betydning for verdiutvikling gjennom viktige prinsipielle 
diskusjoner. 

 
3. Honorering av deltakelse i Ekspertgruppen 

Det ble fremmet spørsmål om honorering av ekspertgruppens medlemmer. 
Arbeidet i Ekspertgruppen har fulgt et dugnadspreget system siden oppstart i 
2013. Det er heller ikke avsatt midler til formålet. De fleste av medlemmene i 
Ekspertgruppen utfører vervet som en del av sin hovedstilling, men har ingen 
honorering dersom de må bruke tid utover ordinær arbeidstid.  
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen ønsker saken om honorering fremmet til vurdering av 
Interregional styringsgruppe.  
 

4.    Pasient-/brukerrepresentasjon 
        Det ble fremmet spørsmål om brukerrepresentasjon og representasjon fra  
        primærhelsetjenesten i Ekspertgruppen. Brukerne må kunne gis et grunnlag for 
        å føle seg ivaretatt i et utvalg. Ekspertgruppen vurderer det som vanskelig å få  
        det til på dette nivå. Brukerrepresentanter er inkludert i fagrådene til de  
        medisinske kvalitetsregistre, og redaksjonsrådet for presentasjon av resultater  
        har også pasientrepresentant.  
 
        Vedtak: 

 Det vurderes ikke hensiktsmessig å inkludere brukerrepresentant i   
 ekspertgruppen. Spørsmålet om representasjon fra primærhelsetjenesten tas  
 opp til diskusjon i neste møte i ekspertgruppen. 

 
5.   Sensitive data i registrene 
       Jan Nygård ble pba årsrapporten fra NGER (side 14) oppmerksom på en rådende  
       feiloppfatning «at det ikke er registrets ansvar å vurdere om registerets data er  
       sensitiv». Funnet er bekymringsfullt og krever et større fokus på informasjons- 
       sikkerhet og personvern i registeret. 
  
      Vedtak: 
      Ekspertgruppen ber sekretariatet sørge for at det regionale servicemiljøet gjør en  
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      eksplisitt henvendelse til registeret i denne saken med kopi til  
      databehandlingsansvarlig. 
 
6.  Innhenting av data/utfordringer med samtykke fra PROM/PREM. 
     
     Vedtak: 
     Saken settes opp til diskusjon våren 2018. 

 
 
Referent: Petra G. Pohl 
 

Vedlegg  
- Vedlegg til sak 22-2017 Dissens fra Jan Nygård  
- Vedlegg til sak 24-2017 Oversikt «Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter fra Nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre 2013 tom 2016» 
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Referatvedlegg til sak 22-2017 
 
Dissens for sak 22-2017 -  
Beregning av dekningsgrad for kvalitetsregistrene på kreftområdet –  
Ekspertgruppen for kvalitetsregistre 
Jan F Nygård, 13 november 2017 
 
Beregning av dekningsgrad for kvalitetsregistrene på kreftområdet 
Samlet informasjon om dekningsgrad for nasjonale medisinske kvalitetsregistre utarbeides årlig av 
Nasjonalt servicemiljø, og er av interesse blant annet for helsemyndighetene. Dekningsgrad for 
kvalitetsregistrene innen kreftområdet oppgis i årsrapportene med tre tall: dekningsgrad for 
kjernevariabler, rapporteringsgrad for utredningsmelding og rapporteringsgrad for kirurgimelding. 
Ekspertgruppen bes om å komme med en anbefaling for hvordan dekningsgrad for nasjonale 
kvalitetsregistre innen kreftområdet skal oppgis i samlede oversikter.  
 
Saken har vært diskutert ved flere anledninger og i dette møtet, og ulike oppfatninger har 
framkommet. Det ble på den ene siden tatt til orde for at de kliniske variablene som samles inn er det 
som definerer kvalitetsregistrene i kreftområdet mens patologi/labdata definerer basisregisteret.  
Også Kreftregisterets eget dokument «Utvikling og drift av kvalitetsregistre» fra 2013 skiller mellom 
kjernevariabler i Kreftregisteret og kliniske variabler.   
 
På den andre side er også patologi/labdata relevante kvalitetsindikatorer for kvalitetsregistrene i 
kreftområdet, og det kan derfor argumenteres for at manglende data for kliniske variabler definerer 
kompletthet, og ikke dekningsgrad for kvalitetsregisteret.   
 
Følgende vedtak ble fattet mot en stemme: 
Ekspertgruppen anbefaler overfor Interregional styringsgruppe at dekningsgrad for kvalitetsregistrene 
innen kreftfeltet beregnes utfra utfylt(e) klinisk(e) skjema i det sykdomsspesifikke registeret.  
 
Bakgrunn for dissens 
I vurderingen av de nasjonale kvalitetsregistrene står registrenes dekningsgrad sentralt. Ved flere 
anledninger har jeg tatt opp at det i årsrapportene for kvalitetsregistrene blir presentert dekningsgrad 
på forskjellige måter, på tross av det er gitt en tydelig definisjon av SKDE:  
 
I håndboken til SKDE skriver de følgende (20TUhttps://www.kvalitetsregistre.no/malpopulasjon-og-
dekningsgrad#definisjon-av-malpopulasjonU20T ): 
 
 47TEt registers målpopulasjon er den (pasient-)populasjonen registeret har som målsetting å registrere, 
for eksempel alle i landet som har en viss diagnose eller som får en viss type behandling. 
47TEt registers dekningsgrad er et mål på hvor stor andel av målpopulasjonen som finnes i registeret. 
 
Dekningsgrad for diagnoseregistrene har vært diskutert i flere møter i expertgruppen. Det var derfor 
overraskende at det ble lagt frem en sak som kun omhandler Kvalitetsregistrene, og hvor 
vedtaksforslaget bryter med SKDEs egen definisjon av dekningsgrad. 
 
Beregning av dekningsgrad i kvalitetsregistrene på kreftområdet 
Kvalitetsregistrene henter inn diagnostisk- og behandlingsinformasjon fra hhv kirurger, radiologer, 
onkologer og patologer. Her er det lagt til grunn at data skal hentes inn så nært kilde som mulig, og at 
man skal hindre dobbeltregistrering, både pga av at feil kan oppstå når man legger inn data flere 
ganger, men ikke minst for at dette medfører et unødvendig merarbeid for klinikere. Videre er 
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fordelen med å ha flere kilder at man har flere muligheter til å fange opp at en pasient har kreft og 
dermed ha større mulighet til å inkludere en pasient i registeret. 
 
Jeg gjentar SKDE sin definisjon av dekningsgrad:  
 
47TEt registers målpopulasjon er den (pasient-)populasjonen registeret har som målsetting å registrere, 
for eksempel alle i landet som har en viss diagnose eller som får en viss type behandling. 
 
For lungekreftregisteret blir det for eksempel da alle pasienter med diagnosen lungekreft (c33-34). 
 
47TEt registers dekningsgrad er et mål på hvor stor andel av målpopulasjonen som finnes i registeret. 
 
Altså hvor mange av de man ønsker å inkludere i registeret har man registrert. Det er dette 
kvalitetsregistrene på kreftområdet har estimert og rapportert som dekningsgrad. 
Dekningsgraden til kvalitetsregistrene på kreftområdet er derfor meget god, fra 96,7-99,9 % hvis man 
benytter definisjonen til SKDE. En innrapportering som benytter flere kilder / skjema, vil i praksis føre 
til at man ikke vil få data fra alle kilder, og siden beregning av kvalitetsindikator ofte vil benytte data 
fra flere av kildene, vil «dekningsgrad» for den enkelte kvalitetsindikator variere. Registrene har derfor 
oppgitt dekningsgrad for hver enkelt kvalitetsindikator.  
 
Når det i saksunderlaget hvor det påstås at dekningsgrad er beregnet på bakgrunn av kjernevariable, 
så er det feil. De så kalte «kjernevariablene» som det refereres til i saksgrunnlaget, er variable som er 
definert likt for alle krefttyper, og består av både diagnostiske- og behandlingsvariable, og blir hentet 
fra alle de ulike kildene. Det er også feil, slik det hevdes i saksgrunnlaget, at «patologi/labdata 
definerer basisregisteret». Det er ikke noe slikt skille mellom et basisregister og et kvalitetsregister på 
kreftområdet slik det er på hjerte-karområdet, og viser dessverre manglende kunnskap om hvordan 
kvalitetsregistrene på kreftområdet er bygget opp.  
 
Et eksempel: For prostatakreft hentes det inn gleason score som er en del av grunnlaget for å dele inn 
lokalisert sykdom i lav, middels og høyrisiko-grupper. Det er helt avgjørende for kliniker å kjenne 
gleason score for å ta riktig behandlingsvalg. Det er tilsvarende viktig for å se om andelen med lav 
risiko som får «active survailence» er lav (kvalitetsmål), som den skal være etter retningslinjene. Disse 
data hentes inn direkte fra laboratorieundersøkelsene, og ikke via en ekstra registering fra en kliniker.  
 
Konsekvens av vedtaket er at ekspertgruppen i praksis overprøver retningslinjene for behandling av 
prostatakreft ved å hevde at Gleason score ikke er en klinisk relevant kvalitetsindikator fordi den 
hentes direkte inn fra laboratoriet, og ikke via en (dobbelt) registrering av en kliniker. Vedtaket betyr i 
praksis at dekningsgrad skal beregnes på bakgrunn av hvilken (teknisk) måte informasjonen er blitt 
innhentet. Gleason score er kun en av mange slike eksempler. 
Videre vil også en beregning av dekningsgrad for Gleason Score bli over 100 %, da man ikke inkluderer 
alle tilfeller man har registeret i nevneren for denne utregningen.  
I saksfremlegget er det ikke lagt frem argumenter for hvorfor kvalitetsregistre på kreftområdet 
(diagnoseregistre) skal behandles annerledes enn andre diagnosebaserte kvalitetsregistre.  
 
Alternativt vedtak 
Forslaget slik det ble vedtatt bygger altså på flere faktafeil i saksgrunnlaget, og fremmer unødvendig 
dobbelt arbeid for klinikere, forskjellsbehandler kvalitetsregistrene uten faglig grunn, og gir feil 
dekningsgrad for flere av kvalitetsindikatorene.  
Mitt alternative forslag er at kvalitetsregistrene på kreftområde likebehandles med andre 
kvalitetsregistre, og at man benytter SKDE definisjon av dekningsgrad «47TEt registers dekningsgrad er et 
mål på hvor stor andel av målpopulasjonen som finnes i registeret.» 
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Referatvedlegg til sak 24-2017 
 

 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
Ekspertgruppens vurdering av årsrapporter 2013 - 
2016 

    
Nr. Register 2013 2014 2015 2016 
1 Norsk hjerneslagregister 3 3 4 4 
2 Norsk hjerteinfarktregister 2 2 2 2 
3 Norsk karkirurgisk register 2 2 2 2 
4 Norsk Hjertekirurgiregister 2 2 2 2 
5 Norsk pacemaker- og ICD-register 1 2 2 2 
6 Norsk hjertesviktregister 1 1 1 2 
7 Nasjonalt register for invasiv kardiologi 1 2 1 2 
8 Norsk hjertestansregister 1 2 2 2 
9 Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og 

elektrofysiologi i Norge 
ikke 

vurdert 
ikke 

vurdert 
1 1 

10 Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft 2 2 2 2 
11 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft 2 2 2 2 
12 Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft 2 2 2 2 
13 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft 2 2 2 2 
14 Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft 2 2 2 2 
15 Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft 2 2 2 2 
16 Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft 2 2 2 2 
17 Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide 

leukemier 
2 2 2 2 

18 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesjukdom - 
KOLS 

      2 

19 Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 1 2 2 3 
20 Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og 

ungdomsdiabetes 3 3 3 3 
21 Norsk diabetesregister for voksne 1 1 1 1 
22 Cerebral pareseregisteret i Norge 3 3 3 3 
23 Norsk MS-register og biobank 2 3 2 2 
24 Norsk Parkinsonregister og biobank  ikke 

vurdert 
ikke 

vurdert 
ikke 

vurdert 
1 

25 Norsk register for personer som utredes for kognitive 
symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog 

1 1 1 2 

26 Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer 

2 2 2 1 

27 Nasjonalt Register for Leddproteser 2 3 2 2 
28 Nasjonalt Hoftebruddregister 2 3 3 3 
29 Nasjonalt Korsbåndregister 3 3 3 3 
30 Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi 3 2 3 3 
31 Nasjonalt Barnehofteregister ikke 

vurdert 
ikke 

vurdert 
2 2 
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32 Norsk register for analinkontinens 1 1 1 2 
33 Gastronet 2 3 2 2 
34 Norsk Register for Gastrokirurgi ikke 

vurdert 
ikke 

vurdert 
2 2 

35 Norsk gynekologisk endoskopiregister 2 2 2 2 
36 Norsk kvinnelig inkontinensregister 3 3 3 3 
37 Norsk Nyreregister 3 2 2 2 
38 Norsk intensivregister 2 2 1 1 
39 Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister 2 2 2 2 
40 Nasjonalt traumeregister 1 1 2 2 
41 Norsk kvalitetsregister for HIV ikke 

vurdert 
1 1 ingen 

årsrapport 

42 Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet 1 1 ingen 
årsrapport 

ingen 
årsrapport 

43 Norsk nakke- og ryggregister 1 1 1 2 
44 Norsk ryggmargsskaderegister 2 3 3 3 
45 Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke 

autoimmune sykdommer 
2 1 1 2 

46 Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer 1 1 1 1 
47 Norsk vaskulittregister & biobank - NorVas ikke 

vurdert 
ikke 

vurdert 
1 1 

48 Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – 
Tonsilleregisteret 

ikke 
vurdert 

ikke 
vurdert 

ikke 
vurdert 

ikke 
vurdert 

49 Nordisk register for hidradenitis suppurativa 1 1 1 2 
50 Norsk kvalitetsregister for behandling av  

spiseforstyrrelser 
ikke 

vurdert 
ikke 

vurdert 
1 1 

51 Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 3 3 3 4 
52 Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 1 1 1 1 
53 Norsk porfyriregister 2 2 2 3 
54 Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi ikke 

vurdert 
ikke 

vurdert 
1 2 

 -          Grønn rute markerer registre som har gått opp i stadium.    
 -          Rød rute markerer registre som har gått ned i stadium.    
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Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for behandling av 
ruslidelser 
 
Oppsummering 
 
Helse Vest RHF v/Ledermøtet vedtok 17. november 2015 å støtte søknaden om nasjonal status for 
Norsk kvalitetsregister for behandling av ruslidelse. 
 
Registeret er forankret i Helse Stavanger HF v/administrerende direktør Inger Cathrine Bryne og 
forskningsdirektør Svein Skeie (vedlegg 1). 
 
Norsk kvalitetsregister for behandling av ruslidelse fikk avslag på sin søknad om nasjonal status i møtet 
i ekspertgruppen 7.desember 2015. Avslaget ble begrunnet i et omfattende variabelsett, for svak 
beskrivelse av inklusjonskriterier, kvalitetsindikatorer, omfang og typer utredning og behandling samt 
nasjonal forankring. Erfaring fra drift av lokalt register var ønsket beskrevet.   
 
Oppdatert søknad fra registeret ble behandlet på nytt i ekspertgruppens møte 27. april 2017 (sak 
04.2017). Ekspertgruppen mente at søknaden var sterkt forbedret, men fant at det fortsatt var noen 
områder som måtte forbedres før en søknad om nasjonal status kunne støttes: 

- Det er behov for en klargjøring og konkretisering av innholdet i behandlingen: beskrivelse av 
tiltak og behandlingsintensitet 

- Det er behov for konkretisering av kvalitetsindikatorer for behandlingsprosess og resultat av 
behandling (endepunktsmål) 

- Det er behov for en beskrivelse av plan for registeroppfølging etter behandlingsslutt (for 
evaluering av langsiktige endepunktsmål) 

 
Etter andre runde i ekspertgruppen har registeret sammen med registerets fagråd og diskusjon med 
brukere av registeret, arbeidet med ytterligere forenkling av registeret samt tydeliggjort innholdet i 
behandlingen og konkretisert kvalitetsindikatorer for behandlingsprosess og resultat, inkludert 
endepunktsmål. Veiledning fra Nasjonalt servicemiljø region Vest og SKDE er gitt underveis i 
prosessen. 
Det bes om at ekspertgruppen gjør en ny vurdering av registeret for nasjonal status.  
 
Beskrivelse 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse 
Registeret befinner seg i stadium 1 jfr krav til nasjonal status, og er grundig forankret i fagmiljø og 
klinikk i alle regioner og hos Helse Vest RHF v/ledergruppen i møte 17.november 2015. Helse 
Stavanger har påtatt seg databehandlingsansvar og Helse Vest RHF finansieringsansvar. 
Registerbeskrivelse og konsesjon fra Datatilsynet foreligger for et nasjonalt register. Et nasjonalt 
fagråd med representanter fra alle helseregioner, brukerorganisasjoner, viktige fagmiljø, nasjonal 
kompetansetjenester (ROP og TSB) er etablert. Registeret er i drift ved flere avdelinger i Helse Vest. 
Erfaring fra bruk av registeret i 2016/17 er vedlagt søknaden (vedlegg 5). 
  

Saksframlegg 

Møtedato  26. februar 2018  
Saksnr  3/2018 
Saksbehandler Marie Johanne Watevik, Helse Bergen 

 

18 
 



Rusbehandling og kvalitetsutfordring 
Norsk Pasientregister opplyser at i 2015 fikk ca 32 000 personer behandling for ruslidelse. Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) fanger opp ml 20 og 50 % av personer i Norge med rusrelatert 
problem.  Helsedirektoratet har utarbeidet en prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Den tar utgangspunkt i at det er stor variasjon i pasientpopulasjonen med hensyn til 
omfanget av og hvor alvorlig avhengigheten er. 
 
Kvalitetsutfordringene på rusfeltet dreier seg om: 

● å få mer kunnskap om hva slags behandling som er mest virkningsfull overfor ulike grupper av 
pasienter med ruslidelse  

● hvordan adressere og behandle avhengighet av rusmidler og ulike følgeproblemer 
● hvordan utvikle et tjeneste- og behandlingstilbud som brukerne opplever henger sammen. 

Brukerorganisasjoner har ofte påpekt at det å få sammenhengende tjenester er like viktig som 
spesifikke metoder. Dette fordi behandling og oppfølging av rusmiddelavhengighet vil 
avhenge av et samspill av tjenester på ulike tjeneste- og behandlingsnivå. 

 
Det er et ønske fra offentlige myndigheter om å etablere et kvalitetsregister for behandling av 
ruslidelse i Norge for å heve kvaliteten på de tjenester som tilbys. Bortsett fra Beroenderegisteret og 
Laros-registeret i Sverige og DanRis i Danmark er man ikke kjent med andre tilsvarende 
kvalitetsregistre.  
 
Målsetning med registeret 
Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse skal bidra til en mer spesifikk, systematisk, likeverdig og 
geografisk lik behandling av ruslidelse i Norge. Videre skal registeret bidra med kunnskap om hvilke 
resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer ruslidelse og med varierende grad av 
komorbiditet for andre lidelser. Ved å koble dette registeret mot andre medisinske kvalitetsregistre 
kan en få et bilde av i hvilken grad pasienter med ruslidelse får et likeverdig tilbud innen andre deler 
av helsetjenesten. 
 
Pasientpopulasjon 
Registeret vil inkludere pasienter som tas imot til behandling av ruslidelse innenfor Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB), men også innen Psykisk helsevern, i den grad behandlingen også 
retter seg mot pasientens ruslidelse. Dette inkluderer også private tiltak som har driftsavtale med et 
RHF. 
 
Eksklusjonskriterier 
Pasienter som ikke er samtykke-kompetente eller ikke samtykker, kan ikke inkluderes i registeret. Det 
samme gjelder pasienter med problematisk bruk av rusmidler, men som ikke gis rett til behandling i 
TSB. Pasienter med avhengighet som ikke er knyttet til bruk av rusmidler vil heller ikke bli inkludert. 
Personer som betegner seg selv som «med-avhengige» og pårørende til pasienter i behandling av 
ruslidelse tas ikke inn i registeret 
 
Innhold i registeret (se vedlegg 3 og 4 for utfyllende informasjon) 

● Demografi 
● Oppfølging og kartlegging som er gjort før inntak 
● Tidligere behandling 
● Bruk av rusmidler 
● Behandling 

o Utredning 
o Innhold og intensitet i behandling 
o Samarbeid med andre instanser 
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● PROM og PREM 
● Endepunkt ved avsluttet behandling 

 
Registeret er bygget opp rundt tre hovedområder og skal tydeliggjøre hvilke innsatser som gis til ulike 
pasientgrupper; basisopplysninger, målepunktsregistrering og utfallsmål. Pasientrapporterte data 
(PROM og PREM) er sentrale. Eksempler på forløp på side 4-5 i vedlegg 3. Kvalitetsregisteret er 
designet med tanke på å kunne tilpasses anbefalte pakkeforløp for utredning og behandling av 
ruslidelse. 
 
Kvalitetsindikatorer i registeret (se vedlegg 3 for nærmere beskrivelse) 
● Prosessindikatorer 

o Andel pasienter som har IP eller plan for oppfølging ved oppstart av behandling 
o Andel brukere som har fått utarbeidet behandlingsplan innen en gitt frist (jfr pakkeforløp, 

TSB) 
o Andel brukere som har deltatt i utformingen av mål for behandlingen 
o Andel som er undersøkt somatisk 
o Andel som er utredet for psykisk lidelse 
o Andel pasienter med opioidbruk som har fått opplæring om overdosefare 
o Andel pasienter som er vurdert av lege/psykolog innen et døgn etter inntak 
o Andel pasienter som har fått diagnose 
o Andel pasienter med avtalt oppfølging ved avslutning av behandlingen 
o Andel pasienter avsluttet etter gjensidig avtale. 

 
● Resultatindikatorer 

o Pasientens tilbakemelding på behandlingen som gis 
o Endringer når det gjelder bruk av rusmidler 
o Eget ønske om å endre rusvaner 
o Bruk av rusmidler som opplevd problem 
o Endringer når det gjelder psykisk lidelse (opplevde symptomer) 
o Endringer i sosial situasjon 

 
● Endepunktsmål 
       Spesifikke mål knyttet til behandling av ruslidelse: 

o Bruk av rusmidler siste 30 dager 
o Egen bolig 
o Antall dager i arbeid /skole eller i regelmessige aktiviteter 

 
Generiske utfallsmål: 

o I hvilken grad pasient opplever bruk av rusmidler som et problem. 
o I hvilken grad pasient er tilfreds med egen helsesituasjon dvs både fysisk og psykisk helse. 
o I hvilken grad pasient er tilfreds med egen livssituasjon. 

 
 
Konklusjon 
En nasjonal status for Norsk kvalitetsregister for rusbehandling vil synliggjøre at de regionale 
helseforetakene prioriterer:  
- Et nasjonalt kvalitetsregister som kan gi en systematisk oversikt over behandling som gis personer 

med ruslidelser, samt bidra til at behandlingen er geografisk lik og med god kvalitet ved å bidra 
med kunnskap om hvilke resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer 
ruslidelse. 
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- Oppfølging av nåværende retningslinjer, og at et nasjonalt register kan bidra til en forbedring av 
disse, særlig når det gjelder valg av metoder og behandlingstilnærminger ved ulike typer 
behandlingsforløp. 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utarbeides i møtet. 

 

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 2  – Registerbeskrivelse «Kvalitetsregister for behandling av ruslidelser» 
Vedlegg 3  -  Eget vedlegg med dokumentene: 
                       - Brev fra Helse Stavanger 
                       - Søknadsskjema 
                       - Variabelliste 

                - Erfaring med bruk av registeret innad i Helse Vest 2016/17 
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Vedlegg 2 sak 3/2018  Registerprotokoll  
 
Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse, registerprotokoll 

Innledning 
Høsten 2008 tok styret i Helse Vest RHF initiativ til å heve kompetansen innen rusfeltet. Helse 
Stavanger HF fikk gjennom Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) i oppdrag 
å etablere et regionalt medisinsk kvalitetsregister innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette 
ble stadfestet i Styringsdokument for 2009 fra Helse Vest RHF til Helse Stavanger. «KORFOR arbeider 
med etablering av eit regionalt medisinsk kvalitetsregister innan tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). Helseføretaka må levere data til kvalitetsregisteret når dette er etablert».  
 
Arbeidet med å utvikle og prøve ut registeret ble sluttført i 2015. Etter søknad fra Helse Stavanger ga 
Datatilsynet den 27.04.15 konsesjon til drift av et nasjonalt samtykkebasert register. Konsesjonen er 
gitt med hjemmel i helseregisterloven§ 7, jf. Personopplysningsloven §§ 33 til 35.  
Helse Stavanger fremmet søknad om nasjonal status i november 2015. Ekspertgruppen konkluderte 
med følgende:  

1. Et kvalitetsregister på dette området er sterkt etterspurt og Ekspertgruppen hilser initiativet 
varmt velkomment. 

2. Ekspertgruppen erkjenner imidlertid at registeret ikke er tilstrekkelig modent for nasjonal 
status og kan ikke anbefale nasjonal etablering på nåværende tidspunkt. 

3. Ekspertgruppen viser til sin omtale av en del forbedringsområder og anbefaler 
registerledelsen å arbeide videre med utvikling av registeret. 

4. Ekspertgruppen anbefaler at en ny søknad om nasjonal etablering bygger på og omtaler 
erfaringer og resultater fra en periode med regional drift. 
 

Det ble videre pekt på at «Det er et omfattende variabelsett, men en for svak beskrivelse av hvordan 
pasientene identifiseres og hvilke kvalitetsmål som er definert. Videre er omfang og typer utredning og 
behandling svakt beskrevet, noe som også gjelder den nasjonale forankringen og etablering av et 
nasjonalt fagråd. Registeret er samtykkebasert, og det er ønskelig med en vurdering av forventet 
bortfall. Ekspertgruppen stiller også spørsmålstegn ved validitet i metoden for datafangst, der 
behandler og pasient skal fylle ut skjema sammen. Erfaringer fra drift av registeret så langt er ikke 
beskrevet. 
 
Blant annet for å skaffe erfaringer med regional drift ønsket Helse Vest RHF å ta daværende register i 
bruk i hele regionen og gjorde dette gjennom styringskrav for 2016 til helseforetakene og private 
leverandører innen TSB i regionen. Denne bruken er forankret i Helsepersonellovens § 26. I 
begrunnelsen for å arbeide mot et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse har Helse 
Vest RHF pekt på at en ønsker økt kunnskap om hva som virker, hvordan det virker og for hvem og 
framhever at det er knapt noe sted i helsetjenesten vi møter en så plaget gruppe der vi vet så lite om 
hva som er nyttig å gjøre og hva vi oppnår. Dette gjelder ikke bare i studier, men også i daglig drift.   
 
Det ble etablert Fagråd for kvalitetsregister for behandling av ruslidelse i juni 2016. 
 
Helse Stavanger fremmet ny søknad om nasjonal status i april 2017. Med bakgrunn i innspillene fra 
Ekspertgruppen, fra registerets Fagråd og erfaringer med drift av registeret var antall variabler 
redusert og registeret forenklet. 
Ekspertgruppen gjorde følgende vedtak (sak 04.2017):  
Ekspertgruppen anerkjenner det videre utviklingsarbeid som er gjort siden desember 2015. Den 
nasjonale forankringen og etablering av et nasjonalt fagråd er særlig viktige. Det er gjort 
erfaringsbaserte justeringer i variabelsettet.  
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Søknaden fra registeret angir at det fremdeles er gjenstående arbeid i forhold til kvalitetsmål, 
beskrivelse av utredning og behandling, samt kort- og langsiktige endepunktsmål.  
 
På grunn av det gjenstående utviklingsarbeidet anbefaler ikke ekspertgruppen godkjenning av nasjonal 
status på nåværende tidspunkt.  
 
Et kvalitetsregister innen rusbehandling er ønsket, og ekspertgruppen ser fram til ny søknad etter at 
utviklingsarbeidet er fullført. Vi anbefaler sterkt, og ser det som nødvendig, at det innhentes kvalifisert 
assistanse fra det regionale servicemiljøet i denne prosessen.   
 
Med utgangspunkt i innspillene fra Ekspertgruppen, diskusjon i registerets fagråd i oktober 2017,  
en ny diskusjon med brukere av registeret og drøftinger med regionalt og nasjonalt servicemiljø, har  
KORFOR arbeidet videre med en ytterligere forenkling av registeret.  
 
Punkter knyttet til innholdet i behandlingen er utvidet noe, mens øvrige ledd er forenklet og redusert. 
Den behandling som tilbys, kvalitetsindikatorer for behandlingsprosess, endepunktsmål og 
registeroppfølging etter behandlingsslutt er beskrevet og utformet slik det framgår av denne 
protokollen og vedlagte variabelliste.  
 
Den regionale utprøvingen i 2016/17 ga oss klare holdepunkter for hvor registeret burde strammes 
inn slik at det bedre kan tilpasses poliklinisk virksomhet. Behandlere fant registeret stort og 
omfattende, men klinisk relevant. Omfanget på registeret og manglende integrering med EPJ gjorde 
det vanskelig å bruke registeret i poliklinikker. Å samle inntaks- og bakgrunnsopplysninger kunne ta 
opptil halvannen time, målepunktene ca 30 minutter.  I hovedsak ble registeret brukt i døgntiltak. 
Brukerne hadde en del kritiske merknader til spørsmålsformuleringene, men framhevet 
tilbakemelding på behandling og det å kunne følge egen behandlingsprosess gjennom målepunkter 
som viktig. Vi viser for øvrig til vedlagte oppsummering.  
 
Med bakgrunn i innspillene beskrevet over er det laget en ny Excel-versjon for bruk regionalt og  
ellers i tiltak som ønsker å ta i bruk registeret før en web-basert plattform foreligger. I følge  
oppdragsdokument fra Helse Vest skal registeret fortsatt brukes innenfor TSB-tiltak i regionen.  
 
Helse Stavanger ønsker med dette å fremme ny søknad om nasjonal status for Kvalitetsregister for 
behandling av ruslidelse. 
 
Bakgrunn 
Det er et ønske fra offentlige myndigheter om å etablere et kvalitetsregister for behandling av 
ruslidelse i Norge for å heve kvaliteten på de tjenester som tilbys. Dette kommer klart til utrykk både i 
Regjeringens forslag til Opptrappingsplan for rusfeltet og i ny Nasjonal helse- og sykehusplan.  
  
Kvalitetsregisteret vil ta utgangspunkt i en populasjon hvor variasjonen i problembelastning kan 
variere fra begrenset skadelig bruk og mild avhengighet av rusmidler uten omfattende 
tilleggsproblemer til alvorlig avhengighet med omfattende komorbiditet og stort skadepotensiale. 
Pasienter som henvises TSB eller psykisk helsevern for behandling av ruslidelse har ofte vansker 
knyttet til selve bruken av rusmiddelet, relasjonelle og sosiale problemer som følge av bruken, og 
komorbiditet for psykisk eller somatisk lidelse. Komorbiditeten kan framstå som en følge av 
avhengigheten, eller som en medvirkende årsak til lidelsen. Sammenlignet med alle som antas å ha 
problemer knyttet til bruk av rusmidler, vil registerpopulasjonen derfor være ressurskrevende både 
med hensyn til utredning, diagnostikk og behandling.   
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Innenfor TSB-populasjonen er angst, depresjon, PTSD, ADHD og personlighetsforstyrrelse de mest 
vanlige komorbide tilstander, innenfor psykisk helsevern er ulike psykosetilstander i kombinasjon med 
ruslidelse mest vanlig. 
De fleste undersøkelser av rusmiddelbelastede grupper viser i tillegg stor somatisk sykelighet 
(Mørland og Waal 2016).   
 
Utfra det som er beskrevet over er pasienter med ruslidelse en lite homogen gruppe.  Registeret vil 
etter hvert kunne tydeliggjøre ulike undergrupper innenfor registerpopulasjonen, blant annet basert 
på omfanget og alvorligheten av ruslidelsen, grad av komorbiditet, debutalder, kjønn og andre 
justeringsvariabler.  
 
I forbindelse med forarbeidet til Meld.st. 30, En helhetlig rusmiddelpolitikk (2011-12) utarbeidet 
KORFOR et grunnlagsdokument hvor en, basert på case, identifiserte 15 ulike og typiske  
behandlingsforløp innenfor TSB. Kvalitetsregisteret vil kunne gi empiri til, og grunnlag for et videre 
arbeid med å identifisere ulike undergrupper av pasienter med ruslidelse og ulike behandlingsforløp.  
 
Behandling av avhengighet av rusmidler har fram til nå stort sett vært evaluert etter en akutt-format 
tekning, dvs «outcome»-mål etter et bestemt antall måneder etter en avsluttet behandling (McLelland 
et al. 2005). Imidlertid er behandling av avhengighet og skadelig bruk av rusmidler preget av innsatser 
fra flere behandlingstiltak og ofte mange og ulike behandlingsforsøk.  

På mange måter kan avhengighet av rusmidler sammenlignes med kroniske lidelser hvor sårbarhet for 
tilbakefall er et sentralt element i lidelsen. Selv om analogien har noen svakheter vil kronisiteten 
komme til uttrykk gjennom sårbarhet for tilbakefall etter perioder med rusfrihet. Ut fra en slik 
tenkning må registeret se på behandling av ruslidelser som et forløp med forskjellige intervensjoner på 
ulike tjenestenivå.  

Ubehandlet ruslidelse kan for den enkelte medføre vedvarende helseskader og en lidelse med kronisk 
preg. Tilleggsbelastninger kan handle om psykisk lidelse, somatiske helseproblemer og et vidt spekter 
av sosial belastning. Omkostningene for nærstående andre og samfunnet er vesentlige. 
 
Behandling av ruslidelse vil således omfatte alt fra relativt korte forløp knyttet til et begrenset antall 
behandlere eller tjenesteytere, til omfattende forløp med avbrutte, gjentatte og mange 
behandlingssekvenser som involverer mange behandlere og tjenesteytere.  Avgjørende for god 
behandling av ruslidelse handler om at pasientens vansker i tillegg til ruslidelsen, eller vansker som en 
følge av denne, blir adressert i behandlingen. 

Kvalitetsutfordringene på rusfeltet dreier seg derfor om å få mer kunnskap om hva slags behandling 
som er mest virkningsfull overfor ulike grupper av pasienter med ruslidelse og hvordan behandlere bør 
adressere og behandle både avhengighet av rusmidler og ulike følgeproblemer. Innen behandling av 
ruslidelse er kunnskapsgrunnlaget for helt spesifikke behandlingsmetoder relativt svakt. Unntaket er 
substitusjonsbehandling for opioidavhengighet. Ofte vil en kombinasjon av ulike psykososiale metoder 
og behandlingsmetoder med grunnlag i læringspsykologi ha effekt, forutsatt en rusfri 
stabiliseringsperiode i forkant (Kelly m.fl. 2012).  
 
Helsedirektoratet har viet avbrudd i TSB- behandling stor oppmerksomhet og har avbrudd som en 
viktig kvalitetsindikator innenfor TSB. Det er godt dokumentert at ikke planlagt avslutning av 
behandling reduserer mulighetene for et godt behandlingsresultat. En kvalitetsutfordring er derfor å 
kunne ha mulighet for både å registrere omfanget av nåværende og tidligere behandlingsavbrudd og å 
analysere ulike forhold og mønster knyttet til avbrutt behandling. Forskning har i hovedsak forklart 
avbrudd ut fra egenskaper ved bruker, og i mindre grad sett på ulike sider ved behandlingen som er 
gitt (Brorson et al. 2013).  
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Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse vil kunne gi et verdifullt bidrag i arbeidet med å 
analysere og å motvirke utilsiktet avbrudd fra behandling. 
I en artikkel av Nesvåg m.fl. (2017) pekes det på at forskjeller i avbrudd fra behandling kan forklares 
både ved alder, kjønn, utdanningsnivå, boligforhold, anti-sosiale personlighetstrekk og kognitive 
vansker ved inntak i behandlingen. Artikkelen antyder at behandlings-forberedende tiltak og tidligere 
døgnbehandling kan forebygge tidlige brudd i behandlingen.  

For å forebygge dette har mange enheter utvidet det polikliniske tilbudet med ulike former for 
oppsøkende behandlingsteam, såkalte drop-out team og kontordager i lavterskeltiltak eller i 
legesentre. Beskyttelse og skjerming i forkant av behandling kan for mange være et viktig innledende 
tiltak.  

Registeret vil fange opp hvor intensiv oppfølgingen har vært fra andre tjenesteytere i forkant av 
behandling og i hvilken grad tidligere behandlinger har vært preget av uteblivelse og ikke planlagte 
avslutninger. Denne informasjonen vil komme både gjennom henvisning, data fra NPR, tiltaksplaner 
som eventuelt foreligger ved henvisning og fra pasienten selv. I registeret er avslutninger som ikke er 
basert på gjensidig avtale eller som handler om overføring til annet tiltak, definert som avbrudd.  
Tidlige brudd i behandlingen kan handle om behandling som ikke treffer, brudd sent i prosessen kan 
handle om behandling som har gått inn i et feil spor.  

I registeret ønsker en å dokumentere samspillet mellom ulike behandlingsinnsatser og pasientens 
egne anstrengelser i et forløpsperspektiv, og se hvordan dette kan bidra til bedre mestring av 
avhengighet hos pasienten. Derfor er det viktig å monitorere hele behandlingsforløpet. 

 

Registerpopulasjon 
I følge tall fra Norsk pasientregister (2015) får ca 32.000 personer behandling for ruslidelse i Norge 
hvert år. Grovt sett kan en anta at TSB-populasjonen fanger opp mellom 20 og 50 prosent av personer 
i Norge som har et rusrelatert problem, avhengig av hvilket rusmiddel det er snakk om. Andelen vil 
være lavest for personer med problemer knyttet til alkohol, høyest for brukere av illegale rusmidler. 
Mange med rusmiddel-relaterte problemer vil få behandling i primærhelsetjenesten.  
 
De fleste pasientene i TSB vil falle inn under diagnosekriteriene for skadelig bruk eller avhengighet i 
ICD-10 eller ruslidelse (substance use disorder) i det nye DSM-V. Helsedirektoratet har utarbeidet en 
prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den tar utgangspunkt i at det er stor 
variasjon i pasientpopulasjonen med hensyn til omfanget av og hvor alvorlig avhengigheten er. Derfor 
vektlegges også forhold som komorbiditet (psykisk og somatisk lidelse), alder, omsorgsansvar, sosial 
situasjon, nytte av behandling mm i prioriteringsveilederen.  Øyeblikkelig hjelp og behandling under 
tvang (etter §§ 10.2 og 10.4 i Lov om helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a 
fjerde ledd) blir alltid prioritert. 
 
Kvalitetsregisteret vil omfatte alle offentlige behandlingstiltak innen TSB og Psykisk helsevern. Dette 
inkluderer også private tiltak som har driftsavtale med et RHF. Det finnes også private tiltak utenfor 
disse systemene som tar imot pasienter med ruslidelse, men helseforetakene kan ikke pålegge disse å 
ta i bruk registeret.  
 
Flere av disse tiltakene godkjennes i disse dager til å kunne inngå i ordningen med Fritt 
behandlingsvalg. Det er et sterkt ønske at også de som får slik godkjenning, tar i bruk registeret. 
 
Målsetting for registeret  
Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse skal bidra til en mer spesifikk, systematisk, likeverdig og 
geografisk lik behandling av ruslidelse i Norge. Videre skal registeret bidra med kunnskap om hvilke  
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resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer ruslidelse og med varierende grad av  
komorbiditet for andre lidelser. Ved å koble dette registeret mot andre medisinske kvalitetsregistre 
kan en få et bilde av i hvilken grad pasienter med ruslidelse får et likeverdig tilbud innen andre deler 
av helsetjenesten. 
 
Faglig og nasjonal forankring 
Det er etablert et fagråd bestående av representanter for ulike brukergrupper og pårørende. Videre er 
alle regionale helseforetak representert gjennom sentrale fagmiljø i disse. I fagrådet sitter 
representanter for Fagrådet for rusfeltet i Norge, private ideelle behandlingstiltak, 
Folkehelseinstituttet, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Nasjonal kompetansetjeneste 
for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Oversikten 
nedenfor viser nåværende sammensetning av fagrådet: 

Fagråd 
Espen Arnevik, leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
Line Eikenes Langsholt  RIO (brukerorganisasjon) 
Tommy Sjåfjell,  A-larm (brukerorgansiasjon) 
Ronny Bjørnestad Prolar (brukerorganisasjon)  

LMS (pårørende) 
Geir Ebbestad  Ahus, Helse Sør Øst 
John Kåre Vederhus,  ARA, SSHF, Helse Sør Øst 
Ruben Sletteng Universitetssykehuset i Nord Norge, Helse Nord 
Else Marie Løberg Avd. for rusmedisin, Helse Bergen, Helse Vest 
Tarik Karpidzic St. Olavs Hospital, Helse- Midt 
Jørgen G. Bramness Nasjonal kompetansetjeneste ROP 
Thomas Clausen SERAF 
Anne Reneflot Folkehelseinstituttet 
Jan Gunnar Skoftedalen Fagrådet for rusfeltet 
Solbjørg Sunde Tyrili/private avtaletiltak 
Sverre Nesvåg Korfor (drift av registeret) 
Amund Aakerholt Korfor (drift av registeret) 
Janne Årstad Korfor (drift av registeret) 

 

Fagrådet har 15 medlemmer. Representanten for Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) har måttet 
trekke seg, men vi arbeider med å finne en erstatter. 
Likhet og ulikheter sammenliknet med skandinaviske registre. 
I arbeidet med å utvikle dette kvalitetsregisteret har vi hatt kontakt med både det svenske og danske 
registeret. Når det gjelder inntaksopplysninger og avslutning av behandling skiller dette registeret seg 
lite fra Svensk beroenderegister. Det danske DanRis inneholder kun systematiserte 
inntaksopplysninger basert på kartleggingsverktøyet EuropASI. Beroenderegistreret er mindre 
omfattende enn det som foreligger her når det gjelder behandlingsinnsatser og bruk av proms/prems. 
Uansett ulikheter mellom registrene vil en etter hvert ha muligheter for å kunne sammenligne 
pasientpopulasjoner i de skandinaviske landene.  

Bortsett fra disse registrene er vi ikke kjent med tilsvarende kvalitetsregistre i andre land. Vi vil derfor 
fortsatt ha kontakt med registermiljøene i Sverige og Danmark med tanke på mulige 
samarbeidsprosjekter. Vårt fagråd vil måtte ha en sentral rolle her. 
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Registerdesign 
Punktvis kan registerdesignet oppsummeres slik (jfr. vedlagte variabelliste og skisse av 
behandlingsforløp): 

● Ved inntak til behandling av ruslidelse identifiseres pasientens problembelastning, pasient 
vurdering av egen livssituasjon og vurdering av rusproblemene.  
Problembelastning handler om bruk av rusmidler, komorbiditet, sosial situasjon og hendelser 
som kan ha betydning for behandlingen.   
Pasientens eget syn på rusproblemene handler om vurdering av alvorlighet, ønske om endring 
og hva pasient har gjort av endringsforsøk, og ressurser han eller hun har med seg inn i 
behandlingen. 

● Ved målepunkt registreres om det finnes plan for behandling, hvilke utredninger som er 
foretatt, og omfanget av og innholdet i behandlingen som er gitt. Dette gjelder både i eget 
tiltak og oppfølging gitt samtidig av andre.  
Videre registreres endringer i sosial situasjon, endringer i pasients vurdering av egen 
livssituasjon, endringer i bruk av rusmidler og pasients vurdering av alvorlighet. 
Til slutt registreres pasients tilbakemelding på behandlingen som er gitt. 

● Ved avslutning registreres avslutningsmåte og om det er avtalt videre oppfølging. Videre 
registreres bruk av rusmidler, om pasient er i arbeid, skole, eller deltar i regelmessige 
aktiviteter, og om pasient har egen bolig. Pasients vurdering av alvorligheten ved eventuell 
bruk av rusmidler, vurdering av egen helse- og livssituasjon inngår også. 

● Oppfølging et år etter avsluttet behandling. Gitt pasients samtykke avtales slik oppfølging og 
avslutningsspørsmålene stilles på nytt. 
 

Som beskrevet tidligere kan et behandlingsforløp bestå av innsatser av ulikt format (døgn, poliklinikk, 
ambulant). Et målepunkt kan være registrering to måneder etter inntak, ved overgang til et annet 
behandlingsformat, eller ved overgang til ny fase i behandlingen.  
 
Målepunktfrekvens vil avhenge av intensiteten på behandlingen, hvordan behandlingen er lagt opp, 
eller skifte av metode. I variabelbeskrivelsen er dette illustrert med noen eksempler.  
 
Kvalitetsregisteret er designet med tanke på å kunne tilpasses anbefalte pakkeforløp for utredning og 
behandling av ruslidelse. Registeret skal gjennom inntaksopplysninger og opplysninger om pasientens 
bakgrunn kunne identifisere hvilke tema og forhold som bør danne grunnlag for en plan for videre 
utredning og behandling.  

Etablering av en plan for nødvendig videre utredning, behandlingsmål, behandlingsplan og kriseplan er 
viktige punkter i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer 
og avhengighet. Sentralt her er kartlegging av rusmiddelbrukens omfang og funksjon og risiko for 
avbrudd i behandlingen. Det anbefales helhetlig utredning av psykisk helse, kognisjon, somatisk helse 
– inkludert tannhelse og ernæring, sosial situasjon og sosial fungering. 

Registeret har som utgangspunkt at behandling av ruslidelse krever innsatser på flere nivå og fra 
mange aktører. Nasjonal faglig retningslinje understreker helhetlig behandling forankret i individuell 
plan og med aktiv medvirkning fra bruker. Brukerorganisasjoner har ofte påpekt at det å motta 
sammen-hengende tjenester er like viktig som bruk av spesifikke metoder. For brukerne er det viktig å 
utvikle et tjeneste- og behandlingstilbud som en opplever henger sammen. I dette registeret er dette 
forsøkt ivaretatt gjennom registrering av innsatser som er gitt forut for behandling, innsatser fra andre 
tjenesteytere samtidig med behandlingen og avtalt oppfølging etter avsluttet behandling.  
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Inklusjonskriterier 
Registeret vil inkludere pasienter som tas imot til behandling av ruslidelse innenfor Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB), men også innen Psykisk helsevern, i den grad behandlingen også 
retter seg mot pasientens ruslidelse. 

Eksklusjonskriterier 
Pasienter som ikke er samtykke-kompetente eller ikke samtykker, kan ikke inkluderes i registeret. Det 
samme gjelder pasienter med problematisk bruk av rusmidler, men som ikke gis rett til behandling i 
TSB. Pasienter med avhengighet som ikke er knyttet til bruk av rusmidler vil heller ikke bli inkludert. 
Personer som betegner seg selv som «med-avhengige» og pårørende til pasienter i behandling av 
ruslidelse tas ikke inn i registeret. 

Forventet bortfall 
Generelt er behandling av ruslidelse ofte preget av mange ikke planlagte brudd, avbrutte 
behandlingsforløp og gjentatte behandlingssekvenser. I poliklinikker kan så mange som 30 prosent av 
pasientene ikke møte til avtalt behandling. Dette beror på flere forhold. Mange blir henvist til 
behandling av ulike hjelpeinstanser og etter ønske fra pårørende hvor disse klart ser behov for hjelp. 
Imidlertid vil brukernes motivasjon for endring variere sterkt og noen møter ikke opp til avtale.  
 
Andre kan ha komorbide tilstander som forsterker ambivalensen og noen kan ha en døgnrytme 
(søvnproblemer) eller livssituasjon (f.eks. mangel på bolig) som vanskeliggjør regelmessig poliklinisk 
kontakt.  
 
I den gjennomførte utprøvingen har vi i døgntiltak erfart at få pasienter har sagt nei til eller droppet ut 
av registreringen. Dette beror på at ledelsen har delegert registreringen til noen få ansatte som har 
kunnet bruke den nødvendige tid sammen med bruker for å få gjennomført arbeidet.  
 
Imidlertid kan målepunktregistreringene bli preget av en del ustabilitet da døgnbehandling ofte preges 
av behandlingsavbrudd, time-out ved tilbakefall og re-inntak.   
I poliklinikkene kan en forvente opp mot 30 prosent bortfall. Poliklinikkene har helt andre rammer og 
større tidspress enn døgntiltak.  Den versjonen av registeret som beskrives i denne protokollen er 
bedre tilpasset poliklinisk behandling enn tidligere versjoner, og også behandling på andre arenaer 
enn behandlers kontor. 
 
Pasientforløp og valg av variabler 

Strukturvariabler 
Kvalitetsregisteret har så langt ingen spesifikke strukturvariabler knyttet til behandling av ruslidelse. 
Kvaliteten på behandlingen som ytes vil i hovedsak kunne beskrives gjennom prosessmål, resultatmål 
og endepunktsvariabler. Alle behandlingstiltak innenfor TSB skal være flerfaglig bemannet. Nasjonale 
faglige retningslinjer understreker nært samarbeid med mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 
før, under og etter behandling, og at ambulant tilnærming vurderes.  

Prosessvariabler 
På grunn av en lite homogen pasientgruppe og følgende variasjon i behandlingstilnærming har 
kvalitetsregisteret mange justeringsvariabler som både registreres ved inntak og underveis i 
behandlingsprosessen.  Vedlagte variabeloversikt viser detaljene. De viktigste er alder, kjønn, sosial 
situasjon, belastninger i oppvekst og forut for behandling, eventuell psykisk og somatisk lidelse, 
tidligere behandlingsforsøk og ressurser pasienten har med seg inn i behandling. 
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Disse vil påvirke hovedeksposisjonsvariabelen som er skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. 
Samtidig må denne justeres i forhold til varigheten av ruslidelsen, antall rusmidler som brukes, 
inntaksmåte og debutalder.  
 
Utredningen og behandlingen som gis tar utgangspunkt i faglige retningslinjer og nasjonale føringer.  
Behandlingens form handler om individuell-, gruppe-, par-, eller familiebehandling. Intensiteten vil 
kunne variere fra en til to samtaler pr. uke eller sjeldnere i poliklinikk til nesten daglig oppfølging 
ambulant.  
 
I døgntiltak kan innsatsen variere mellom noen timers gruppebehandling pr. uke til svært intensive 
døgnopphold som har strukturert aktivitet mesteparten av dagen. 
Innholdet i behandlingen vil i poliklinikk oftest være rettet mot avhengigheten og eventuell samtidig 
psykisk lidelse. Behandling i døgntiltak vil være rettet mot det samme, men også inkludere et videre 
spekter av pasientens totale livssituasjon. 
Når det gjelder behandlingsmetoder vil en i registeret forholde seg til NCMP-kodeverket. Disse hentes 
direkte fra journal. Det må bemerkes at kodeverket på enkelte innsatsområder er lite spesifikt, og en 
del tilnærminger som feks nettverksarbeid mangler. Behandlingen som ytes vil derfor måtte beskrives 
gjennom både beskrivelse av faktisk innhold og prosedyrekode. (Jfr. variabeloversikten s. 16 ff) 

Endepunktvariabler 
Dette registreres når behandlingen avsluttes etter gjensidig avtale, eller ved overføring til annet tiltak.  
 
   Spesifikke mål knyttet til behandling av ruslidelse: 

● Bruk av rusmidler siste 30 dager 
● Egen bolig 
● Antall dager i arbeid /skole eller i regelmessige aktiviteter 

 
  Generiske utfallsmål: 

● I hvilken grad pasient opplever bruk av rusmidler som et problem. 
● I hvilken grad pasient er tilfreds med egen helsesituasjon dvs både fysisk og psykisk helse. 
● I hvilken grad pasient er tilfreds med egen livssituasjon. 

 
De samme målene kan brukes ved oppfølging etter et gitt antall måneder etter endt behandling. 
Registerets fagråd har anbefalt oppfølgingsundersøkelse et år etter avsluttet behandling, dvs 
avslutning basert på gjensidig avtale. Det utarbeides eget samtykkeskjema for et slikt formål, og ved 
avslutning av behandlingen avtales det på hvilken måte behandlingstiltaket tar kontakt med pasient og 
hvem som har ansvaret for oppfølgingen. Oppfølgingsstudier etter behandling av personer med 
ruslidelse er generelt preget av stort frafall. Erfaringene fra nåværende Stayer-studie i Stavanger sier 
at det krever omfattende ressurser både økonomisk og personellmessig å få en høy deltagelse i 
oppfølging over tid.  Oppfølging over flere år for registerets målgruppe er kanskje mer egnet som et 
forskningsprosjekt enn som del av et kvalitetsregister.  

Pasientrapporterte data 
Disse utgjør en vesentlig del av registeret og omfatter egen beskrivelse av rushistorie, psykiske 
problemer, tidligere belastninger og egne ressurser. Videre inngår egne ønsker med hensyn til å endre 
rusvaner og egen innsats når det gjelder dette. Pasientens vurdering av egen livssituasjon registreres 
både ved inntak, underveis i behandlingen, ved avslutning og ved oppfølging. Ved hvert målepunkt 
registreres pasientens tilbakemelding på behandlingen som gis. 
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Registerets kvalitetsmål:  
 
Prosessmål 
Når det gjelder kvalitetsindikatorer for behandling innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av 
ruslidelse (TSB) har Helsedirektoratet satt opp følgende indikatorer:  

● 20TAvbrudd i TSB20T 
● 20TBrudd på vurderingsgarantien for pasienter i TSB20T 
● 20TEpikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i TSB20T 
● 20TFristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i TSB20T 
● 20TFristbrudd for pasienter som står på venteliste i TSB20T 
● 20TGjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i TSB20T 
● 20TOppdaterte ventetider for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
● 20TOppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no (psykisk helse, tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling)20T 
● 20TPasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling20T 
● 20TRegistrering av hovedtilstand (hoveddiagnose) innen TSB 

 
For behandlingsprosessen og som anliggende for et kvalitetsregister vektlegger vi det første og de to 
siste punktene. Disse vil inngå i vår konkretisering, og da særlig forhold som berører avbrudd pasients 
tilbakemelding på mottatt behandling og innholdet i den aktuelle utredningen og behandlingen.  

Konkretisering av sentrale prosessmål i registeret  

● Andel pasienter som har IP eller plan for oppfølging ved oppstart av behandling 
● Andel brukere som har fått utarbeidet behandlingsplan innen en gitt frist (jfr pakkeforløp, TSB) 
● Andel brukere som har deltatt i utformingen av mål for behandlingen 
● Andel som er undersøkt somatisk 
● Andel som er utredet for psykisk lidelse 
● Andel pasienter med opioidbruk som har fått opplæring om overdosefare 
● Andel pasienter som er vurdert av lege/psykolog innen et døgn etter inntak 
● Andel pasienter som har fått diagnose 
● Andel pasienter med avtalt oppfølging ved avslutning av behandlingen 
● Andel pasienter avsluttet etter gjensidig avtale. 

 
I nåværende fase av arbeidet med registeret har det ikke vært mulig å sette klare målnivå.  Dette vil 
kreve omfattende arbeid både i Fagrådet og i samarbeid med fagmiljøene. Som påpekt tidligere (s.4) 
er kunnskapsgrunnlaget for spesifikke metoder innen rusfeltet relativt svakt. Behandlingsoppleggene 
vil være ulike og metodene vil variere. Dette gjenspeiles også i faglige retningslinjer.  
 
Så langt vil det derfor være vanskelig å ha prosessmål som beskriver behandlingsmetoder og 
behandlingsvalg mer detaljert enn det som framgår av registeret. Imidlertid bør dette være forhold 
som fagrådet etter hvert må vie betydelig oppmerksomhet.  
 
Resultatmål 
Resultatmål på behandling av ruslidelse knyttes vanligvis til avholdenhet, mindre bruk av rusmidler, å 
unngå behandlingsavbrudd og tilbakefall, og å avslutte behandling etter gjensidig avtale. Imidlertid 
kan utfallsmål også handle om bedre mestring av fysisk og psykisk helse, mindre skadelig rusatferd 
som for eksempel ikke bruk av sprøyter, mindre kriminell atferd, bedret sosial fungering, deltagelse i 
samfunnslivet og opplevd livskvalitet. Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse må derfor ta 
høyde for flere kvalitetsmål enn avholdenhet og fullført behandling. For en pasientgruppe som ofte  
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https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20nye%204.mai%202017/Avbrudd%20i%20tverrfaglig%20spesialisert%20rusbehandling_v%201%2c0.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%202.%20mai%202016/Andel%20brudd%20p%c3%a5%20vurderingsgarantien_TSB_versjon%201.2.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%2015.11.2016/Epikrisetid%20ved%20utskrivning%20fra%20d%c3%b8gnbehandling%20i%20TSB.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri%20og%20rus/Andel%20fristbrudd%20for%20avviklende_TSB_%20versjon%201.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri%20og%20rus/Andel%20fristbrudd%20for%20ventende_TSB_%20versjon%201.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri%20og%20rus/Gjennomsnittlig%20ventetid%20TSB_behandligssted_versjon%201.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%2023.08.2016/VBS-TSB.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri%20og%20rus/N-027%20Oppdaterte%20ventetider%20p%c3%a5%20Fritt%20sykehusvalg%20-%20TSB.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri%20og%20rus/N-027%20Oppdaterte%20ventetider%20p%c3%a5%20Fritt%20sykehusvalg%20-%20TSB.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri%20og%20rus/pasienterfaringer%20fra%20tverrfaglig%20spesialisert%20rusbehandling_TSB.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri%20og%20rus/Registrering%20av%20hovedtilstand%20TSB_versjon%201.pdf


dropper ut av behandling eller preges av ikke planlagte avslutninger, vil vi kunne få ufullstendige 
utfallsmål og manglende endepunktmål. Jevnlige målepunkter vil kompensere for dette. 

Registeret har følgende resultatmål:  
● Pasientens tilbakemelding på behandlingen som gis 
● Endringer når det gjelder bruk av rusmidler 
● Eget ønske om å endre rusvaner 
● Bruk av rusmidler som opplevd problem 
● Endringer når det gjelder psykisk lidelse (opplevde symptomer) 
● Endringer i sosial situasjon 

 
Overlevelse etter endt behandling har vært vurdert som resultatmål, men dette er foreløpig stilt i 
bero. Overlevelse vil trolig avhenge av behandling for særlig somatiske planer og således ikke direkte 
knyttet til selve behandlingen av ruslidelse.  
 
Datafangst 
Regionalt brukes nå en Excel-basert versjon og utfyllingen av registeret i sin nåværende form skjer på 
pc i samarbeid mellom pasient og behandler. Det forutsetter at pasienten ikke er i en tilstand preget 
av akutt intoksikasjon, alvorlig abstinens eller akutt psykose. Spørsmål som må fylles ut av pasient, er 
merket spesielt.  

Den excelbaserte versjonen er midlertidig også egnet for utprøving og begrenset bruk. Et nasjonalt 
register må baseres på en web-basert plattform etter føringer fra og i nært samarbeid med Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. På sikt vil en arbeide for tekniske løsninger som muliggjør 
at pasient kan fylle ut vurdering av den behandling som gis, uten at behandler er til stede.  

Basisopplysningene i registeret er justert i forhold til inntaksopplysningene som avgis Norsk 
Pasientregister (NPR), inntaksopplysninger TSB. Vi vil fortsatt ha dialog med NPR angående 
nødvendige justeringer av basisopplysningene. Registeret er basert på at opplysninger skal kunne 
hentes fra EPJ/NPR.  

Det meste av det som samles inn av data rundt pasienter i TSB, er i hovedsak basert på pasientens  
egen rapportering, enten gjennom intervju eller spørreskjemaer. I tillegg kommer komparentopp- 
lysninger og diagnostiske verktøy. Døgntiltak bruker i varierende grad urinprøver i kontrolløyemed.  
Gjennom bruk av registeret har behandlere erfart at pasientene svarer nokså nøyaktig når det  
gjelder eget forhold til bruk av rusmidler såfremt en ikke får sanksjoner i form av utestengning fra  
behandling. Dette er også en generell klinisk erfaring. 
 
I Helse Vest er registeret tatt i bruk som et registreringssystem ved siden av journal. Derfor må en 
innhente samtykke selv om data oppbevares kun innenfor aktuell juridisk enhet med formål å styrke 
kvaliteten på den behandling som gis. Dette medfører dobbeltarbeid selv om opplysninger fra 
registeret kan skannes inn i journal. Å samkjøre opplysninger som også avgis NPR vil lette arbeidet. 
Dagens EPJ har verken struktur eller tekniske løsninger som gjør det mulig å overføre data direkte til 
kvalitetsregisteret. En løsning for god datafangst vil være å integrere kvalitetsregisteret som en 
strukturert del av EPJ, hvor data både kan avgis NPR og et nasjonalt register. Et slikt ønske om 
integrasjon er meldt til aktuelle faginstanser. Ved integrering i EPJ vil spørsmålene i registeret danne 
kjernen i et fagsystem for behandling av ruslidelse. Samtykke vil da gjelde overføring av data til et 
nasjonalt register.  
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Registerets organisering 
Helse Stavanger HF er databehandlingsansvarlig instans og har ansvar for daglig drift av registeret. 
Helse Vest RHF har økonomisk ansvar for å sikre drift av registeret. 

Helse Stavanger er ansvarlig for å utarbeide vedtekter og registerbeskrivelser i samsvar med 
anbefalinger fra interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Videre skal Helse 
Stavanger utarbeide retningslinjer for utlevering av data fra registeret.  

Som nevnt tidligere er det etablert et nasjonalt fagråd med bl.a. representanter for 
brukerorganisasjoner, fagmiljøene, nasjonal kompetansetjeneste ROP og TSB, og representanter fra 
helseregionene.  

Fagrådet vil bl.a. ha en sentral rolle når det gjelder videreutvikling av registeret, implementering, 
fagutvikling og klinisk forbedringsarbeid knyttet til registeret. 

Fra januar 2016 har Helse Vest RHF bedt om at registeret i nåværende versjon tas i bruk i hele 
regionen. Erfaringer med implementering i egen region vil gi godt grunnlag for implementering i de 
øvrige helseregionene. Brukerorganisasjonene vil bli aktivt involvert i dette arbeidet. 

Erfaringer med nåværende bruk av registeret følger som vedlegg til registerprotokollen. 

Statistikk 
Når registeret er på plass og data samles inn vil det kunne gjennomføres analyser som gir grunnlag for 
kvalifisert benchmarking, dvs. å sammenligne behandlingsresultater korrigert for variasjoner i 
pasientpopulasjonen.  

Senere vil det kunne foretas statusoppsummeringer ved hvert målepunkt (feks antall dager med bruk 
av rusmidler, dager i arbeid, mål på livskvalitet og tilfredshet med behandling). Disse vil danne 
grunnlag for fortløpende monitorering av status for mestring av ruslidelse.   

I tillegg vil en registrere om behandlingen som gis står i forhold til de problemer og ressurser 
pasienten har, i tillegg til problemer med bruk av rusmidler. Pasient rapporterte outcome-mål (PROM) 
er viktige i registeret. Registeret vil danne grunnlag for tidsserieanalyser av behandlingsforløp. 
Datarapporter kan utarbeides ved hjelp av statistiker ved Fagsenteret for medisinske registre i Helse 
Vest. 

Aktuelle koblinger 
Det vil bli aktuelt å gjøre koblinger til Norsk pasientregister, dette for å måle dekningsgrad og validitet.  
Kobling til dødsårsaksregisteret er nødvendig for å kunne få fullstendige data om outcome eller 
«harde endepunkt». Vi ønsker også å koble registeret mot registre for hjerte-kar-lidelser, 
kolsregisteret, norsk diabetesregister for voksne, Reseptregisteret og MSIS. Pasienter med ruslidelse 
har ofte omfattende komorbiditet for somatiske lidelser. Ved å koble mot nevnte registre kan en få et 
bilde av om pasienter med ruslidelse får et likeverdig tilbud i helsetjenesten, sammenlignet med andre 
pasienter. Vi vil sende endringsmelding vedrørende dette til Datatilsynet. Andre aktuelle koblinger kan 
være kommende registre innen psykisk helsevern og framtidige registre innen primærhelsetjenesten, 
eksempelvis kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Dette fordi mange pasienter innen psykisk 
helsevern også har ruslidelse av varierende alvorlighetsgrad. Videre vil primærhelsetjenesten få et 
stadig større ansvar når det gjelder rus- og psykisk lidelse, og mange pasienter med slike problemer vil 
kanskje få mesteparten innen primærhelsetjenesten. Alle slike koblinger vil kreve egne godkjenninger. 
Det samme vil anvendelse av data fra kvalitetsregisteret i spesifikke forskningsprosjekt. 

Systemspesifikasjon 
Dersom registeret får nasjonal status vil man arbeide for en teknisk løsning som er i tråd med hva det 
nasjonale IKT-fagforum anbefaler. Det vil være essensielt at løsningen også har mulighet for at 
pasientene registrerer inn data på egenhånd. Selve IKT-løsningen, både for de lokale 
registreringsenhetene og den nasjonale databasen, vil ligge på Norsk Helsenett. 
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Registeret vil eksportere flate resultatfiler til analyseformål fra den web-baserte løsningen. Disse vil bli 
lagret på Helse Vest sin kvalitetsserver, som ivaretas av Helse Vest IKT.  

Kvalitetsserveren ivaretar alle lovmessige krav i henhold til personvern, og datasikkerheten er høy 
med grundige rutiner for logging og back-up lagring. 

Kvalitetssikring 
Frekvens for kvalitetssikring: Innregistrering av data vil gjøres ved den enkelte klinikk eller enhet. Det 
vil bli tatt systematiske stikk-prøver via journal for å undersøke om registrerte data er i samsvar med 
skjema, og om det foreligger intern konsistens.  

Registeret er bygget opp slik at bare gyldige verdier kan legges inn. Dekningsgrad vil bli undersøkt mot 
uttrekk av relevante prosedyrer fra NPR. 

Variablene i registeret er utarbeidet på grunnlag av omfattende utprøving i ulike kliniske miljø over 
flere utprøvingsperioder.  En vil utarbeide rutiner for opplæring i bruk av registeret. 

Valideringsprosjekter vil gjennomføres i henhold til valideringshåndboken utarbeidet av SKDE. 

Sikkerhetsstrategi 
Helse Vest IKT vil være databehandler (eventuelt gjennom avtaler med underleverandør). 

Den databehandlingsansvarlige skal gi individuell informasjon til de registrerte om planlagt bruk av 
opplysninger i registeret.  

Den databehandlingsansvarlige skal hvert 3. år sende Datatilsynet bekreftelse på at behandlingen 
skjer i overenstemmelse med søknaden og helseregisterlovens regler. 
 

Rutine for sikring av data 
Risikovurdering: Det vil foreligge oppdatert risikovurdering for den aktuelle løsningen før den tas i 
bruk, og risikoreduserende tiltak vil bli iverksatt i henhold til denne vurderingen. 

Tilgangsstyring og logging: Norsk Helsenett vil ivareta tilgangsstyring for den web-baserte løsningen 
sentralt, mens registerleder ivaretar tilgangsstyring for flate filer utledet fra registeret til 
analyseformål. 

Drifting: Registeret driftes av Helse Stavanger, som bruker Helse Vest IKT (eventuelt med 
underleverandører) til å drifte den tekniske løsningen. 

 
Tidsplan 
Startdato for registeret: Så snart nasjonal status er gitt og den tekniske løsningen er etablert.  Inntil 
oppstart av et nasjonalt register vil registeret bli brukt regionalt. 

Eventuell planlagt sluttdato for registeret:  
Et nasjonalt register ønskes permanent . 

Når det gjelder rutiner for sletting forholder vi oss til konsesjonens vilkår om dette, samt 
helseregisterlovens bestemmelser. For øvrig vil det være naturlig å bruke allerede foreliggende 
sletterutiner for forskningsprosjekter. Registerets fagråd bør, i samarbeid med aktuelle faginstanser og 
Datatilsynet, utarbeide plan og rutiner for avvikling og sletting av registeret dersom det blir aktuelt. 
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Budsjett 
De årlige budsjettene vil følge finansieringsmodellen i Helse Vest fra 2015: 

0BUtgiftsposter 
 

50% stilling øremerket faglig leder.  Daglig drift av registeret       510 000 

100% stilling til sekretær. Koordinering, kvalitetssikring, registrering mm        640 000 

Infrastruktur (areal, varme, lys, pc, kontorrekvisita osv)       240 000 

Reiser, kurs og opplæring       110 000 

Utvikling, drift, lisenser til PROMs         50 000 

Monitoreringsfunksjon       150 000 

Totalt pr. år    1.700 000 

 

Nytteeffekt av registeret (oppsummering) 
Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse vil kunne bidra til kvalitetsheving og mer likeverdig 
behandling uavhengig av region. Likeledes vil en kunne tydeliggjøre om pasienter med ruslidelse får et 
likeverdig tilbud i andre deler av helsetjenesten. 

Registeret vil kunne gi data for både forskning og fagutvikling spesielt når det gjelder å forstå 
avhengighet og hvilke prosesser som bidrar til økt mestring av rusproblemer.  
Registeret vil kunne bidra til økt forståelse av hvordan samspillet mellom tjenesteytere, brukere og 
pårørende eventuelt kan styrke en slik recovery-prosess og hva som vil være faglige utfordringer for å 
sikre et godt tjenestetilbud.  

Data fra kvalitetsregisteret vil kunne gi et godt grunnlag for å utvikle pålitelige kvalitetsindikatorer for 
behandling av ruslidelse. Videre kan data brukes for kvalitetssikring og dimensjonering av behandlings-
tilbudene. 

På aggregert nivå vil registeret kunne bidra til å lage beslutningssystemer for hvilke 
behandlingsavveininger som må gjøres, både ved oppstart av behandling og underveis. 

Registeret følger nåværende retningslinjer, men vil også kunne bidra til en forbedring av disse, særlig 
når det gjelder valg av metoder og behandlingstilnærminger ved ulike typer behandlingsforløp. Når 
pakkeforløp innen TSB er klart vil vi integrere registeret i dette.  

På grunn av omfattende komorbiditet for rus- og psykisk lidelse vil mange pasienter innen psykisk 
helsevern også kunne registres i dette kvalitetsregisteret. Tallet på antatt registerpopulasjon omfatter 
pasienter som tilbys TSB-behandling. En kan anta at en del pasienter med komorbiditet (ROP-lidelse) 
kun registreres som pasient innen psykisk helsevern. Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse vil 
derfor kunne omfatte en pasientpopulasjon på over 30.000 personer.  I registersammenheng må en 
imidlertid ta høyde for en del frafall da deler av pasientgruppa har en svært ustabil livssituasjon.  
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På lengre sikt vil det være ønskelig at oppfølging/behandling av pasienter med ruslidelse innenfor 
kommunal helse- og omsorgstjeneste også ble inkludert i registeret. Da ville populasjonen bli vesentlig 
større. 
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Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk register for motornevron-
sykdommer (revidert søknad). 
 
 
 
 
Helse Midt RHF og St. Olavs hospital HF vedtok den 15.april 2016 å støtte søknad om nasjonal status 
for Norsk register for motornevronsykdommer. 
Registeret fikk avslag på sin søknad om nasjonal status i ekspertgruppens møte den 27.april 2017. 
Registeransvarlige har arbeidet med å forbedre søknaden etter ekspertgruppens vedtak (06-2017):  
 

● Ekspertgruppen finner ikke at registeret klart nok har beskrevet at et kvalitetsregister er det 
mest velegnede redskapet for å sikre kvaliteten på de kliniske tjenestene.  

● Disse tjenestene foregår også i stor grad utenom spesialisthelsetjenesten.  
● Dersom data fra primærhelsetjenesten skulle bli tilgjengelig, vil det omsøkte registeret kunne 

gå inn som en del av et klyngeregister innen nevrologi. 

Det bes om at ekspertgruppen gjør en ny vurdering av registeret for nasjonal status. 
 
Nasjonal forankring 
Registeret er bredt forankret i det nasjonale fagmiljøet og har stort politisk engasjement. HOD har vist 
interesse for registeret og registerinitiativet ble presentert for Statsminister og Helseminister den 
21.mars 2017 20Thttps://regjeringen_live.23video.com/toppmote-om-hjernehelse-120T. Fra et 
pasientperspektiv er det et ønske om å sikre lik mulighet for deltagelse i nasjonale og internasjonale 
forskningsprosjekter. Det er et ønske at et nasjonalt register kan knytte landets fagmiljøer tettere 
sammen, stimulere til økt interesse for fagfeltet og til klinisk og basalfaglig forskning, gi grunnlag for 
bevisstgjøring av befolkningen og et bedre beslutningsgrunnlag for helsemyndigheter i den videre 
utformingen av helsetjenesten. Registeret har etablert et tverrfaglig fagråd med representanter fra 
alle fire RHF og brukerrepresentasjon, fagrådsmøter er avholdt 1.2.17 og 31.1.18. Det planlegges 
registrering ved alle landets nevrologiske avdelinger (16 avdelinger og to poliklinikker). Fra 2016 har 
det vært avholdt årlige nasjonale, tverrfaglig ALS-nettverksmøter for spesialisthelsetjenesten der 
arbeidet med et framtidig nasjonalt register har vært presentert.   
 
Om registeret 
Registeret er samtykkebasert og registerbeskrivelse for et nasjonalt register foreligger.  
Konsesjonssøknad ble sendt Datatilsynet den 28. september 2017. Det har tatt tid å få oppdatert ROS-
analyser for MRS Plattform, for Norsk HelseNett (NHN) og for Helseregister.no. ROS-analyse fra 
Helseregister.no er lovet ferdigstilt februar 2018, oppdaterte versjoner av de to andre ROS-analysene 
er oversendt Datatilsynet. Konsesjon fra Datatilsynet kan derfor komme på plass i løpet av februar 
2018. St. Olavs hospital er databehandlingsansvarlig og databehandler er Norsk Helsenett. IKT 
løsningen utvikles på MRS plattform. Registeret vil bli driftet ved Seksjon for medisinske 
kvalitetsregistre, St. Olavs hospital. Registeransvarlige er positive til å inngå i et eventuelt framtidig 
nevroklyngeregister. 
  

Saksframlegg 
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Saksnr  4/2018 
Saksbehandler Elin Tollefsen, Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge 
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Om motornevronsykdommer 
Motornevronsykdommene (MND) er en velavgrenset gruppe nevrodegenerative sykdommer hvor 
fellesnevneren er en degenerasjon av motoriske nervebaner. Nye data publisert i 2017 viser en 
prevalens på 7,6 per 100.000 innbyggere. Alt i alt antar vi at det vil være om lag 140 nye tilfeller per år, 
og til enhver tid om lag 350-400 pasienter med ALS i Norge.  
Inklusjonskriterier: alle pasienter som etter utredning får diagnosekode «G12.2 Sykdom i motoriske 
nevroner», pasienter som ved genetiske analyse får påvist Kennedys sykdom (ICD10 kode G12.1) og 
pasienter med uspesifisert motornevronsykdom (ICD10-kode G12.9). 
PROM er inkludert i variabellisten, foreløpig er det inkludert spørsmål som tilsvarende nasjonale 
register i Sverige har god erfaring med. 
 
Kvalitetsdimensjoner  
Oppfølging av pasienter med MND kan være omfattende og fordre vesentlig ressursbruk, både 
personellmessig og økonomisk. P.g.a. svært alvorlig prognose, fravær av kurativ behandling og 
begrenset livsforlengende behandling er sykdommene forbundet med en rekke etiske 
problemstillinger. Fagmiljøet erfarer økt pågang om eksperimentell behandling, herunder 
stamcellebehandling. En del nye terapiformer vil rette seg mot undergrupper av pasienter med f.eks. 
spesifikke mutasjoner. Lik tilgang til nye behandlingsformer fordrer et koordinert fagmiljø og en 
oppdatert oversikt over pasientpopulasjonen.  
Ved fallende funksjonsnivå kan det bli behov for omfattende kommunal oppfølging og hos noen 
pasienter vil omfanget av ressursbruk være betydelig i primærhelsetjenesten. Det er derfor viktig at 
registret inkluderer variabler som belyser kommunal oppfølging med mål om å avdekke lokale og 
regionale forskjeller i behandlingskvalitet og pasienttilfredshet. 
 
Registeret har fokus på fem sentrale kvalitetsdimensjoner 
● adekvat diagnostikk fra første kontakt med helsevesenet til diagnostisk vurdering/utredning ved 

nevrolog, og at utredningen oppfattes adekvat 
● tilbud om etablert sykdomsrettet behandling (per i dag medikamentell behandling med Riluzol) og 

symptomrettet behandling (symptomatisk medikamentell behandling, kirurgiske tiltak (primært 
PEG), hostestøtte og langtids mekanisk ventilasjon)  

● eksperimentell behandling; kartlegge pasient initierte behandlingsmetoder, samt sikre lik mulighet 
til deltagelse i fremtidige terapistudier 

● tverrfaglig samarbeid mellom spesialiteter og yrkesgrupper, mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten 

● nasjonal variasjon i tilbudet; dokumentere hvor pasientene følges opp  
● bruk av kommunale ressurser; personellmessig og økonomisk 

 
Fagansvarlig for registeret Geir Bråthen sender Revidert søknad og de endringer som er gjort for 
nasjonal status for MND-registeret, søknadsskjema, registerbeskrivelse og variabelliste. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Vedtaket utformes i møtet. 
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11 Status for dokumentet 
 
Det foreløpige Fagrådet for registeret, etablert den 02.02.2017 i anledning den 2. Nasjonale 
nettverkskonferansen for ALS behandlingsteam, har gjennomgått og gitt sin tilslutning til 
dette dokumentet. 

Til stede: 
 

Margitta Kampman (Nevrolog Tromsø, Helse Nord) 

Knut Dybwig (Sykepleier Bodø, Helse Nord) 

Lars Aakerøy (Lungelege Trondheim, Helse Midt) 

Ole-Bjørn Tysnes (Nevrolog, Bergen, Helse Vest) 

Elisabeth Farbu (Nevrolog Stavanger, Helse Vest) 

Ola Nakken (Stipendiat, møter for nevrolog Trygve Holmøy, Helse Sør-Øst) 

Åse Ingrid Kroken Paust (Fysioterapeut, Ullevål, Helse Sør-Øst) 

Øvrige møtedeltakere: 
 

Geir Bråthen (Nevrolog Trondheim, initiativtaker) 
 
Tore Wergeland Meisingset (LIS, PhD Trondheim, registerutvikler) 

 
Mona Stedenfeldt (Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre) 

 

Forfall: Mona Bahus (Pasientrepresentant), Trygve Holmøy (nevrolog, Helse Sør-Øst) og Elin 
Tollefsen (Lungelege og rådgiver, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregiste). 

 

Personene som ikke var til stede har gitt sin tilslutning til registerbeskrivelsen per e-post. 
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1 Innledning 
Motornevronsykdommene (MND) er en velavgrenset gruppe nevrodegenerative sykdommer 
hvor fellesnevneren er en degenerasjon av motoriske nervebaner. Sykdommene er forbundet 
med svært alvorlig prognose, fravær av kurativ behandling og begrenset livsforlengende 
behandling samt høye krav til tverrfaglig oppfølging. Omtrent 1 av 400 vil få MND, noe flere 
menn enn kvinner. Det lever dermed over 10.000 nordmenn i dag som vil få sykdommen. 

Kunnskapstilfanget fra de senere år har vist at riktig, tverrfaglig oppfølging er livsforlengende 
og livskvalitetshevende. Det er bred faglig enighet om hvordan pasientgruppen ideelt bør 
følges opp, men ingen oversikt over hvordan dette gjøres i praksis. Det foreligger et klart 
ønske fra pasienter, pårørende og fagmiljø om at motornevronsykdommene må få økt 
oppmerksomhet. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom bl.a. flere interpellasjoner 
til Stortinget, sist 28.6.2016 hvor helseministeren ble spurt om han vil ta initiativ til at det blir 
opprettet et ALS-register i Norge. Det er grunn til å tro at stadig press fra pasientforeningen er 
bakgrunnen for at Statsministeren og Helseministeren i mars 2017 fulgte opp inviterte til 
fagseminar med fokus på hjernehelse, hvor det spesielt ble bedt om en presentasjon av ALS- 
omsorgen og initiativet til opprettelsen av et ALS-register. Videre har Forskningsrådet nylig 
utlyst midler til et Forskningssenter for klinisk behandling av sykdommer som rammer 
sentralnervesystemet. Utlysningen nevner spesielt sykdommene ALS, demens og MS, og 
innebærer at det fra 2019 vil komme betydelige midler til klinisk ALS-forskning i Norge. Et 
kvalitetsregister vil være et sentralt verktøy for å kunne tilby befolkningen deltakelse i 
kliniske studier på like vilkår, uavhengig av bosted. 

Hos befolkningen generelt er det grunn til å tro at kunnskap om sykdommen er 
underkommunisert (Davies and Turner 2010). Opprettelsen av «Norsk register for 
motornevronsykdommer» er et svar på dette. Formålet er å føre en oversikt over 
behandlingstilbudet som gis i de ulike deler av landet og kartlegge eventuelle ulikheter i 
helsetilbudet, samt evaluere tilbudet ut fra kvalitetsmål. Det er et ønske at et nasjonalt register 
kan knytte landets fagmiljøer enda tettere sammen, stimulere til økt interesse for fagfeltet og 
til klinisk og basalfaglig forskning, gi grunnlag for bevisstgjøring av befolkningen og et bedre 
beslutningsgrunnlag for helsemyndigheter i den videre utformingen av helsetjenesten. Fra et 
pasientperspektiv er det også et ønske om å sikre lik mulighet for deltagelse i nasjonale og 
internasjonale forskningsprosjekter. 

For å sikre representative data for nasjonal kvalitetsheving og utjevning av eventuelle 
regionale forskjeller er høy dekningsgrad en forutsetning. Det gjelder en motivert og godt 
avgrenset pasientpopulasjon, men registret må integreres på en meningsfull måte i den 
kliniske hverdag for at klinikerne skal ha motivasjon og tid til å innregistrere. Etter mal fra 
den nyutviklede registerløsningen i Sverige skal registret utformes slik at dataløsningen tjener 
som en beslutningsstøtte for legen i den polikliniske oppfølging av den enkelte pasient. Bruk 
av pasientstyrt egenrapportering er tidsbesparende og frigjør tiden legen må bruk på 
innregistrering. Erfaringen fra Sverige er at en slik løsning er kvalitetshevende for 
oppfølgingen av den enkelte pasient og motiverer til datainnsamling. 
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2 Bakgrunn 
 

2.1 Avgrensninger i diagnosegrupper aktuelt for registret Motornevronsykdommene 
inkluderer flere sykdomsentiteter hvor predileksjonssted for den tilgrunnliggende 
nevrodegenerative prosessen er motoriske nevroner i det perifere og/eller sentrale 
nervesystemet (Tabell 1). Etter hvert som sykdommen skrider frem vil flertallet utvikle 
amyotrofisk lateral sklerose (ALS), hvor både øvre og nedre motornevron er affisert. Dette er 
den vanligste varianten av MND. Sykdommer som har ALS som mulig endestadium kan sies 
å høre til «ALS-spektret». Av øvrige motornevronsykdommer er det ønskelig å inkludere 
Kennedys sykdom, da dette er en monogenetisk perifer motornevronsykdom som rammer 
voksne. Motornevronsykdommer som ikke skal dekkes av registret er spinal muskelatrofi 
(SMA). Disse sykdommene registreres i Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære lidelser, og rammer i all hovedsak barn. Registeret søker heller ikke å 
inkludere fenotypene hereditær spastisk parese og distal motornevropati, men distinksjonen 
trenger ikke være enkel, og det er beskrevet overlappende genotype med ALS (Riva et al. 
2016). I tidlig fase kan det være vanskelig å gjøre en sikker distinksjon mellom visse 
fenotyper (Traynor et al. 2000). Likesom i det svenske registret vil vi inkludere en 
diagnosegruppe kalt «øvrige motornevronsykdomer» for uavklarte tilfeller, hvor en utvikling 
mot ALS er mulig. 

Kunnskap i utvikling taler for et betydelig overlapp mellom tilstandene 
frontallappsdegenerasjon (FTLD) og MND. Per nå er det ikke aktuelt å registrere 
frontotemporal demens (FTD) uten at det samtidig foreligger tegn til motornevronsykdom, 
men komorbid demens ved klinisk MND skal registreres. 

 

2.1.1 Praktisk betydning 
Selv om MND er en gruppe sykdommer med ulik klinisk presentasjon, er de samlet en godt 
avgrenset klinisk entitet dekket av ett kapittel, G12, i WHOs kodeverktøy ICD-10. Selv om 
det ikke er formelle krav til hvem som stiller diagnosen, er det en rimelig antagelse at de aller 
fleste pasienter diagnostiseres og følges opp ved en av landets 18 nevrologiske avdelinger. 
Riktignok kan enkelte unntak i de aller høyeste aldersgrupper forekomme, hvor totalsituasjon 
og multimorbiditet gjør at pasienten ikke undersøkes og behandles av nevrolog. I Sverige har 
man etter opprettelsen av tilsvarende register i 2015 oppdaget at en del pasienter får diagnose 
og oppfølging på lokalsykehus uten spesiell nevrologisk kompetanse. 
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Tabell 1. Motornevronsykdommene 
 

Sykdommer i ALS-spektret (G12.2) 

Familiær klassisk ALS (FALS) 

Sporadisk klassisk ALS (SALS) 

Primær lateral sklerose (PLS) 

Progressiv muskelatrofi (PMA) 

Flail arm syndrom 

Flail leg syndrom 

Mills syndrom (progressiv hemiparese med 
afasi) 

Bulbær ALS 

Øvrige motornevronsykdommer 

Kennedys sykdom (G12.1) 

Uklassifiserbar motornevronsykdom 

Relaterte tilstander som ikke inkluderes i registeret 

Spinal muskelatrofi (SMA) (G12.0-G12.1) 

Hereditær spastisk paraparese (G11.4) 

FTLD/FTD 
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2.2 Epidemiologi 
De etablerte risikofaktorer for motornevronsykdom er alder, mannlig kjønn og genetisk 
predisposisjon. Epidemiologiske data fra USA tyder på hyppigere forekomst blant kaukasiere 
(Rechtman et al. 2015), men dataene må tolkes med noe varsomhet grunnet variasjon i tilgang 
til helsetjenester i USA. Epidemiologiske data fra store deler av den «ikke-vestlige verden» 
mangler. Det finnes enkelte epidemiologiske studier på den norske populasjonen. I en 
retrospektiv studie av journaldata fra 105 pasienter i Møre og Romsdal i perioden 1988-2007 
fant man en gjennomsnittsalder ved debut på 66.8 ± 10.5 år. Varigheten fra symptomdebut til 
diagnose var 13.5 ± 11.0 måneder, og gjennomsnittlig overlevelse etter diagnosetidspunkt var 
18.0 ± 22.0 mnd. Insidensen var i denne studien 2,17 per 100.000 innbyggere/år, noe som 
samsvarer godt med studier i andre populasjoner (Gundersen, Yaseen, and Midgard 2011). 
Flere studier har vist økende mortalitet de siste 10 årene. I en norsk studie som benyttet data 
fra dødsårsaksregisteret fant Seljeseth og medarbeidere at MND som årsak til død har vært 
jevnt økende fra 1960 tallet og frem til 1994 (Alder-kjønnsjustert mortalitet med ALS som 
dødsårsak i perioden 1961 til 1994 steg fra 1,52 til 2,54 per 100.000; Seljeseth, Vollset, and 
Tysnes 2000). En nylig publisert ekstensjon av denne studien viser at trenden har fortsatt, med 
en årlig økning i mortalitet på ca. 0,88 % siden 1994, til 2,8 for tidsperioden 2010-14. 
Mortaliteten er stabilt proporsjonal til økningen i befolkningens forventede livslengde med en 
faktor på ca. 0,85, slik at diagnosen motornevronsykdom nokså uendret innebærer en 
forventet livslengde på 85 % av befolkningens forventede levealder. Forfatterne kan 
imidlertid ikke utelukke at utbygningen av spesialiteten nevrologi og en gradvis forbedret 
diagnostikk kan ha betydning (Nakken et al. 2016). 

Den store variasjonen i fenotyper gir seg utslag i stor variasjon i prognose. Median 
overlevelse fra første symptom er 20-36 måneder i store registerstudier, men kan være noe 
lengre i materialer fra spesialsentre (Chio et al. 2009). Det er samtidig et gjennomgående funn 
at om lag 5-10 % av pasientene lever over 10 år. Fra symptomdebut viser både britiske og 
norske tall en typisk forsinkelse på 1 år fra symptomdebut til diagnosen stilles (Mitchell et al. 
2010; Gundersen, Yaseen, and Midgard 2011). 

2.2.1 Antatt populasjon i Norge 
I en nylig publisert studie er prevalensen av ALS beregnet til 7,6/100.000 innnbyggere 
(Nakken et al., 2017). Dette tilsier at det til enhver tid er om lag 390 pasienter med ALS i 
Norge, og at det diagnostiseres ca. 140 nye tilfeller hvert år. 

2.2.2 Relevans for registret 
Sykdommen er en godt avgrenset klinisk entitet, og medikamentet riluzol skrives kun ut til 
pasienter med ALS. Således er allerede eksisterende nasjonale registre som 
dødsårsaksregister, NPR og reseptregistre gode kilder. Slike kilder har nylig vært benyttet til å 
estimere prevalensen av ALS (Nakken et al., 2017). Data fra store offentlige registre er 
imidlertid ikke egnet til å gi tilstrekkelig informasjon om kvalitetsdimensjonen ved 
behandlingen, men er gode kilder for å beregne dekningsgrad. 
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3 Behandling 
3.1 Gjeldende kunnskapsgrunnlag 
Fortsatt er kunnskap om etiologi og patofysiologi begrenset og det er fristende å antyde en 
sammenheng med den lange rekke av mislykkede terapiforsøk de siste 10 årene (Turner and 
Swash 2015). De senere års epokegjørende oppdagelser vedrørende disponerende genetiske 
forhold og nevropatologi er hypotesegenererende, og kunnskapsutviklingen gir forventning 
om nye behandlingsforsøk fundert på en bedre basalfaglig forståelse av sykdommen. Per nå 
finnes ingen kurativ behandling. Det har fram til 2017 eksistert kun en sykdomsmodifiserende 
medikamentell behandling, riluzol, som er vist å forlenge overlevelse med ca. 3 måneder 
dersom behandlingen startes tidlig (Miller, Mitchell, and Moore 2012). Edaravone er i 2017 
blitt godkjent av FDA som en ny sykdomsmodifiserende terapi. Effektstørrelsen er varierende 
avhengig av subpopulasjon, men kan for visse pasientgrupper være om lag på samme nivå 
som for riluzol. Preparatet er under vurdering hos både European Medicines Agency (EMA) 
og det norske Beslutningsforum for nye metoder. 

Oppfølgingen av pasientene består derfor i symptomrettet og lindrende behandling, med 
særlig vekt på ernæring og ventilasjonsstøtte. Da tilstanden er gradvis progredierende vil det 
ved strukturert oppfølging være mulig å forutse og foregripe problemstillinger (tabell 2), men 
dette fordrer tverrfaglig tilnærming. I en sammenlignende studie mellom Irland (hvor 80 % av 
pasientpopulasjonen hadde tverrfaglig oppfølging i spesialisthelsetjeneste) og Nord-Irland 
(hvor alle fikk kommunal oppfølging), var overlevelsen nær 8 måneder lengre ved tverrfaglig 
oppfølging i regi av en nevrologisk poliklinikk (Rooney et al. 2015). I Norge tilbyr nå et 
økende antall nevrologiske avdelinger medisinsk oppfølging fra både nevrologisk og 
lungemedisinsk fagmiljø. I økende grad etableres det tverrfaglige team som i varierende grad 
inkluderer bl.a. fysioterapeutisk, ergoterapeutisk, logopedisk og nevropsykologisk oppfølging. 
Tabell 3 lister opp relevante faggrupper i et ALS team. 

Ventilasjonsstøtte er en viktig del av oppfølgingen og fordrer tett samarbeid med 
lungemedisinsk fagmiljø. Nedsatt hostekraft nødvendiggjør ofte sekretmobiliserende tiltak 
som lungefysioterapi og mekanisk hjelp med såkalt «hostemaskin». Langtids mekanisk 
ventilasjon (LTMV) er en samlebetegnelse på mekanisk ventilasjon enten via maske (Non- 
invasiv ventilasjon (NIV)) eller via tracheostomikanyle (invasiv ventilasjon (TIV)). NIV er i 
en randomisert, kontrollert studie (riktig nok på et lite materiale (N=41)) vist å både forlenge 
overlevelse og bedre livskvalitet (Bourke et al. 2006), med et mulig unntak for pasienter med 
alvorlig bulbær dysfunksjon. En nylig publisert prospektiv studie med 929 ALS-pasienter 
diagnostisert mellom 1991 og 2011, viste betydelig overlevelsesgevinst av NIV, også for ALS 
med bulbær debut (Berlowitz et al. 2016). NIV har også dokumentert positiv effekt på søvn 
(Vrijsen et al. 2015). 

Invasiv ventilasjon via tracheostomikanyle (TIV) kan være aktuelt hos pasienter som ikke 
tolererer NIV eller ved fremskreden sykdom hvor NIV ikke lenger gir adekvat ventilasjon. 
Tiltaket er forbundet med store etiske dilemmaer, da MND i endestadiet innebærer en tilstand 
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hvorved pasienten er ute av stand til å kommunisere med omgivelsene (med dagens 
tilgjengelige teknologi; Murguialday et al. 2011; Dreyer et al. 2014). 

Punktprevalensen av ALS-pasienter med LTMV i Norge i februar 2014 var 122, hvorav 36 % 
ble ventilert ad tracheostomikanyle. Den høye prosentandelen med TIV beror i en betydelig 
overlevelseseffekt ved tiltaket, samt underliggende seleksjonsbias når valg av type LTMV 
fattes. Tar man utgangspunkt i en årlig insidensrate på 2,17, er knapt 6 % av norske ALS- 
pasienter blitt tracheostomert i perioden 2002-2014 (Indrekvam et al. 2014), men sikrere 
estimater mangler i fravær av et nasjonalt kvalitetsregister for MND. Nasjonale registerdata 
fra Sverige og Norge i perioden 2002-2007 viser at kun en liten andel ALS-pasienter med 
LTMV har TIV (Tollefsen et al. 2010). Til forskjell ble 21 % av alle ALS-pasienter 
tracheostomert ved Århus sygehus i Danmark i perioden 1998-2012 (5,1 % direkte ved 
indikasjon for LTMV, øvrige 16,1 % etter først å ha blitt behandlet med NIV; Dreyer et al. 
2014). Tallene viser at det er betydelige forskjeller mellom Sverige/Norge og Danmark i dette 
spørsmålet. Skjønt TIV er livsforlengende, kan betydningen for livskvaliteten hos den enkelte 
være uforutsigbar. Tiltaket henger nøye sammen med hvilket omsorgstilbud som kan 
etableres gjennom kommunehelsetjenesten. Byrden på pårørende kan være høy. God 
informasjon tidlig i sykdomsforløpet og tid til å reflektere over avgjørelsen er vist å være 
viktig (Hirano and Yamazaki 2010). Andre forhold som kognitiv dysfunksjon, sosiale forhold 
mm. er vesentlige elementer i totalvurderingen (Helsedirektoratet 2012). 

Dårlig ernæringsstatus er en kjent negativ prognostisk faktor (e.g. Desport et al. 1999), men 
ingen randomiserte, kontrollerte studier for nytten av ernæring gjennom perkutan endoskopisk 
gastrostomi (PEG) på overlevelse eller livskvalitet foreligger. Prospektive observasjonsstudier 
har vist at etablering virker trygt (ProGas Study 2015; Dorst et al. 2015) og tiltaket er anbefalt 
i europeiske retningslinjer (Andersen et al. 2012). For å sikre adekvat ernæring anbefales 
tidlig etablering av PEG, fortrinnsvis før BMI har falt over 10 % (enkelte antyder at 5 % er et 
bedre nivå (ProGas Study 2015; Voltz 2015)). 

Pasientgruppen presenterer et bredt spekter av problemstillinger som behandlere må ha en 
strategi for å fange opp og behandle. I så henseende er tverrfaglighet av stor betydning og 
gjenspeiles av at det i økende grad etableres bredt sammensatte ALS-team ved sykehusene. 
En svensk registerstudie indikerer økt forekomst av depresjon både før og etter diagnosetids-
punktet (Roos et al. 2016). Amerikanske tall basert på strukturerte telefonintervjuer fant at 
12 % kvalifiserte til depresjonsdiagnose. I samme materiale fant man at 19 % ga uttrykk for 
et ønske om å avlutte livet, selv om 2/3 av disse pasientene ikke hadde affektive symptomer 
som kvalifiserte til depresjonsdiagnose (Rabkin et al. 2015). Kognitiv svekkelse av alle 
grader sees hos 50 % av pasientene, hos 15 % i en grad forenlig med frontallappsdemens 
(Ringholz et al. 2005). Smerteproblematikk er en hyppig problemstilling, og menes i 
hovedsak å skyldes immobilisering (de Tommaso et al. 2016). Øvrig symptomrettet 
behandling inkluderer, men begrenser seg ikke til, tiltak ved sialoré og bronkial 
hypersekresjon og pseudobulbær emosjonell labilitet. Fortløpende hjelpemiddeltilpasning er 
nødvendig (Andersen et al. 2012). 
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Tabell 2 
 
 

Forutsigbare komplikasjoner i 
oppfølgingsløpet 

Viktige tiltak 

Dysfagi/ernæringssvikt Perkutan endoskopisk gastrostomi 
Bronkial hypersekresjon Medikamentell behandling 

Hostemaskin 
Fysioterapi 

ventilasjonsinsuffisiens Hostemaskin 
LTMV 

Sialoré Medikamentell tiltak 
Bestråling 

Kommunikasjonsvansker Logoped 
Relevante kommunikasjonshjelpemidler 

Fysisk funksjonssvikt Ergoterapeut 

Smerter/spastisitet Fysioterapi 
Medikamentelle tiltak 

Affektiv sykdom Behandling 
Emosjonell labilitet Medikamentelle tiltak 
Kognitiv funksjon Tilrettelegging 

 
Tabell 3 

 
 

Relevante faggrupper i ALS team 
Nevrolog 
ALS-sykepleier 
Lungelege 
Lungesykepleier 
Fysioterapeut 
Ergoterapeut 
Nevropsykolog 
Klinisk ernæringsfysiolog 
Sosionom 
Logoped 

 
3.2 Pasientforløpet 
Skjematisk kan pasientforløpet overordnet inndeles i 3 deler med en utredningsfase, en 
oppfølgingsfase og en terminal fase (figur 1). Særlig varigheten av oppfølgingsfasen har store 
individuelle forskjeller, hvor typen motornevronsykdom og regionen hvor sykdommen starter 
er viktige variabler. Ved start i svelgmuskulatur (såkalt bulbær start) vil på gruppenivå 
ernæringsvansker og ventilasjonssvikt oppstå tidligere, og prognosen forringes. 
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Figur 1 
 

 
 

Pasienter følges som regel hver 3. måned ved nevrologisk poliklinikk. På disse kontrollene er 
det viktig å avdekke komplikasjoner tidlig, da tidlig intervensjon er livsforlengende og 
livskvalitetshevende. Tabell 2 oppsummerer viktige problemstillinger som ALS-teamet må 
fange opp innen de ressursrammer man har tilgjengelig. 

 
3.3 Kvalitetsutfordringer 
ALS-omsorgen i Norge har inntil for få år siden vært begrenset til poliklinisk kontakt med 
nevrolog, eventuelt med støtte av sykepleier. Tilbudet fra de ulike nevrologiske avdelinger, og 
ikke minst fra kommunehelsetjenesten, har ikke vært beskrevet vitenskapelig, men oppfattes å 
ha variert i stor grad. I de senere år har det vokst frem en nødvendig tverrfaglig tenkning 
omkring pasientgruppen. 

Oppfølgingen er til dels omfattende og fordrer vesentlig ressursbruk. I det første nasjonale, 
tverrfaglige ALS-nettverksmøtet som ble avholdt i Oslo i februar 2016 ble det klart at det 
foreligger god konsensus om hva som er god symptomlindrende og livsforlengende 
behandling, men at det ikke finnes noen oversikt over hvordan dette utøves i den praktiske 
hverdag. Tilstanden er forbundet med en rekke etiske problemstillinger, hvor det i særlig grad 
vil være nyttig å kartlegge hvordan man tilnærmer seg dette lokalt. Vi erfarer økt pågang om 
eksperimentell behandling, herunder stamcellebehandling, og det kan være fornuftig at 
fagmiljøet har en felles holdning til denne problematikken. 

En tverrfaglig oppfølging som er oppmerksom på forutsigbare komplikasjoner bidrar til 
bedret livskvalitet og har livsforlengende effekt. Registret opprettes således med et 
grunnleggende mål om å sikre at pasientene får en faglig tilfredsstillende og likeartet 
tilnærming uavhengig av bosted og sosial bakgrunn. 

Det foreligger et håp om betydelig kunnskapsutvikling i feltet de kommende år og man må 
forvente betydelig økning i etterspørsel og tilbud om eksperimentelle behandlinger. Registret 
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vil i større grad muliggjøre en oversikt over hvilke behandling som til enhver tid benyttes. 
Registret vil være et viktig verktøy for å sikre forsvarlig og lik integrering av ny kunnskap i 
behandlingen. 

 

Eksisterende registre 
Innen fagfeltet nevrologi er det etablert flere nasjonale registre, som Norsk register for 
arvelige og medfødte nevromuskulære lidelser, Norsk MS-register og biobank, Norsk 
Parkinsonregister og biobank, og Norsk hjerneslagregister. Det foreligger ingen systematisk 
registrering av MND i Norge. Aspekter ved den lungemedisinske behandlingen er dekket i 
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon. I Nasjonalt register for arvelige og 
medfødte nevromuskulære lidelser registreres spinal muskelatrofi (SMA; ICD10-koder 
G12.0-G12.1). 

Utenlands er det etablert MND/ALS-registre i en rekke land. I USA er det ved lov opprettet et 
nasjonalt ALS-register som har registrert pasienter fra 2010. Grunnet organiseringen av 
helsevesenet i USA er det en utfordring å få høy dekningsgrad. Registret inkluderer alle 
pasienter som innrulleres i fire pasientadministrative databaser (Medicare, Medicaid, Veterans 
Health Administration og Veterans Benefits Administration) samt alle som registrerer seg via 
et nettbasert registreringsverktøy. I Europa finnes flere populasjonsbaserte registre, med 
regionale registre i både Sør- og Nord-Italia, Nederland og i Schwaben i Tyskland. Schwaben 
er en region med 8 millioner innbyggere. Dette registeret har til nå registrert mer enn 3000 
pasienter (for detaljer se Nagel et al. 2013). Det nasjonale registeret i Irland startet så tidlig 
som i 1994 og har gitt grunnlag for forskning av høy internasjonal standard. Sverige startet sitt 
ALS-register i 2015. 

Det svenske MND-registret er opprettet som ett av flere selvstendige nasjonale registre på den 
nettbaserte plattformen «Svenska Neuroregister». Registret administreres fra Karolinska 
Sjukhuset Huddinge. Per juni 2016 har registeret 355 pasienter, som i lys av 
prevalensestimatet på 800 individer nasjonalt utgjør om lag 44 % av Sveriges pasienter 
(Caroline Ingre, personlig meddelelse).Vi har etablert kontakt og til dels gode 
samarbeidsrelasjoner med det syd-tyske, irske og ikke minst det svenske registermiljøet. 

 

Registerets formål 
Registeret har som hovedmål å forbedre kvalitet i diagnostikk og oppfølging av pasientene.  

Denne kartleggingen av kvalitetsdimensjonen i behandlingen tar først og fremst mål av seg å: 

1. Beskrive behandlingstilbudet i hele landet 
2. Dokumentere hvilken behandling pasientene tilbys/mottar og kunne vurdere om tilbudet 

ytes til rett tid i pasientforløpet etter den til enhver tid gjeldende konsensus om forsvarlig 
og god behandling 
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5.1 Kvalitetsdimensjoner 
Registret har fokus på fem sentrale kvalitetsdimensjoner: 

 
● Adekvat diagnostikk 

o Relaterer seg til tid fra første kontakt med helsevesenet til diagnostisk 
vurdering/utredning ved nevrolog, og at utredningen oppfattes adekvat 

● Tilbud om etablert sykdomsrettet og symptomrettet behandling behandling 
o Per nå er sykdomsrettet behandling medikamentell behandling med riluzol 
o Symptomrettet behandling gjelder symptomatisk medikamentell behandling, 

kirurgisk tiltak (primært PEG) og mekanisk (primært ventilasjonsstøtte) 
● Eksperimentell behandling 

o Kartlegge pasientinitiert behandlingsmetoder, samt sikre lik mulighet til deltagelse i 
evnt. fremtidige terapistudier 

● Tverrfaglighet 
● Variasjon i tilbudet 

o F.eks. har det ikke vært dokumentert hvor pasientene følges opp. I Sverige har 
registerarbeidet der vist at en andel pasienter følges ved lokalsykehus. I Norge er det 
uklart i hvilken grad kommunehelsetjenesten er involvert, og hvilken fordeling det 
er mellom pårørendes omsorgsrolle og kommunal innsats. 

 

5.2 Kvalitetsforbedringsprosjekt 

Uten å forskuttere hva registerinnsamling vil vise, er et ønske med registret å sikre: 
• Lik tverrfaglig tilnærming 
• Lik tilnærming til oppfølging av ernæringsstatus 
• Likeverdig tilbud om langtids mekanisk ventilasjon. 
• Lik innsamling av pasientregistrerte data. 

5.3 Informasjon fra primærhelsetjeneste 

Diagnostikk og regelmessig oppfølging bør skje i rammene av en nevrologisk poliklinikk med 
kompetanse på motornevronsykdommer. Likevel vil det med fallende funksjonsnivå bli behov 
for økende kommunal oppfølging. Innholdet i denne oppfølgingen vil variere etter pasientens 
behov, men kan også variere av andre årsaker. Det lave antallet pasienter (færre pasienter enn 
det er kommuner) tillater ikke god sammenligning kommuner i mellom. Samtidig er det klart 
at en vesentlig del av pasientens oppfølging skjer i kommunal regi, og hos noen pasienter vil 
en omfanget av ressursbruk være langt større i primærhelsetjenesten. Det synes derfor viktig at 
registret har som mål å beskrive denne oppfølgingen og slik dokumentere forskjeller i kvalitet 
og pasienttilfredshet. Registret vil sikre opplysninger om pasientens kommunale oppfølging på 
to måter: 

• Pasientegenregistrerte opplysninger om kommunal oppfølging med fokus på tilbud fra 
hjemmesykepleie, og kommunal fysioterapeut, ergoterapeut og logoped 
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Innhentede data om ressursbruk fra kommunen. Registersykepleier vil innhente data fra 
pasientens hjemkommune årlig, og på tidspunktet for ekskludering fra registret (normal sett ved 
pasientens bortgang). 

5.4    Pårørendedimensjon 

Som anført i pkt 5.3 ønsker man med registret å kartlegge oppfølging og ressursbruk i 
primærhelsetjenesten, da denne hos enkelte kan forventes å være omfattende uten at dette 
nødvendigvis kommer til syne i variabelsettet innhentet fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg 
tilsier erfaring at det i mange tilfeller gjøres en stor innsats fra pårørende. Det er en reel fare at 
dette i enkelte tilfeller vil kunne maskere manglende oppfølging fra helsevesenet (både 
spesialist- og primærhelsetjenesten). Registret tar sikte på å sikre informasjon om 
pårørendebyrde på følgende vis: 

5.4.1 I samtykkeskjema til registret bes pasient oppgi nærmeste pårørende og gi 
tillatelse til at registeransvarlig kontakter vedkommende med forespørsel om inklusjon 
i registret. 

5.4.2 Pårørende som samtykker vil bli sendt separate PROMS med spørsmål om 
deltagelse i arbeidslivet og (hvis mulig) spørreskjema om pårørendebelastninger. 

5.5 Øvrige gevinster ved register 
Utover registrets primære hensikt med å kartlegge kvalitetsdimensjonen i pasientforløpet, vil 
registret være nyttig i en rekke henseender. Stikkordsmessig oppsummeres noen 
tilleggseffekter ved registret: 

● Høy dekningsgrad og valide data: Høy dekningsgrad er en forutsetning for å sikre 
meningsfull informasjon. Dette registret gjelder en godt avgrenset sykdomsentitet med 
distinkte symptomer, og ettersom sykdommen skrider frem er det liten tvil om 
diagnosen. Vi antar at alle MND-pasienter i Norge følges opp ved en nevrologisk 
sykehusavdeling, og dermed er tilgjengelig for registrering. Takket være andre 
registre som dødsårsaksregistret, vil dekningsgrad kunne beregnes med stor 
nøyaktighet. 

● Epidemiologi: Registret vil gi et godt tallgrunnlag for landsdekkende og regionale 
estimater for eksempel på insidens, tid fra første symptom til diagnose, og tid fra 
diagnose til død. Registret vil gi oppdatert punktprevalens, noe ingen andre registre 
kan gi. Et register vil videre gi informasjon om hyppigheten av de ulike variantene av 
MND. Kunnskapen om hvilke varianter av MND som dominerer (fenotyper) og hvilke 
genotyper de ulike kliniske variantene representerer er mangelfull. Ulikheter i 
prognosen for de ulike motornevronsykdommene er likeledes mangelfullt kartlagt. 

● Langtids mekanisk ventilasjon: Tilstanden byr på en rekke etiske problemstillinger, 
hvor spørsmålet om invasiv ventilasjon peker seg ut som særlig viktig å belyse. Et 
register vil gjøre det mulig å vurdere prognose, livskvalitet, ressursbruk og andre 
viktige variabler som kan belyse sentrale forhold ved disse behandlingsformene og 
bidra til en veloverveiet nasjonal konsensus rundt dette og lignende spørsmål. 
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● Stå rustet hvis ny behandling lanseres: Det forskes i økende grad på forskjellige 

terapimuligheter. Ikke sjelden innføres det nye metoder på bakgrunn av begrenset 
randomisert forskning. Sett i lys av denne sykdommens alvorlighetsgrad vil dette være et 
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sannsynlig scenario. Et register vil gjøre det mulig å identifisere pasienter som kan være 
aktuelle for ny behandling, og dokumentere sikkerhet og effekt av nye behandlingsformer i 
klinisk sammenheng. Registerdata fra før og etter innføring av nye metoder kan gi 
grunnlag for god forskning som kan avsløre hvilken effekt nye metoder får på gruppenivå. 

• Forskning: Selv om registeret primært skal undersøke kvaliteten på oppfølgingen som 
tilbys, vil det også utgjøre en betydelig rammeverktøy for både basalfaglig og klinisk 
forskning. Etablering av registeret vil legge til rette for en felles standard for registrering 
av kliniske variabler gjennom pasientforløpet, bl.a. med bruk av felles metodikk for 
gradering av sykdomsaktivitet, depressive symptomer med mer. Gjennom en slik 
systematisering vil sannsynligvis registerarbeidet i seg selv føre til høyere kvalitet i 
pasientbehandlingen. Registeret vil også legge til rette for en systematisk og standardisert 
samling av biologisk materiale for genetisk kartlegging, biomarkørforskning og basal 
stamcelleforskning. Det er et klart inntrykk at pasientene etterspør forskning på 
sykdommen og stiller seg svært positiv til å delta i nærmest ethvert tiltak som kan tenkes å 
føre til nye behandlingsmetoder eller annen forbedring. Forskning stimulerer fagmiljøene 
til å holde seg oppdatert, og bidrar således til kvalitet. 

• Samarbeid utover landets grenser: I tillegg til å kvalitetssikre arbeidet nasjonalt, er det 
ønskelig å jevnføre vår oppfølging med land det er rimelig å sammenligne oss med. I 
Sverige har de nylig (2015) etablert et tilsvarende kvalitetsregister. Ved utvikling av den 
norske registerløsningen har vi tatt utgangspunkt i variablene som benyttes i Sverige med 
tanke på fremtidig sammenstilling av data. I denne sammenheng har vi også startet 
samarbeid med et stort ALS-register i Schwaben, Tyskland som nå har over 3000 
registrerte pasienter. Ved validering av ALSFRS-R, et mye brukt skjema for gradering av 
sykdomsaktivitet, vil vi benytte data fra det irske registeret som normative data på 
originalspråket. 

• Forenkle/forbedre poliklinisk oppfølging. Det skal utvikles en nettløsning for 
innregistrering av data. Pasientene vil rapportere inn sine oppdateringer før konsultasjonen 
(patient-related outcome measures, PROMS), slik at denne informasjonen er tilgjengelig 
for legen i forkant og kan muliggjøre prioritering av tidsbruken mot pasientens 
hovedproblem(er). Dataløsningen vil ha et grensesnitt som gjør det lettere å følge 
sykdomsutviklingen. 

 

6 Forankring 
 
6.1 Faglig forankring 
Registerinitiativet støttes av klinikkledelsen ved Nevroklinikken, St. Olavs Hospital. Initiativet 
er presentert for, og støttes av Helse Midt-Norge RHF. Sentrale ALS-behandlere fra landets 
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nevrologiske avdelinger er informert og har gitt sin tilslutning til initiativet. Registeret er også 
presentert ved det 2. Nasjonale nettverksmøtet for ALS-behandlingsteam hvor det ble møtt 
med entusiasme av et tverrfaglig publikum som representerer nevrologisk og lungemedisinsk 
kompetanse, samt andre helseprofesjoner med erfaring i ALS-oppfølging. 
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6.2  Nasjonal forankring 

Vi har etter invitasjon fått anledning til å presentere registerinitiativet for Statsministeren og 
Helseministeren i mars 2017, og på forespørsel har Helsedepartementet i april 2017 fått en 
redegjørelse for status i planleggingsarbeidet. Registeret vil inngå som en viktig infrastruktur i 
søknad til Forskningsrådet om ”Forskningssenter for klinisk behandling” med søknadsfrist 
25.4.2018. 

Det er allerede tatt uformell kontakt med avdelingene, som er innforstått med og støtter 
initiativet. Registeret vil bli presentert på årsmøtet i Norsk nevrologisk forening i mars 2018. 

 

6.3 Forankring i pasient- og brukergruppen 
Tre pasientforeninger oppgir å inkludere pasienter med motornevronsykdom. Disse er 
Foreningen for muskelsyke (FFM), pasientforeningen «Alltid litt sterkere» og ”Stiftelsen ALS 
norsk støttegruppe». Av disse synes ALS norsk støttegruppe å være klart mest aktiv. Gruppen 
driver aktivt opplysningsarbeid og organiserer pasienter og pårørende i en aktiv Facebook- 
gruppe. Støttegruppen har i 2015 lyktes i å samle inn betydelige forskningsmidler. 
Støttegruppen er informert om registerinitiativet, og har to representanter i Fagrådet for 
registeret. Både Støttegruppen og flere enkeltpasienter viser stort engasjement for registeret 
og en ikke ubetydelig utålmodighet. Gjennom den interesse som vises fra pasientforeningen, 
har vi grunn til å tro at det er høy motivasjon fra pasientenes side for å bli med i registeret, 
noe som sannsynligvis vil bidra til at god dekningsgrad kan oppnås. 

 

7 Registerdesign 
Registret planlegges som et samtykkebasert register. All inklusjon baseres på informerte, 
uttrykkelige og frivillige samtykker fra pasientene, basert på informasjonsskriv som beskriver 
registret (jfr. Lov om behandling av personopplysninger § 8 og 9). Samtykke avgis skriftlig og 
lagres av behandlende enhet. 

7.1 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
- Inklusjonskriterier 

• Alle pasienter som etter utredning får diagnosekode «G12.2 Sykdom i motoriske 
nevroner» 

• Pasienter som ved genetiske analyse får påvist Kennedys sykdom (ICD10 kode 
G12.1) 

• Pasienter med uspesifisert motornevronsykdom (ICD10-kode G12.9) 
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- Eksklusjonskriterier: 
• Manglende pasientsamtykke 
• Død 
• emigrasjon 
• Feil diagnose 
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• Pasientforløp og valg av variabler 
Variablene for MND-registeret vil bli innregistrert på diagnosetidspunkt og deretter hver 3. 
måned, samsvarende med det som per i dag er typisk intervall for planlagte kontrollbesøk. 
Variablene skal i størst mulig grad være samsvarende med de kliniske variabler det er naturlig 
å registrere inn gjennom forløpet av sykdommen. 

Av hensyn til sammenligning av kvalitetsparametere ønsker vi å legge oss så nært opp til det 
svenske MND-registeret som mulig. Variabellisten finnes i Vedlegg 1. 

7.3 Oppsummering av registerets kvalitetsmål 
 
Variablene som skal registreres er valgt i stor grad kvalitetsindikatorer med definerte 
kvalitetsmål, slik at innsamlede data kan vurderes opp mot en ønsket standard. I noen tilfeller 
finnes ingen nasjonal enighet om standard, f.eks. hvorvidt pasient skal utredes 
nevropsykologisk. For enkelte variabler vil de derfor per nå kun tjene til å kartlegge 
utbredelsen av tilbudet. En av de fem kvalitetsdimensjonene er likt tilbud, og regional eller 
tidsmessig variasjon i tilbudet vil dermed kunne vurderes ut i fra kvalitetsmålsetning om likt 
tilbud. Det er et mål om at pasientregistrerte data i størst mulig grad skal benyttes. 

7.3.1 Strukturmål 
o Tidsrammer 

• Tid fra oppgitt symptomdebut til henvisningsdato til nevrologisk konsultasjon til 
diagnosedato 

• Kvalitetsmål: Rimelig tidsbruk, ingen nasjonale krav er satt. Regionale 
variasjoner? 

o Tverrfaglig tilnærming 
• Registrere dato for første vurdering av f.eks. lungelege, fysioterapeut, logoped etc 
• Kvalitetsmål: Tverrfaglig tilnærming. 

o Ernæringsscreening 
• Kvalitetsmål: regelmessig screening med BMI 

o Kommunal oppfølging (hjemmesykepleie, personlig assistent, institusjonalisering) 
• hvor mange pleiere / BPA ivaretar pasienten hjemme eller på institusjon (egne 

team)? 
• Inkludere variabler som etterspør personellmessig ressursbruk (antall lønnede 

ansatte i team rundt pasienten; kommunalt pleiepersonell, BPA, 
familiemedlemmer). 

• Bruk av lønnet pårørende i pleieteam? 
• Kvalitetsmål: likt tilbud uavhengig av bosted 

o Oppdatert kritisk informasjon i journalen 
• Kvalitetsmål: kritisk informasjon er oppdatert. 
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o Hjelpemidler 
• Kvalitetsmål: variasjon i tilbudet 

 

7.3.2 Prosessmål 
o Etablering av PEG 

o Kvalitetsmål: etablering av PEG sammenholdt med BMI-verdi 
o Adekvat lungemessig utredning og behandling 
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o Spirometri (FVC/VC). 

o Kvalitetsmål: bør gjøres hos alle pasienter, altså bør høy dekningsgrad foreligger 
 

o Arteriell blodgass (pCO2) 
o Kvalitetsmål: bør gjøres hos alle pasienter, altså bør høy dekningsgrad 

foreligger 
o Etablering av behandling sekretmobiliserende tiltak som «hostemaskin» 

o Kvalitetsmål: Etablering til rett tid, basert på pasientens egenrapporterte 
symptombyrde og objektive mål (eg pCO2) 

o Etablering av LTMV 
o Kvalitetsmål: Etablering til rett tid, basert på pasientens egenrapporterte 

symptombyrde og objektive mål (eg pCO2) 

o Etablering av invasiv ventilasjon 
o Kvalitetsmål: plan for hvordan behandlingen skal avsluttes 

o Etablert og eksperimentell behandling 
o Kvalitetsmål: alle pasienter med ALS skal tilbys riluzol 
o Kvalitetsmål: alle pasienter som kvalifiserer etter inklusjonskriterier tile 

fremtidige terapistudier, skal 
o Kvalitetsmål: kartlegge omfanget av eksperimentell behandling 

o Psykiatrisk komorbiditet 
o Kvalitetsmål: regelmessig kartlegging (egenraportert HAD-score) 
o Kvalitetsmål: Oppstart behandling ved økende HADscore 

o Kognitiv funksjon 
o Nevropsykologisk utredning 

7.3.3 Resultatmål 
• Livslengde 

o Overlevelse fra diagnosetidspunkt 
• Livskvalitet 

o Eg. LISAT-score 

7.4 Pasientrapporterte data 
Pasientrapporterte data vil være en vesentlig del av registeret og vil bli etablert for en del 
variabler som pasienten selv og/eller pårørende/personlig assistent kan registrere inn i forkant 
av poliklinisk konsultasjon. Det er gode erfaringer med dette i det svenske MND-registeret. I 
Norge er det vanlig å skille mellom Pasientstyrte Outcome-variabler (PROMS) og 
Pasientstyrte Erfaringsvariabler (PREM) Erfaringene fra Sverige taler for at pasientregistrerte 
data kan danne grunnlag for en mer målrettet og strukturert konsultasjon. Denne effekten 
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erfarer man i Sverige motiverer både pasienter og det kliniske miljøet til å sørge for 
innregistrering før poliklinisk time. 

I utgangspunktet berammer vi PROMS til de variabler man har erfaring med i det svenske 
registret. Der registreres kroppsvekt (nødvendig for BMI-beregning), LISAT 
(livskvalitetsskjema), HAD (skåringskjema på angst og depresjon) og egenmedisinering som 
PROMS. Pasienten har en egen innloggingsportal på nettsidene til «Svenska neuroregistret». 
Det sendes automatisk SMS-varsel to uker før planlagt konsultasjon som påminnelse om å 
gjennomføre innrapportering. 
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7.5 Formidling av resultater 
Deltakende institusjoner har fortløpende og kontinuerlig tilgang til egne data. Registeret vil 
utgi årsrapport med anonymiserte data. Ulikheter mellom regioner eller helseforetak vil ikke 
bli presentert på aggregert nivå før tallene er tilstrekkelig store til at sammenligninger er 
pålitelige. Resultater fra registeret skal offentlig tilpasset ulike målgrupper (fagfolk, ledelse, 
pasienter og pårørende, allmenhet). Det er ingen restriksjoner på benyttelse av registerdata til 
forskningsformål. Ethvert forskningsprosjekt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt må søke 
om å benytte data fra Registeret. Utgivelse av data til forskningsformål besluttes av Fagrådet 
eller den rådet bemyndiger. Ethvert prosjekt som ønsker å benytte data fra registeret skal være 
godkjent i Regional Etikkomite (REK). 

7.6 Deltagende enheter 
Det planlegges registrering ved alle landets nevrologiske avdelinger (16 avdelinger og to 
poliklinikker). Erfaringen fra Sverige er så langt at oppslutningen er god. Deres IKT-løsning har 
gjort at innregistrerte data får umiddelbar nytte som klinisk beslutningsstøtte i den løpende 
oppfølging av den enkelte pasient. Dette motiverer både pasient og kliniker til innregistrering. 
Imidlertid fanger man ikke det antall pasienter prevalensestimater skulle tilsi. Det spekuleres 
om en del pasienter følges av privatpraktiserende nevrolog. Bruken av privatpraktiserende 
nevrolog er generelt mindre utbredt i Norge, og det er sannsynligvis kun unntaksvis at disse 
nevrologene følger opp pasienter med motornevronsykdommer. 

 

7.7 IKT 
Registeret skal være elektronisk. Løsningen foreligger nå i testversjon, utviklet på MRS- 
plattformen (Medisinsk Registrerings System) som er utviklet av HEMIT og godkjent av 
Datatilsynet for anvendelse til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I utforming (grensesnitt) 
har man lagt seg tett opp til Norsk MS-register og biobank, og de svenske nevroregistrene, især 
Register för motorneuronsjukdom. Variablene er i så stor grad som mulig gjort sammenlignbar 
med det svenske registret. Således sikres mulighet for sammenligning registrene imellom. 

Registrering til databasen skal kunne gjøres fortløpende fra alle deltagende sykehus. Hver 
behandlingsinstitusjon skal til enhver tid ha tilgang til egne pasienters data, og til akkumulerte, 
anonymiserte data. Registeret sin IT løsning driftes av Norsk Helsenett. Data til nasjonal 
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database overføres via Norsk Helsenett, og registrerte data blir oppbevart på dataserver 
administrert av Norsk Helsenett. Data er lagret i egne databaser slik at hver juridisk enhet har 
sin egen database. Nasjonale data lagres for seg. 

Personalia lagres adskilt fra de medisinske data (egen database), og registeret er internt 
kryptert. Personalia ut over kryptert fødselsnummer hentes fra folkeregisteret, og lagres 
således ikke i registeret. 
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All webtrafikk til og fra registeret er kryptert, det samme er databasen. 

 
7.8 Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet 
Dekningsgrad vil jevnlig bli undersøkt mot uttrekk av relevante opplysninger fra NPR, 
dødsårsaksregistret og reseptregistret. Registreringsløsningen (MRS) skal ha innebygget 
funksjonalitet som sikrer at opplysningene er valide og i størst mulig grad komplette. Den skal 
gi automatisk tilbakemelding til registrerende helsepersonell om feil og mangler i registrerte 
skjema. 

7.9 IKT-løsning for rapportering 
Formidling av registerdata/analyser skal være web-basert, tilgjengelig for den enkelte 
behandlingsinstitusjon, lokale og regionale foretak samt sentrale helsemyndigheter. 

7.10 Drift 
Daglig drift av registeret ivaretas av daglig leder av registeret v/ Seksjon for medisinske 
kvalitetsregistre ved St Olavs Hospital. Teknisk drift ivaretas av Norsk Helsenett. 

 

7.10.1 IKT-sikkerhet 
 
Ivaretas av Helse Midt-Norge IKT etter gjeldende rutiner. 

 
● registeret er internt kryptert 
● personalia lagres adskilt fra medisinske data 
● hver juridiske enhet har sin egen database. 
● Separat database for Nasjonalt nivå 
● Driftes i Norsk Helse Nett 
● All webtrafikk er sikret (HTTPS) 

 
8 Registerorganisering 

 
8.1 Databehandlingsansvarlig: 
• Databehandlingsansvarlig instans er St Olavs Hospital ved administrerende direktør. Ved 

en eventuell nedleggelse av registeret vil dataene forvaltes av databehandlingsansvarlig. 

8.2 Databehandler 
Databehandler er Norsk Helsenett. 
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8.3 Fagrådsgruppe 
• Fagrådet utnevnes av databehandleransvarlig. Fagrådet konstituerer seg selv og utpeker 

seg en leder. 
• Fagrådsgruppen vil være tverrfaglig 
• Gruppen vil inkludere brukerrepresentasjon 
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• Representanter fra alle helseregioner og representanter fra både lungemedisinsk og 

nevrologisk fagmiljø 
• Fagrådet forvalter Registerets vedtekter 

 
8.4 Øvrige ledelse 
• Faglig leder og daglig leder for registeret ansettes av Seksjons for medisinske 

kvalitetsregistre v/St. Olavs Hospital 
• Faglig leder av register må være tilsatt i samme organisasjon som databehandleransvarlig. 
• Daglig leder skal ivareta den databehandleransvarliges plikter i henhold til konsesjon. 
• Daglig leder for registeret vil etter behov og ressurstilgang i samråd med Fagrådet etablere 

et registersekretariat som tar ansvar for innsamling, forvaltning og publikasjon av data i 
registeret. 

 

9 Tidsplan 
● Høst 2015: Initiativ til registeret ble tatt. Tore Wergeland Meisingset ansatt i 

fordypningsstilling for 2016 med formål å etablere registeret. 

● Våren 2016 etablerte vi kontakt med to andre MND-register. 1) ALS-registeret i 
Schwaben, Syd-Tyskland, med Prof. Albert Ludolph ved Nevrologisk avdeling, Ulm 
Universitetssykehus som leder. Tre møter med diskusjoner om utforming av registeret. 2) 
Det svenske MND-registeret (opprettet 2015). Studiebesøk til Karolinska sjukhuset 
Huddinge den 13.6.2016. 

● Juni 2016: Første møte med HEMIT om etablering av dataplattform. 

● Sommer/høst 2016: Ferdigstillelse av Registerbeskrivelse. Etablering av foreløpig 
fagrådsgruppe. Arbeid med variabelliste og formell registersøknad. Formell forankring 
ved HF og RHF. 

● Februar 2017: Første møte i fagrådsgruppen. Generell tilslutning til registerinitiativet. 

● Mars 2017: Søknad om nasjonal status via ekspertgruppe og interregional styringsgruppe. 
Utarbeidelse av dataplattform i samarbeid med Hemit. 

● Mars 2017: Presentasjon av registerinitiativet for Statsministeren og Helseministeren 

● September 2017: Konsesjonssøknad til datatilsynet. 

● Januar 2018: Første versjon av registerets dataløsning er klar til testing. 

● Februar 2018: Fagrådsmøte nr 2, dataløsningen for registeret presentert. 
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● Vinter/vår 2018: Regionalt register planlegges igangsatt så snart datakonsesjon foreligger. 
Alle eksisterende pasienter innregistreres og registerløsningen evalueres mhp utvikling av 
versjon 2, som benyttes ved nasjonal oppstart. 

● Vår 2018: Oppstart av valideringsstudie for skåringsverktøyet for sykdomsgrad ALSFRS- 
R og for livskvalitetsmålet ALSAQ-40. Begge skjema er tenkt å inngå i registret. 

● Høst 2018: Nasjonal oppstart? Besøksrunde til alle nevrologiske avdelinger med 
opplæring av kontaktpersoner og trinnvis innregistrering av eksisterende og nye pasienter. 

 
Side 22 av 26 

 
10 Personvern/etikk 

10.1 Begrunnelse for variabelvalg og design 
 
Variabelvalg og design samsvarer i høy grad med oppsettet i det svenske MND-registeret, 
som er i drift og hvor erfaringene er gode. Variabler og design er innrettet slik at det i størst 
mulig grad skal fremstå som logisk og dekkende for den kliniske utviklingen av sykdommen, 
og slik at innsamlede variabler kan benyttes som kvalitetsmarkører. 

 
10.2 REK, Regional komité for medisinsk forskningsetikk 
• Registeret baserer seg på konsesjon fra Datatilsynet. 
• Forskningsprosjekt som ønsker å benytte registeret må godkjennes av REK. 

 
10.3 Kopling til andre registre 
• Norsk Pasientregister 
• Folkeregisteret 
• Dødsårsaksregisteret 
• Ligningsinformasjon fra SSB 
• Arbeidstaker- og arbeidsgiverregistret (Aa-registret) 
• Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister 
• Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon 

o Pasienter med langtids mekanisk ventilasjon vil registreres i dette registret, og det 
vil være viktig å sammenholde data. 

• Nasjonalt register for hjertekarlidelser 
o En risikofaktor for MND er god fysisk form. Som ledd i å karakterisere 

pasientgruppen nærmere er det ønskelig å se etter overlapp (eller manglende 
overlapp) med pasienter med aterosklerotisk sykdom. 

• Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
o Grunnet at pasienter med SMA registreres her 

• Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten 
- NorKog 

o Grunnet ALS tette tilknytning til frontallappsdemens 
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Det kan være aktuelt å sammenstille data med opplysninger i andre offentlige registre som 
ledd i valideringen av innsamlede data, men også som ledd i forskningsprosjekter. Muligheten 
for koplingene i forbindelse med forskning vil fremgå av samtykket. 

 
10.4 Rutiner for informasjon om registeret til pasienter 
Det skal utarbeides informasjonsskriv hvor kontaktperson til en registerkoordinator fremgår. 
Pasienten kan på et hvert tidspunkt kontakte vedkommende hvis pasienten ønsker å trekke seg 
fra registret. Det vil utvikles nettsider hvor tilsvarende informasjon er tilgjengelig. Erfaringer 
fra det svenske registerinitiativet er at registerdata brukes aktivt i konsultasjonen med den  
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enkelte pasient. Pasienten vil også aktivt oppfordres til å bidra med egenregistrering. Ved 
konsultasjon vil således informasjon fra registret være tilgjengelig for pasienten, og kan 
formidles av lege hvis ønskelig fra pasientens side. 

 

11 Vedlegg 

Vedlegg 1. Variabelliste forslag til variabler i MND-registeret Vedlegg 

2. Samtykkeskjema 

(Vedtekter fastsettes av Fagrådet når det formelt er etablert) 
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Vurdering av søknad om nasjonal status: RevNatus – kvalitetsregister for 
svangerskap og revmatiske sykdommer 
 
 
 
 
 
 
RevNatus ble opprinnelig etablert som et forskningsregister. I tertialmøtet 10. april 2015 vedtok HMN 
RHF å støtte en søknad om nasjonal status for RevNatus. Fra 2015 har registeret eksistert som et 
landsdekkende medisinsk kvalitetsregister. RevNatus er allerede etablert på NHN og samler data fra flere 
helseforetak i landet. HMN RHF har så langt finansiert IKT (HEMIT og NHN) for RevNatus, men videre 
finansiering vil henge sammen med en eventuell nasjonal status (HMN tertialmøte 5.10.17.). 
 
Nasjonal forankring 
Registeret er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), 
St. Olavs hospital, og er godt forankret i det nasjonale fagmiljøet. Norsk Revmatologisk forening har 
avholdt tre møter om registerorganisering for det revmatologiske fagfeltet og det er nasjonal enighet om 
RevNatus. NKSR har ressursgrupper ved alle 17 registrerende enheter og dedikert helsepersonell har 
ansvar for innrapportering til registeret. Årlig arrangerer RevNatus registermøter for ressurspersoner, 
representanter fra registersekretariatet besøker de ulike enhetene for opplæring, og 
registersekretariatet er daglig tilgjengelig på telefon. RevNatus samarbeider med de etablerte nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene (NorVas og NorArtritt) og har samkjørt sine variabler med disse 
registrene. RevNatus er positiv til å være en del av et revmatologisk klyngeregister. 
RevNatus har allerede en nasjonal dekningsgrad på 60 %, noe som er bedre enn mange etablerte 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det er sannsynlig at RevNatus vil nå målet om dekningsgrad ≥ 80 
% om kort tid. 
 
Om registeret 
Registeret er samtykkebasert og registerbeskrivelse for et nasjonalt register foreligger.  Registeret har 
også skrevet årsrapport etter mal fra SKDE. Registeret fikk innvilget konsesjon fra Datatilsynet i 2015. 
RevNatus er etablert på MRS plattform og databehandler er Norsk Helsenett. RevNatus har allerede 
utviklet en elektronisk PROM løsning for selvrapportering. Registeret vil bli driftet ved Seksjon for 
medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital. 
 
Om svangerskap og revmatiske sykdommer 
Biokjemiske, hormonelle og immunologiske forandringer i sirkulasjonen og vev påvirker inflammatoriske 
og autoimmune prosesser under svangerskapet. Enkelte revmatiske sykdommer blir bedre, andre 
forverres, under et svangerskap. Tall fra Norsk fødselsregister anslår at det er ca. 300 fødsler årlig i 
Norge hvor mor har en inflammatorisk revmatisk sykdom.  
Inklusjonskriterier: alle pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som følges i 
spesialisthelsetjenesten og planlegger svangerskap eller er gravide og har kontakt med en revmatologisk 
avdeling/poliklinikk.  
  

Saksframlegg 

Møtedato  26. februar 2018  
Saksnr  5/2018 
Saksbehandler Elin Tollefsen, Nasjonalt servicemiljø region Midt-Norge 
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Kvalitetsdimensjoner 
For å tilby god og likeverdig oppfølging og behandling er det behov for kontinuerlig og oppdatert 
kunnskap om risikofaktorer, svangerskapsutfall og optimale tiltak for kvinner med en inflammatoriske 
revmatisk sykdom som planlegger svangerskap eller er gravide.  
I et nasjonalt register kan man registrere fertilitet, sykdomsutvikling og svangerskapsutfall hos pasienter 
som gis ulike medikamentelle behandlingsregimer.  
Data fra et nasjonalt register vil øke kunnskapen om utløsende årsaker til sykdomsoppbluss under 
svangerskap, faktorer som forverrer eller bedrer sykdomsforløp i forbindelse med svangerskap og 
risikofaktorer for dårlig utfall.  
 
 
Søknad, søknadsskjema og registerbeskrivelse er innsendt av Hege Svean Koksvik, seksjonsleder Nasjonal 
kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utformes i møtet. 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 6  –  Protokoll RevNatus 
Vedlegg 7  –  Eget dokument med dokumentene: 
                      - Søknadsbrev nasjonalstatus register  
                      - Søknadsskjema nasjonalt register 
                      - Kravspesifikasjon RevNatus 
                      - Konsesjon RevNatus 
                      - Vedtekter RevNatus 
                      - Samtykke RevNatus 
                      - Erklæring Norsk Revmatologisk forening 
                      - Erklæringer fra fagmiljøene 
                      - Årsrapport RevNatus 2016 
                      - Databehandleavtale RevNatus 
                      - ROS vurdering MRS-plattform 
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Bakgrunn 
Mange av de inflammatoriske eller autoimmune sykdommene rammer kvinner 
i fertil alder. Ca. 3 % av kvinner i fertil alder har en inflammatorisk eller 
autoimmun revmatisk sykdom. Det er et stort behov for å videreutvikle 
kunnskapen om svangerskap ved inflammatoriske revmatiske sykdommer, slik 
at grunnlaget kan bli styrket for oppfølging, diagnostikk, behandling og 
rådgivning hos denne pasientgruppen. 

Mange av problemene knyttet til svangerskap og revmatisk sykdom trenger 
tilnærming fra flere fagmiljøer og det er behov for høy grad av ekspertise og 
spesialisering. 

Det er en interaksjon mellom svangerskap og inflammatorisk revmatisk sykdom 
og kollagenoser. Biokjemiske, hormonelle og immunologiske forandringer i 
sirkulasjonen og i vev påvirker inflammatoriske og autoimmune prosesser under 
svangerskapet. Enkelte revmatiske sykdommer blir bedre, andre forverres under 
et svangerskap. Effekten av de fysiologiske forandringene på 
sykdomssymptomene under et svangerskap avhenger av den individuelle 
revmatiske sykdommens patofysiologi. Noen kvinner kan enten bli verre eller 
bedre av sin sykdom under svangerskapet og de fleste blir verre etter fødsel og 
innenfor det første året etter fødsel. Sykdommen og behandlingen kan påvirke 
svangerskapet og det kan oppstå uønskete svangerskapshendelser. Kvinner med 
revmatisk sykdom er ofte bekymret for hvordan sykdommen vil påvirke 
svangerskapet og tiden etter fødselen. Mange lurer på om de bør få barn og 
risikoen for at barnet arver sykdommen. Problemstillingene for kvinner med 
inflammatoriske revmatiske sykdommer som ønsker barn eller er gravide kan 
være kompliserte. 

Ved St Olavs hospital ligger Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og 
revmatiske sykdommer (NKSR). En av tjenestens hovedansvarsområder er å 
overvåke og formidle behandlingsresultater. Dette kan gjøres gjennom etablering 
av et nasjonalt kvalitetsregister. 

Vi mangler kunnskap om risikofaktorer, svangerskapsutfall og optimale tiltak 
for kvinner med en inflammatoriske revmatisk sykdom som planlegger 
svangerskap eller er gravide. Det er derfor et behov for å etablere et nasjonalt 
kvalitetsregister for å optimalisere behandlingen og oppfølgingen, og dermed 
redusere uheldige svangerskapsutfall. Dette vil kunne sikre tilnærmet lik 
oppfølging og behandling i alle regioner i landet. 
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Registerets formål 
Rev Natus har som formål å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølging 
av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som planlegger 
svangerskap eller er gravide ved å: 

 
1. bidra til at den enkelte behandlende enhet kan evaluere sin virksomhet og 

på den bakgrunn drive målrettet kvalitetsforbedring 
 

2. bruke kunnskapen til kvalitetsforbedring 
o sykehusvis rapportering av resultater/funn i relasjon til 

andre enheter 
o gi anbefalinger på bakgrunn av funn (lokalt / nasjonalt) 
o kvalitetskontroll for overvåkning, behandling og oppfølging av 

kvinner med inflammatoriske revmatiske sykdommer i tiden 
før- under og etter svangerskap 

 
3. bidra til utvikling av nasjonale faglige retningslinjer 

 
4. bidra til økt forskningsbasert kunnskap om svangerskap ved 

inflammatoriske revmatologiske sykdommer ved å gi grunnlagsdata for 
epidemiologisk og klinisk forskning på utfallsmål 

o effekt av oppfølging og behandling på svangerskapsutfall 
hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer 

o sikkerhet ved ulike typer medikamentell behandling i tiden 
før under og etter svangerskap hos pasienter med 
inflammatoriske revmatiske sykdommer 

o sykdomsaktivitet før, under og etter svangerskap hos 
pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer 

o risikofaktorer for uønskede svangerskapsutfall hos kvinner 
med inflammatoriske revmatiske sykdommer 

o fertilitet hos kvinner med inflammatoriske revmatiske 
sykdommer 

o revmatisk sykdom hos mor og påvirkning av barnets helse 
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Registerets organisering 
 

Databehandlingsansvarlig 
Databehandlingsansvarlig av registeret er St. Olavs hospital HF ved administrerende direktør / 
medisinsk fagsjef. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) 
er faglig ansvarlig og drifter registeret på vegne av dataansvarlig. 

Databehandler 
Norsk Helsenett (NHN) er databehandler for databehandlingsansvarlig. 

 
Styringsgruppe 
Styringsgruppen skal være sammensatt med representanter fra alle RHF og fra 
relevante fagmiljøer samt registerleder. Geografisk representasjon, faglig 
kompetanse og faglig legitimitet skal ivaretas. Det skal etableres styringsgruppe 
sammensatt av representanter fra det revmatologiske fagmiljø der alle 
helseregioner skal være representert. Styringsgruppen skal møtes en gang i året 
og behandle regnskap og budsjett, gjennomgå aktiviteten i registeret og drøfte 
fremtidige planer. Styringsgruppen skal sørge for at registeret driftes i henhold 
til vedtekter og tar stilling til søknader om bruk av data til forskningsprosjekter 
og i den sammenheng kan det bli behov for hyppigere møter. 
Styringsgruppemøtene arrangeres av registerleder (daglig leder). Det er 
utarbeidet vedtekter for styringsgruppen (vedlegg). 

 
Daglig leder 
RevNatus skal ha en faglig kompetent leder som har møterett i 
Styringsgruppen. Lederen vil, sammen med annen aktuell stab, ha ansvar for 
kvalitetssikring av data og skal bidra med bl.a. støttefunksjon for fagmiljøene 
der en særlig i begynnelsen vil ha behov for opplæringsmøter / kurs for 
registrerende faggrupper. Registerets stab vil også ha ansvar for utgivelse av 
Årsrapport. 

 
Faglig forankring 
RevNatus er allerede etablert som et forskningsregister og er forankret i det 
revmatologiske fagmiljøet. Det er enighet i Norsk revmatologisk forening om at 
det skal etableres et nasjonalt kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske 
sykdommer. Det er i dag ingen eksisterende kvalitetsregistre som omhandler alle 
de inflammatoriske revmatiske sykdommene og som kan levere komplette 
kvalitetsindikatorer i forhold til interaksjonen svangerskap og revmatiske 
sykdommer. 
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De fleste revmatologiske avdelinger/poliklinikker leverer i dag data til 
forskningsregisteret. 

 
I en overgangsfase fra forskningsregister til nasjonalt kvalitetsregister vil 
referansegruppe til forskningsregisteret fungere som et rådgivende organ i 
utviklingsfasen. 

 
Registerpopulasjon 
Registeret inkluderer alle pasienter > 16 år med en inflammatorisk revmatisk 
sykdom som planlegger svangerskap eller er gravide og som kommer til 
konsultasjon ved en av poliklinikkene eller avtalespesialistene som bruker 
registeret. Målgruppe for registeret er kvinner med inflammatoriske revmatiske 
sykdommer som følges av spesialisthelsetjenesten og som beskrevet under. 

Revmatoid Artritt (RA) 
RA rammer personer i alle aldre, men ofte yngre voksne og kvinner affiseres 
oftere enn menn. RA debuterer 5 ganger hyppigere hos kvinner i fertil alder enn 
hos menn i tilsvarende aldersgruppe. Prevalensen i Norge er ca 0,5 %. 
Sykdommen er karakterisert ved kronisk forløpende, ofte svingende sykdom med 
inflammasjon i synovialhinnen i ledd og derav følgende destruksjon av brusk og 
bein. Sykdommen preges av betennelse i flere ledd ledsaget av 
allmensymptomer, og medfører smerter og ofte redusert arbeidsevne hos 
pasientene. 

Kvinner med RA bør planlegge svangerskap i forhold til sykdomsaktivitet og 
medisinsk behandling. I studier med bruk av validerte skåringer har det vært 
observert inntil 60 % reduksjon av sykdomsaktivitet under svangerskapet 
sammenlignet med før. Bedringen kommer vanligvis i løpet av det første 
trimesteret og varer svangerskapet ut. Pasienter som ikke har fått påvist 
revmatoid faktor eller sykliske, citrullinerte proteiner (anti-CCP) har oftere en 
bedring av inflammasjonen enn pasienter som har slike antistoffer. Hos 40-50 % 
av pasientene vil sykdommen forverre seg eller forbli uforandret [1, 2]. 

Det er ingen overhyppighet av preeklampsi hos kvinner med RA. Flere studier 
viser at kvinner med RA oftere føder før termin enn kvinner som ikke har RA. 
Det er ingen økt hyppighet av misdannelser hos barn født av kvinner med RA 
sammenlignet med befolkningen generelt [3]. 

Omkring 60 %, av kvinner med RA vil få økt sykdomsaktivitet i løpet av det 
første året etter fødselen [4]. 
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Juvenil idiopatisk artritt (JIA) 
JIA er en samlebetegnelse på inflammatoriske artrittsykdommer hos barn. JIA 
opptrer i ulike former; polyarticulær, pauciarticulær eller systemisk form. 

Ca 50 % av kvinner med aktiv sykdom i voksen alder vil oppleve bedring av 
sykdommen under svangerskapet, spesielt pasienter med polyartikulær JIA. Hos 
pasienter hvor sykdommen er gått i remisjon i tidlig voksen alder, vil det 
vanligvis ikke bli noen reaktivering av sykdommen under svangerskapet [5]. 

Det er ingen vesentlig økt risiko for preeklampsi eller misdannelser hos barn født 
av mødre med JIA. Komplikasjoner ved JIA som aktiv fremre uveitt, omfattende 
systemisk sykdom og amyloidose med nyreaffeksjon vil kreve medikamentell 
behandling i svangerskapet [6, 7]. 

Kvinner med aktiv JIA i voksen alder kan forvente en økning av 
sykdomsaktiviteten fra 3-6 måneder etter fødselen[6]. 

1. Spondyloartritter (SA) 
SA er en samlebetegnelse som innbefatter ankyloserende spondylitt, uspesifisert 
spondyloartritt, sacroiliitt, psoriasis artritt (PsA), reaktiv artritt, artritt ved 
inflammatorisk tarmsykdom og en subgruppe av de juvenile idiopatiske 
artrittene. Sykdommene kan medføre inflammasjon i ryggsøyle, perifer artritt, 
entesopati, og ekstra- artikulær affeksjon som for eksempel uveitt, psoriasis, og 
inflammatorisk tarmsykdom. Sykdommene grupperes sammen fordi de har en 
del kliniske fellestrekk, for eksempel øyeaffeksjon og entesopatier, fordi flere 
tilstander kan opptre samtidig eller over tid hos et enkelt individ eller hos 
familiemedlemmer, og fordi tilstandene i større eller mindre grad er assosiert 
med vevstypen HLA-B27. Reaktiv artritt vil vanligvis gå spontant tilbake og det 
er ikke planlagt registrering av disse pasientene. 

 
SA sees hos yngre voksne med gjennomsnittlig symptomdebutalder 25 år. 
Sykdommen medfører inflammasjon i ileosacralleddene og ofte også i ryggsøyle, 
som medfører smerte, stivhet og redusert bevegelighet. Sykdommen kan lede til 
sammenvoksing av knokler (ankylose) i IS-ledd og i varierende grad i ryggsøylen, 
i noen tilfeller med påfølgende fullstendig avstivning av kolumna. Perifere ledd 
kan også affiseres og en del pasienter plages med kroniske eller residiverende 
regnbuehinnebetennelser. 

 
Kvinner med SA vil ofte ha uforandret sykdomsaktivitet under svangerskapet. 
Hos ca 30 % av kvinnene blir sykdommen verre med hensyn til rygg og 
leddsymptomer. Forverring av symptomer opptrer oftest midtveis i 
svangerskapet. Noen opplever også bedring i sykdommen. Det gjelder som regel 
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kvinner med perifere artritter. Hudmanifestasjoner er ofte uendret i 
svangerskapet [8]. 

Studier viser at keisersnitt oftere blir brukt som forløsning hos denne 
pasientgruppen sammenlignet med i befolkningen generelt. Det er ikke påvist 
økt risiko for preeklampsi eller andre alvorlige svangerskapskomplikasjoner. 

50-60 % av pasienter med aktiv sykdom før svangerskapet vil oppleve økning i 
sykdomsaktiviteten 2-6 måneder etter fødselen. Pasienter med perifere artritter 
før svangerskapet vil ofte få disse tilbake etter fødselen [9, 10]. 

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 
SLE er en bindevevssykdom som særlig rammer kvinner i fertil alder. 
Sykdommen og behandlingen av den kan påvirke svangerskapet og det kan 
oppstå uønskete svangerskapshendelser [11-14]. 

Tidligere har disse kvinnene ofte blitt frarådet graviditet fordi sykdommen er 
uforutsigbar og har tendens til å blusse opp i tilslutning til svangerskapet, og 
også månedene etter fødsel. 

Det er også økt risiko for uheldige svangerskapsutfall som spontanabort, 
dødfødsel, preeklampsi, vekstavvik og for tidlig fødsel. Særlig lupusnefritt (LN), 
hypertensjon og sekundært antifosfolipidantistoffsyndrom (APS) gir forhøyet 
risiko for uheldige svangerskapsutfall [12]. 

I dag anses fortsatt svangerskap hos kvinner med SLE som risikofylt, men økt 
kunnskap om oppfølging og behandling fører til flere vellykkede 
svangerskapsutfall [15]. 

Det anslås at ca 50 % av pasientene får en økt sykdomsaktivitet i svangerskapet. 
Det anbefales at sykdommen har vært inaktiv i 6-12 måneder før konsepsjon, 
spesielt ved nefritt. 

Studier har vist at opptil 10 % av pasienter med SLE utvikler pulmonal 
hypertensjon. Det er funnet en maternal mortalitet på 50 % ved sekundær 
pulmonal hypertensjon under svangerskap. Inntil 33 % av nyfødte av kvinner 
med pulmonal hypertensjon har vekstretardasjon. 

De vanligste maternale komplikasjoner ved SLE og svangerskap er 
trombocytopeni og proteinuri, hypertensjon og preeklampsi [16, 17]. 

Systemisk sklerose (SSc) 
Stadium av sykdommen, omfang og type av organmanifestasjoner er av 
betydning når det gjelder risiko for mor og foster. 
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Kvinner med diffus kutan sklerodermi av under fire års varighet har større risiko 
for å utvikle en aktiv, aggressiv sykdom og dermed økt risiko for 
sykdomsaktivitet i svangerskap. Det foreligger en økt risiko for preeklampsi, 
premature fødsler (< 37 uker) og Small for gestational age (SGA) barn (vekt < 10 
percentilen for aktuelle gestasjonsalder). Pasienter med sikker pulmonal 
hypertensjon og fibrose løper en stor risiko under et svangerskap og frarådes å bli 
gravid. Kvinner med diffus sklerodermi har økt risiko for å utvikle alvorlige 
kardiopulmonale og renale problemer tidlig i sykdomsforløpet. De bør derfor 
utsette et svangerskap til sykdommen stabiliserer seg. 

Hudforandringer blir som regel ikke forverret i et svangerskap, men kan av og 
til debutere under svangerskap og progrediere etter fødselen. Inntil 30 % av 
kvinnene får en bedring av sine symptomer i svangerskapet, og da oftest en 
bedring av Raynaud fenomener. 

Den mest fryktet komplikasjonen under svangerskapet er renal krise som er 
mest vanlig hos pasienter med den diffuse formen for SSc [18-20]. 

Sjøgrens syndrom (SS) 
Primær Sjøgrens syndrom (SS) vil ikke påvirke svangerskapsutfall i betydelig 
grad. 

Hos SS kvinner med overgang til SLE, indre organ affeksjon og sekundære 
vaskulitter er det viktig med et nøye planlagt svangerskap. Det bør ikke ha vært 
aktivitet i sykdommen de siste seks måneder før et svangerskap planlegges. Ved 
nyreaffeksjon og distal tubulær acidose må pasienten vurderes av nefrolog. 

Risiko for preeklampsi er ikke økt hos kvinner med SS sammenlignet med 
forekomst i generell befolkning. Kvinnene føder vanligvis til termin og det 
er ingen økt risiko for vekstretarderte barn [21-23]. 

Mixed connective tissue disease (MCTD) 
MCTD debuterer oftest hos kvinner i fertil alder. 

 
Det er få studier på MCTD og svangerskap. Studier viser at fertiliteten ikke er 
nedsatt hos disse kvinnene og det forekommer heller ikke hyppigere 
spontanaborter. Studier har vist at prematur fødsel og lav fødselsvekt i forhold til 
svangerskapslengde (SGA) forekommer i ca 40-60 % av svangerskapene. Størst 
risiko for prematurfødsel og SGA er hos kvinner med påviste antifosfolipid 
antistoffer [24]. 

Udifferensiert bindevevssykdom (UCTD) 
UCTD debuterer ofte før 40-års alder, og det er derfor ikke uvanlig med 
svangerskap hos kvinner med denne diagnosen. Det er viktig å vurdere risikoen 
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for komplikasjoner samt muligheten for at UCTD kan utvikles til en annen 
type bindevevssykdom (SLE, Sjøgren, systemisk sklerose, 
dermatomyositt/polymyositt) i forbindelse med svangerskapet. 

Studier har rapportert om økt sykdomsaktivitet under svangerskapet hos 
opptil 25 % av pasientene. Det kan være en økt risiko for preeklamspi, 
prematur fødsel og SGA hos kvinner med UCTD. 

Polymyositt og dermatomyositt 
Polymyositt (PM) og dermatomyositt (DM) har sine to debut-topper i 
barndommen og etter fylte 45 år, og sykdommen debuterer derfor sjelden hos 
kvinner i fertil alder. 

Forverring av sykdommen under svangerskap er påvist hos 17 % hos 
pasienter med adult- onset type PM-DM og hos 40 % av pasienter med 
childhood onset type PM-DM. Muskelsvakhet og respirasjonsproblemer er de 
største farene. 
Lungefibrose kan utvikle seg i sen fase av svangerskapet. Fosterdød er 
rapportert hos 18 % ved inaktiv sykdom og 36 % ved aktiv sykdom. Det er en 
økt risiko for prematur fødsel. Fosterdød hos inntil 50 % er rapportert når 
sykdommen debuterer under svangerskap [25]. 

Granulomatøs polyangitt (GPA) 
Kvinner med GPA kan ha redusert fertilitet grunnet tidligere 
cyklofosfamidbehandling og ovarialsvikt. GPA affiserer i hovedsak luftveier og 
nyrer. Aktiv sykdom ved start av svangerskap fører ofte til negative 
svangerskapsutfall som økt risiko for fosterdød, vekstretarderte barn og 
premature fødsler. Av de som går inn i svangerskap med aktiv sykdom, vil 
opptil 100 % oppleve forverring.Subglottis stenose kan av og til føre til at 
pasienten må ha temporær trakeostomi under svangerskap og fødsel [26, 27]. 

Takayasus arteritt (TA) 
TA debuterer ofte hos kvinner i fertil alder. Renovaskulær sykdom, 
pulmonal hypertensjon og hjertesvikt er potensielle problemer. Kronisk 
hypertensjon kan gi økt frekvens av preeklampsi. Blodtrykk kan være 
vanskelig å regulere hos disse pasientene. Studier viser at opptil 45 % får 
preeklampsi i løpet av svangerskapet, mens prematur fødsel og SGA 
forkommer hos ca 20 % [28, 29]. 

 

Forekomst 
Tall fra norsk fødselsregister anslår at det er ca 300 fødsler hvert år hvor 
mor har en inflammatorisk revmatisk sykdom. Tallet kan muligens være litt 
høyere 
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mtp hvordan diagnosene registreres. 
 

Det har de siste ti år vært en stor utvikling i det medikamentelle 
behandlingstilbudet til pasienter med inflammatoriske revmatiske 
sykdommer. Etter at man har fått de biologiske medikamentene, er flere 
pasienter friske nok til å tenke på å stifte egen familie. Det vil derfor trolig 
være en økende andel kvinner med revmatiske sykdommer som ønsker å 
gjennomgå svangerskap 

 

Inklusjonskriterier 
o Alle pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som 

følges i spesialisthelsetjenesten og planlegger svangerskap eller 
er gravide 

o Kontakt med en revmatologisk avdeling/poliklinikk 
 
o Signert samtykke 

 
Eksklusjonskriterier 
o Under 16 år 

 
o Ikke sikker diagnose 

 
o Manglende samtykke 

 
Variabler 
På grunn av kompleksiteten i de forskjellige revmatiske sykdommene er det 
behov for ulike diagnoseprofiler. De ulike diagnosene vil ha forskjellige 
variabler. Se vedlagte kravspesifikasjon med variabelliste. Hovedkategorier av 
variablene vil være knyttet til: 

• Demografiske data 
• Sykdomskarakterisktika (diagnose, sykdomsaktivitet,  
          komplikasjoner, laboratoriefunn, røntgenfunn, autoantistoff profil 
etc) 

• Svangerskapsrelaterte variabler 
• Medisinsk behandling (før, under og etter svangerskapet) 
• Mål på sykdomsaktivitet (DAS, MHAQ, RAND12, BASFI, BASDAI, 
          PASI, LAI, BVAS) 
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• Føtale utkommemål 
• Amming 

 
Variablene som inngår i registeret er alle nødvendige for å kunne si noe om 
kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen av pasientgruppen. 
Demografiske variabler gir oss bakgrunnsinformasjon om pasientgruppen. 
Sykdomskarakteristika kan blant annet gi oss informasjon om hvilken 
behandlingsstrategi som gir best effekt. Informasjon om medisinsk 
behandling gir oss en indikasjon på hvordan disse pasientene blir behandlet i 
de ulike regioner og kvaliteten kan måles ut fra effekt av behandling. 
Effekten måles ved sykdomsaktivitet og føtale utkommemål. Informasjon om 
amming kan fortelle oss hvordan amming påvirker sykdomsaktivitet og hvilke 
medikamenter som kan brukes ved amming. 

 
Aktuelle koblinger 
I konkrete forskningsprosjekter vil det være aktuelt å koble opplysninger fra 
RevNatus med andre register. Verdien av registrerte opplysninger vil øke og 
det kan gjøres mange relevante studier. 

En oversikt over aktuelle koblinger med kort beskrivelse av nytteverdi: 
 

1. Regional forskningsbiobank Midt-Norge (inkludert RevNatus 
biobank) 

 
o Sammenholde kliniske opplysninger fra RevNatus med 

biologiske prøver. Undersøke hvordan biokjemiske, hormonelle 
og immunologiske forandringer i sirkulasjonen og i vev påvirker 
inflammatoriske og autoimmune prosesser under svangerskapet 

 
o Undersøke hvilken innflytelse medisinsk behandling har på 

selve svangerskapet og fosteret 

2. NORBIO (dersom konsesjon) 
 

o Evaluere effekt av biologiske midler brukt ved ulike 
sykdomsgrupper i tiden før- under og etter 
svangerskap 

3. NOBAREV (Norsk Barnerevmatologiregister) 
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4. Fødselsregisteret 
 

o Betydning av fødselsvekt og andre variabler fra 
fødselsregisteret, for utvikling av revmatiske sykdommer 

5. Reseptregisteret 

 
o Kompletthet av data vedrørende medikamentell behandling 

 
6. Norsk Pasientregister (NPR) 

 
o Undersøke kompletthet av registrering 

 
7. FD Trygd 

 
o Undersøke sykdomsaktivitet, behandling og livskvalitet 

under svangerskap relatert til trygdeytelser / arbeidsevne 

8. Hjerte-Karregisteret 

o Kjent øket risiko for hjerte-kar sykdom ved inflammatoriske 
revmatiske sykdommer. Undersøke risiko relatert til svangerskap 

9. Norsk Kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) 

 
o Undersøke svangerskapsutfall relatert til tidligere 

sykdomsaktivitet og behandling 

o Prediktere risikofaktorer for uheldig svangerskapsutfall 
 

10. Norsk Vaskulittregister og biobank (NorVas) 
 

o Undersøke svangerskapsutfall relatert til tidligere 
sykdomsaktivitet og behandling 

o Prediktere risikofaktorer for uheldig svangerskapsutfall 
 

11. Journal (GoTreatIT- data innsamlet før oppstart av RevNatus) 
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12. NOSVAR (Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister) 

 
o Undersøke svangerskapsutfall relatert til tidligere 

sykdomsaktivitet og behandling 

o Prediktere risikofaktorer for uheldig svangerskapsutfall 
 

13. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) 
 

14. Nyrebiopsiregisteret 
 

o Nyresvikt i forbindelse med svangerskap hos 
pasienter med bindevevssykdommer 

15. Det sentrale folkeregisteret 

 
16. Pasientjournal 

 
17. Offentlige helseundersøkelser: -sammenholde diverse 

helseopplysninger med svangerskapsutfall. 
a. HUNT med biobank 
b. Tromsøundersøkelsen med biobank 
c. HUSK med biobank 
d. CONOR med biobanker 

 
 

18. Nasjonalt Register for Leddproteser 

19. Pasientskaderegisteret 
20. Hjerneslagregisteret 
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Aktuelle internasjonale samarbeidsprosjekter 
Det kan være aktuelt å sammenstille data fra registeret med andre 
internasjonale databaser eller registre, men da vil anonymiserte datafiler 
brukes og kobling er ikke aktuelt. Altså vil anonyme datasett kunne 
analyseres sammen med tilsvarende datasett fra andre lands registre, men 
det vil ikke være mulig å identifisere individene. RevNatus er 
samarbeidspartner i «European Network of pregnancy registers in 
rheumatology (EuNeP)» som er et samarbeid mellom registre i Norge, 
Tyskland, Frankrike og Sveits. EuNeP har startet opp arbeidet med å 
definere et felles sett av kjernevariabler. 

 

Metoder og teknologi 

Dataløsning 
For å kunne etablere RevNatus som nasjonalt kvalitetsregister må det 
etablere en IT løsning. RevNatus har i dag en løsning som skal danne 
grunnlaget for kvalitetsregisteret. Løsningen som benyttes heter medisinsk 
register system (MRS). Registeret er elektronisk med web-basert registrering 
av variabler. Data fra alle revmatologiske sentra skal legges inn i MRS-
database. RevNatus vil organiseres med lokale registreringsenheter 
(databaser) ved hvert helseforetak, som så overfører informasjon til sentral, 
landsdekkende server. 

MRS (Medisinsk Register System) er utviklet av Hemit, som er Midt-Norges 
totale It leverandør. MRS er et helhetlig rammeverk for utarbeidelse av ulike 
register. Etableringen av systemet var i 2005 der det opprinnelig ble utviklet 
for de regionale hjerteinfarkt og hjerneslagsregister. 

MRS er et Web basert system for registrering og rapportering av medisinske 
data inn i ulike kvalitetsregister. 

Fra 2005 og frem til i dag er rammeverket tilpasset og videreutviklet til et 
regionalt og nasjonalt behov, som i dag benyttes som plattform for rundt 20 
nasjonale register i Norge. Rammeverket omfatter hele prosessen fra selve 
konseptet til man har et operasjonelt og implementert register.Når man 
utviklet MRS var det viktig at oppbyggingen av både den tekniske løsningen 
og selve anvendelsen ivaretok krav til informasjonssikkerhet. Derfor er 
plattformen bygget i henhold til Datatilsynets krav, der man har hatt dialog 
med Datatilsynet om etablering av de tekniske løsningene. Alle data blir 
registrert og lagret i en sentral løsning i et begrenset nettverk, (Norsk 
HelseNett/NHN) der brukerne av systemet får tilgang til sine innsendte 
opplysninger gjennom «Norsk Helsenett». Data ligger i forskjellige databaser 
der hver 
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innrapporterende instans/juridisk enhet har sin egen database. Hensikten 
med MRS er å overvåke og forbedre kvaliteten på klinisk behandling innenfor 
et bestemt område av en behandling. Der vil man kunne dokumentere 
effekten av behandlingsmetoder og prosedyrer, slik at pasienter får mest 
mulig effektiv behandling. MRS systemet er laget slik at det tilpasses hvert 
enkelt register. Alle registre består av to deler, en kjernedel der felles 
funksjonalitet ligger, og selve registeret som tilpasses i hvert enkelt tilfelle. 
Personidentifiserbar informasjon blir holdt adskilt fra de medisinske dataene 
og personnummer blir kryptert. Autorisasjon blir sikret gjennom en to faktor 
autentisering. Når det gjelder selve IT arkitekturen er denne basert på 
tjenesteorientert arkitektur og en web basert frontend som er utviklet på 
Microsoft. Net 

 

Tilgangsstyring og datasikkerhet 
Dataene er lagret på en server som er tilknyttet St. Olavs hospital HF sitt 
interne nettverk. Bare de ansatte i RevNatus skal ha tilgang til databasen. 
Alle ansatte må undertegne sykehusets taushetserklæring. Kopi av 
undertegnede erklæringer arkiveres på administrasjonskonsulentens kontor. 
Datafiler som benyttes til statistiske analyser inneholder avidentifiserte data, 
og kun de ansatte ved RevNatus har tilgang på filene. Anonymiserte datafiler 
kan også utleveres til eksterne forskere. Dersom eksterne forskere skal ha 
tilgang på disse dataene, må det undertegnes taushetserklæring og kontrakt 
og nødvendige godkjenninger må foreligge. Taushetserklæringer og kontrakter 
oppbevares i låst kontor ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og 
revmatiske sykdommer. 

Pasienten selv har innsynsrett i hvilke opplysninger som er oppbevart på 
vedkommende. Utlevering av slike opplysninger skal bare gjøres via 
kontaktperson ved hvert sykehus. 

Registreringsrutiner 
Registrering av data vil bli utført av medisinsk kompetent person (lege og 
sykepleier). Pasienten skal også selv bidra med registrering av, livskvalitet 
og funksjon. Registrering skal foregå ved forhåndsdefinerte kontroller ved 
poliklinikk. 

Det planlegges at alle revmatologiske avdelinger skal rapportere til registeret. 
Hver lokal enhet vil ha tilgang til egne data og skal ha egen kontaktperson 
med ansvar for datakvaliteten lokalt. 
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Registreringstidspunkter 
● Inklusjon: 

o Ved første konsultasjon når pasienten planlegger svangerskap 

● Etterfølgende registreringer: 
o Ny registrering etter 12 mnd dersom pasienten ikke har blitt 

gravid 
o Registrering i hvert trimester, 6 uker, 6- og 12 måneder etter fødsel. 

● Ved død avsluttes pasienten. 
 

Registrerte data oppbevares så lenge registeret har konsesjon. 

Rutiner for skriftlig samtykke 
RevNatus er samtykkebasert. Det skal registrere personidentifiserbare 
opplysninger. I henhold til personopplysningsloven gjøres denne 
registreringen med den registrertes samtykke. Det er utarbeidet eget 
samtykkeskjema som pasienten signerer. 

Rutiner for utlevering av data 
Dersom eksterne forskere ønsker å koble opplysninger fra RevNatus til egne 
datafiler, kreves det egen tillatelse fra REK. Dersom data fra registeret skal 
inngå i internasjonale forskningsprosjekt vil kun avidentifiserte datafiler 
kunne sendes ut av landet. Det føres en logg som oppbevares ved NKSR over 
hvem som får utlevert opplysninger fra registrene, og hvilke opplysninger 
som er utlevert. 

Drift, dataformidling og medvirkning til vitenskapelige publikasjoner og 
helseadministrative formål skal skje på en måte som gir tillit både i fagmiljøet 
og i befolkningen. Det leveres ikke ut data som kan identifisere pasienter til 
andre enn det sykehus hvor pasienten behandles. Det leveres ikke ut 
resultater eller data der den enkelte behandler kan identifiseres. I 
forskningssammenheng kan det være nødvendig å analysere datafiler som 
inneholder pasient ID for å muliggjøre kopling mot andre registre. Når 
koplingen er foretatt vil arbeidsfilene avidentifiseres. 

Statistikk 
Det skal årlig utarbeides filer for statistiske analyser som foretas ved 
registeret. Filene skal bl.a. brukes til å utarbeide Årsrapport for registeret 
som vil inneholde aggregerte data over antall pasienter med de ulike 
diagnoser, svangerskapsutfall, bosted, legemiddelbruk ved svangerskap og 
amming, 
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helserelatert livskvalitet ved ulike diagnoser og i ulike helseregioner, osv. 
Analysefilene er avidentifiserte, det vil si uten pasientens fødselsdato eller 
personnummer. 

 

Kvalitetssikring 
Kvalitetssikring av data ivaretas ved at det vil bli tatt systematiske 
stikkprøver for å undersøke om registrerte data er i samsvar med skjema og 
om det foreligger intern konsistens. Det vil også jevnlig kjøres 
inkonsistensanalyser på det registrerte materialet. Dekningsgrad vil bli 
undersøkt mot uttrekk av relevante diagnoser fra Fødselsregisteret. 

Hver lokal enhet vil ha tilgang til egne data og skal ha egen kontaktperson 
med ansvar for datakvaliteten lokalt. Kontaktpersonen skal være pådriver 
for god datainnsamling, og registeransvarlig vil forholde seg til 
kontaktpersonen mhp manglende eller inkomplett registrering. 

 

Intern kryptering og design 
Når det gjelder lagring av fødselsnummer blir denne kun lagret i kryptert 
form. Pasientens krypterte fødselsnummer erstattes av en ID (GUID) som 
benyttes til å slå opp personalia. Fødselsnummer krypteres med en egen 
nøkkel for hver juridisk enhet. Det skal til enhver tid være et skille mellom 
selve personen og registerdataene. Det skal også være et tilstrekkelig skille 
mellom de forskjellige foretakenes registerdata og det nasjonale registeret. 
Dette er i MRS løst med at hver juridiske enhet har sin egen database. Alle 
loggene i løsningen, skal også ha tilsvarende beskyttelse – adskilt og lagret i 
databasen til hver enkelt juridisk enhet. All kommunikasjon mellom brukeren 
og registeret skjer med sikker bruk av Https. 

 

Sletterutiner 
Planlagte rutiner for oppbevaring av samtykkeerklæring og sletting av data: 

 
- Spørreskjema og samtykkeerklæringer skal håndteres som 

personsensitive opplysninger og skal oppbevares på sykehuset på en 
sikker måte. 

 
- Alle samtykkeskjema skannes i sin helhet i pasientens elektroniske 

journal. Her fremgår informasjon om RevNatus, og et skriftlig 
samtykke. Det blir samtidig foretatt arkivering av papirskjema. Alle 
samtykkeskjemaer på deltakende sykehus eies av 
databehandlingsansvarlig. 
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- Rutiner for kontroll av at samtykke faktisk foreligger ved 
regelmessige stikkprøver. 

 
- Ved sletting av data, der vedkommende ønsker å trekke sitt samtykke 

og få slettet opplysninger som står om vedkommende i registeret, skal 
det utføres på følgende måte: Det nasjonale sekretariatet må 
informeres fra lokalt sykehus. All tilgjengelig informasjon (samtykke 
både elektronisk / papir og opplysninger om vedkommende i 
registeret) slettes. Pasienten skal ha skriftlig bekreftelse på at dette 
er utført. Sekretariatet fører oversikt over sletting av data. 

 
Tidsplan 

 
Startdato for registeret 
Det planlegges oppstart av kvalitetsregisteret så snart konsesjon foreligger. 
MRS-løsningen er allerede laget og det vil kun være nødvendig med 
justeringer i forhold til endring av noen av variablene. 

Sluttdato for registeret 
Registeret skal være permanent og datainnsamling samt oppbevaring 
opprettholdes så lenge registeret har godkjenning fra Datatilsynet. 

Tidsplan for oppstart 
Søknad om konsesjon sendes september 2015 og søknad om nasjonal status til 
interregional styringsgruppe sendes i oktober 2015. Så snart alle 
godkjenninger er på plass og MRS -løsningen er justert, vil implementering av 
den elektroniske løsningen starte. 

 

Nytteeffekt av registeret 

Kvalitetsforbedring 
Norge er et lite land med spredt befolkning og mange behandlende sentra av 
variabel størrelse. For å kunne tilby god og likeverdig oppfølgning og 
behandling av pasientene er det nødvendig å registrere praksis nasjonalt og 
lokalt. På bakgrunn av innsamlede data i et nasjonalt kvalitetsregister vil det 
være mulig å foreta målrettet kvalitetsforbedring. F.eks. vil man kunne 
registrere fertilitet, sykdomsutvikling og svangerskapsutfall hos pasienter som 
gis ulike behandlingsregimer. Er det forskjeller i hvor hyppig pasientene 
følges, hvor syke de er under svangerskapet og hvordan utfallet blir? 
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Et nasjonalt kvalitetsregister vil gjøre det mulig å vurdere forløp og utfall av 
ulike behandlings - og oppfølgingsregimer. Dette vil kunne optimalisere 
oppfølging og behandling av kvinner med revmatiske sykdommer i tiden før 
– under - og etter svangerskap. 

Sikre likeverdig behandling 
Gjennom årlige rapporter vedrørende pasient- og sykdomskarakteristika, 
behandling og svangerskapsutfall vil sykehusene/HFene og RHFene samt 
helsemyndigheter få informasjon som kan brukes til målrettet 
kvalitetsforbedring (i henhold til påviste mangler). Man vil kunne påvise 
eventuelle ulikheter (f.eks. sosioøkonomiske eller geografiske) i 
oppfølgning/behandling av pasientene. Det at hvert sykehus får 
tilbakemelding angående egne data er svært nyttig mhp på å bedre egen 
praksis. 

Bedre pasientbehandling 
● Systematisk innhenting av data vedrørende håndtering av pasientene gir 

et nødvendig grunnlag for kvalitetsforbedring. Det er nødvendig å få 
oversikt over praksis mhp pasient- og sykdomskarakteristika, 
oppfølgning, behandling osv for å sette inn forbedringstiltak i henhold til 
påviste mangler/ulikheter. 

● Data fra et nasjonalt register vil øke kunnskapen om utløsende årsaker 
til sykdomsoppbluss under svangerskap, faktorer som forverrer eller 
bedrer sykdomsforløp i forbindelse med svangerskapet og risikofaktorer 
for dårlig utfall, og på denne måten bidra til bedring av behandlingen. 

● Et nasjonalt register vil kunne avdekke forskjeller i behandling og 
oppfølging mellom ulike pasientgrupper/ diagnoser og dette vil igjen 
kunne bidra til utjevning av eventuelle uønskete forskjeller (f.eks. 
geografiske eller sosiale) 

● Registerdata vil kunne gi informasjon om hvilke behandlingsregimer 
i tiden før – under og etter svangerskap som har best effekt. 

o Effekt måles ved spesifikke sykdomsaktivitetsmål for de ulike 
diagnosene samt svangerskapsutfall 

Forskning 
Kvalitetsregistre har tidligere vist seg å ha stor betydning med hensyn på å 
styrke forskningen i et fagmiljø. Et nasjonalt register vil gi bakgrunnsdata 
som kan danne grunnlag for kvalitetsforskning, både ut fra registerdata 
alene, gjennom kobling mot andre registre og via påkoplede studier, f.eks. 
biomarkørstudier / genstudier. 
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Det ønskes at registeret over tid skal gi data til forskning blant annet på: 
 

o svingninger i sykdomsaktivitet før, under og etter svangerskap 
hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer 

o risikofaktorer for uønskede svangerskapsutfall hos kvinner 
med inflammatoriske revmatiske sykdommer 

o fertilitet hos kvinner med inflammatoriske revmatiske 
sykdommer 

o funksjonsutfordringer og livskvalitet i tiden før under og etter 
svangerskapet hos pasienter med inflammatoriske 
revmatiske sykdommer 

o hormonell og immunologisk påvirkning på placenta 
og andre organer 

o sykdommens effekt på svangerskapet, foster og det nyfødte 
barns helse 

o sikkerhet ved ulike typer medikamentell behandling i tiden 
før under og etter svangerskap 

Det kan på sikt være aktuelt å innhente opplysninger om helsetilstand og 
utvikling til barnet som blir født. Vi vil da kontakte den registrerte 
kvinnen på nytt og innhente skriftlig informert samtykke til dette. 

 

Kontaktinformasjon 
 

Hege Svean Koksvik 
Seksjonsleder 
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer 
Revmatologisk avdeling 
St. Olavs Hospital 
e.post: hege.koksvik@stolav.no 

telefon: 72826417 
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Gjennomgang av revidert versjon av stadieinndelingssystemet 
 
 
Bakgrunn  
Ekspertgruppen har ved flere anledninger i sine møter diskutert behov for en vurdering av 
stadieinndelingssystemet. Dagens stadieinndelingssystem kombinerer ”teknisk kvalitet” med 
”kvalitetsforbedringskvalitet” i en enhetlig 4-trinns skala. 
 
Ved klassifisering av de nasjonale kvalitetsregistrene ser man en opphopning av registre i stadium 2. 
Det er imidlertid stor variasjon mellom disse registrene i ”modenhet”, og stadieinndelingssystemet 
synes ikke å kunne synliggjøre dette.  
 
Ekspertgruppens leder foreslo i møtet 27.04.17 et stadieinndelingssystem som bygger på de to 
komponentene ”kvalitetsforbedringskvalitet” og ”teknisk kvalitet” med følgende modell:  
 
”Kvalitetsforbedringskvalitet” 

● Kategori C – Registeret har enda ikke oppnådd en teknisk kvalitet som muliggjør vurdering av 
”kvalitetsforbedringskvalitet”. 

● Kategori B – Registeret har oppfylt følgende kriterier når det gjelder 
”kvalitetsforbedringskvalitet”: 

o Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret 
o Brukes til konkret planlegging av klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  

● Kategori A - Registeret har oppfylt følgende ytterligere kriterier når det gjelder 
”kvalitetsforbedringskvalitet”: 

o Registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 
o Resultater anvendes vitenskapelig 
 

”Teknisk kvalitet” 
● Stadium 1: Uendret fra nåværende stadium 1 
● Stadium 2: Uendret fra nåværende stadium 2 
● Stadium 3: Følgende krav fjernes: 

o Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret  
o Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  
o Resultater anvendes vitenskapelig  
o Presenterer resultater for PROM/PREM 

● Stadium 4: Følgende krav fjernes: 
o Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk 

praksis  
●  Samtidig flyttes følgende krav fra stadium 3 til 4: 

o Presenterer resultater for PROM/PREM  
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Dette vil medføre et system med åtte kategorier:  
C.4 
C.3 
C.2 
C.1 
B.2 
B.1 
A.2 
A.1 
 
Ekspertgruppen støttet dette forslaget til revisjon av stadieinndelingssystemet i åtte kategorier.  

Status 
Mail fra ekspertgruppens leder til ekspertgruppens medlemmer datert 21.01.18:   
Jeg har nå gått gjennom den endelige klassifiseringen av alle registrene og kodet dem i henhold til 
mitt forslag til nytt kodesystem. Har også rangert dem etter kvalitetsforbedringsskalaen. Det er 
interessant å se at det er mulig å skåre A og B på kvalitetsforbedring når man bare har 1 eller 2 på 
teknisk kvalitet. 
  
Kanskje vi skal kommentere dette overfor de aktuelle registrene, og sette spørsmålstegn ved om de 
kvalitetsforbedrende tiltakene de angir er godt nok fundert. 

Ekspertgruppen inviteres til å vurdere om revidert stadieinndelingssystem skal erstatte det 
eksisterende. Det må også vurderes hvilke krav man skal stille for at ulike kriterier er oppfylt.   

Man har et lignende stadieinndelingssystem for nasjonale kvalitetsregistre i Sverige, som for tiden er 
under revisjon. Det kan være hensiktsmessig å holde seg orientert om hvilke tanker man gjør seg 
under denne revisjonen.  

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utarbeides i møtet. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 8  -  Oversikt over fordeling av nasjonale kvalitetsregistre og eksisterende og nytt  
                       stadieinndelingssystem 
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Vedlegg 8 sak 6/2018  -  Ny klassifisering 
 
Navn Klassifisering 
Norsk intensivregister A1 1 
Norsk hjertestansregister A2 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft A2 2 
Gastronet A2 2 
Norsk register for gastrokirurgi A2 2 
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister A2 2 
Norsk hjerteinfarktregister A3 2 
Norsk karkirurgisk register A3 2 
Nasjonalt register for invasiv kardiologi A3 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft A3 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft A3 2 
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon A3 3 
Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes A3 3 
Cerebral pareseregisteret i Norge A3 3 
Nasjonalt register for leddproteser A3 2 
Nasjonalt hoftebruddregister A3 3 
Nasjonalt korsbåndregister A3 3 
Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi A3 3 
Norsk kvinnelig inkontinensregister A3 3 
Norsk porfyriregister A3 3 
Norsk hjerneslagregister A4 4 
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte A4 4 
Det norske hjertekirurgiregisteret B2 2 
Norsk hjertesviktregister B2 2 
Nasjonalt register for KOLS B2 2 
Norsk MS-register og biobank B2 2 
Norsk gynekologisk endoskopiregister B2 2 
Norsk nakke- og ryggregister B2 2 
Norsk ryggmargsskaderegister B2 3 
Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer B2 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft B3 2 
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge C1 1 
Norsk diabetesregister for voksne C1 1 
Norsk Parkinsonregister og biobank C1 1 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer C1 1 
Norsk kvalitetsregister for HIV C1 1 
Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer C1 1 
Norsk vaskulittregister & biobank C1 1 
Norsk kvalitetsregister for behandling av  spiseforstyrrelser C1 1 
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling C1 1 
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Norsk pacemaker- og ICD-register C2 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft C2 2 
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten - NorKog C2 2 
Nasjonalt barnehofteregister C2 2 
Norsk register for analinkontinens C2 2 
Norsk nyreregister C2 2 
Nasjonalt traumeregister C2 2 
Nordisk register for hidradenitis suppurativa C2 2 
Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi C2 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft C3 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft C3 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og Lymfoide leukemier C3 2 
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet Ikke rapport  
Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret Ikke rapport  
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Presisering av krav i stadieinndelingssystemet knyttet til datakvalitet, 
validering og kvalitetsforbedring 
 
 
Bakgrunn  
Ved ekspertgruppens gjennomgang av årsrapporter er det identifisert noen krav i stadium 3 og 4 der 
kriterier for å oppfylle kravene ikke er helt entydige. De elementene det hyppigst har vært 
diskusjoner rundt er:  
 

1. Krav til redegjørelse av registerets datakvalitet i stadium 3 
2. Krav til bruk i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid i stadium 3 
3. Krav til å dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser i stadium 4 

 
Ad 1: Krav til redegjørelse av registerets datakvalitet 
Hvilke elementer av datakvalitet skal beskrives og hvilke krav skal stilles til redegjørelsen av 
datakvalitet? 
 
I veileder forholder kravene seg til prosedyrer for sikring av datakvalitet, og kravene er som følger:  
Registeret redegjør for hvilke prosedyrer som brukes for å vurdere og sikre datakvaliteten i registeret 
både i innregistrerende enheter og i registeret sentralt. Beskrivelse av infrastruktur og rutiner som 
ivaretar riktige og komplette data (eks opplæring, informasjonsarbeid, tekniske støttesystemer)  
 
Ad 2: Krav til bruk i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid 
Skal det være krav til aktualitet for bruk i kliniske kvalitetsforbedringsarbeid? (feks: for ”resultater 
anvendes vitenskapelig ” er kravet aktivitet de siste 2 år).  
 
I veileder er kravene som følger:  
Registeret presenterer konkrete eksempler på klinisk forbedringsarbeid der data fra registeret brukes. 
Registerets bidrag beskrives.  

Ad 3: Krav til å dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser 
Hvilke krav skal stilles til omfang av valideringsanalyser? Skal kravet kun knyttes til validering mot 
ekstern kilde og kompletthet eller også andre elementer av datakvalitet? 
 
I veileder er kravene som følger:  
Registeret redegjør for metode og resultater av valideringsanalyser. Registeret beskriver eksterne 
kilder som benyttes og funn som systematisk feil, tilfeldige feil og effekten av disse, samt graden av 
kompletthet for sentrale variabler/kvalitetsindikatorer.  

Ekspertgruppen bes avklare hvilke kriterier som skal stilles for å oppfylle krav til disse elementene. Er 
det andre elementer i stadieinndelingssystemet det er behov for presisering av kriterier? 
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Forslag til vedtak 
Utarbeides i møtet. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 9  –  Eget vedlegg med dokumentene: 
                          - Veiledning til stadieinndelingssystemet 
                          - Årsrapportmal 
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Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn  
Dette er en oppfølging av sak 9/2017 behandlet i ekspertgruppens møte 29.09.17.  
 
Interregional styringsgruppe har ønsket en regelmessig faglig vurdering av de eksisterende nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene. Det ble besluttet at ekspertgruppen skulle ha en overordnet faglig 
gjennomgang av registrene hvert tiende år. Ekspertgruppen besluttet i sitt møte 27.04.17 å bruke 
kriterier fra Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre» ved vurdering av registrene.  
 
Ekspertgruppen har avklart følgende prosess for gjennomgangen:  

● Det enkelte kvalitetsregister gjøre en egenvurdering basert på eksisterende krav for å 
opprette et nytt nasjonalt kvalitetsregister.  Diskrepanser skal identifiseres, og tidsplan for 
forbedring av disse oppgis.  

● Ekspertgruppen evaluerer registerets egenvurdering med de samme tilgrunnleggende 
kriterier. Ekspertgruppen vurderer om den er enig i beskrivelse av diskrepanser og tidsplan 
for korreksjon.  

En gjennomgang kan resultere i at ekspertgruppen: 
 
1. Anbefaler ”resertifisering”, evt med behov for mindre revisjon med tidsplan for retting. 
2. Anbefaler ”ikke resertifisering” fordi liste over diskrepanser og/eller tidsplan ikke er godkjent.  
 
Registeret får 6 mnd frist for revisjon. 
 
Ved oppfølging av ekspertgruppen etter 6 mnd kan ekspertgruppen anbefale ”resertifisering” dersom 
revisjon er fullført eller anbefaler ”ikke resertifisering”. I dette tilfellet gis melding til IRS.   
 
Ekspertgruppen besluttet i sitt møte 29.09.17 at seks registre vil vurderes årlig. Ved første vurdering 
(vår 2019) vil følgende registre vurderes:  
 

● Norsk hjerteinfarktregister 
● Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 
● Cerebral pareseregisteret i Norge 
● Norsk intensivregister 
● Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 
● Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK) 

 
Registrene informeres om denne gjennomgangen ett år i forveien, og gjør en egenvurdering i forhold 
til kriterier i Helsedirektoratets veileder.   
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Status 
Det er behov for en tydeliggjøring av hvilke kriterier i Helsedirektoratets veileder som skal brukes i 
evalueringen, og hvilke krav som skal stilles for at man vurderer de ulike kriterier som oppfylt. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utarbeides i møtet. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 10 – Eget vedlegg «Veileder fra Helsedirektoratet: Oppretting og drift av nasjonale  
                        medisinske kvalitetsregistre» 
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Orienteringer 
 
1. Revidert mandat for Ekspertgruppen (IRS sak 10/2018) 
2. Angivelse av dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre i kreftregisteret (IRS sak 11/2018) 

 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utformes i møtet. 
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Eventuelt 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utformes i møtet. 
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