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Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i 
spesialisthelsetjenesten (NorKog)

Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse drifter registeret, OuS
Ullevaal er registereier

Inkludere ca. 2000 nye pasienter hvert år 

Fra 46 poliklinikker i alle helseregioner

Pasientene inkluderes fra hukommelsesklinikker, geriatriske poliklinikker og 
alderspsykiatriske poliklinikker

Tradisjonelt drevet utredning av pasienter med kognitive symptomer etter litt forskjellige 
metoder

Målet med NorKog er blant annet å gi en helhetlig og lik utredning av 
pasienter med kognitive symptomer, uavhengig av hvor i landet og innen 
hvilken medisinsk spesialitet utredningen gjøres

NorKog



Ved kognitiv svikt og demens følger ofte nevropsykiatriske 
symptomer (NPS) den kognitive sikten

Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPI) kartlegger 12 NPS
F.eks. Vrangforestillinger, hallusinasjoner, depresjon, angst, aggresjon

NPI-Q skårer om symptomer er til stede, og alvorlighet (skår 1-3)

Vurdering av NPS er viktig for en diagnose (depresjon, angst, 
demens), og for å planlegge oppfølging

NPI
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Bakgrunn for prosjektet

NorKog skal føre til bedre kvalitet på tjenesten 

Andel deltakere med utfylt NPI er en kvalitetsindikator

Mål om 100 % av deltakerne skal utredes med NPI

Andel deltakere med utfylt NPI varierer mellom sentrene





Gjennomføring av kvalitetsprosjektet
Prosjektet har to delmål

90 % av deltakende poliklinikker i NorKog i perioden 1. november 2021 til 30. april 2021 skal 
benytte NPI-Q på alle sine pasienter

95 % av alle deltakere inkludert i NorKog i perioden 1. november 2021 til 30. april 2021 skal 
utredes med NPI-Q

Tiltak/Intervensjon
Lage et e-læringsprogram som lanseres sommeren 2021

Lage et gjennombruddsprosjekt med tre dagsseminarer over ett år (september 2021, januar 
2022, mai 2022) for de 10 poliklinikkene som i 2020 hadde lavest andel deltakere som er 
utredet med NPI-Q

Følge opp disse 10 poliklinikkene gjennom kvalitetsprosjektperioden med telefoner, for å 
motivere og hjelpe poliklinikkene til å oppnå egne kvalitetsforbedringsmål



Status
Opplæringsfilm – innspillingen er ferdig, klippes sammen nå

Aktuelle poliklinikker plukket ut, vil bli forespurt

Forbedringsagent Bjørnar Nyen – tidligere jobbet i 
Legeforeningen og FHI 

Oppstartseminar, planlagt fysisk 16/9

Midtveis og Sluttseminar



Arbeidsgruppe- medlemmer
Berit Rypestøl Finsrud, Sykehuset Innlandet, alderspsykiatrisk poliklinikk,

Nina Sjøgren, St.Olavs hospital, geriatrisk poliklinikk

Bengt Ove Madsen, Sørlandet Sykehus, geriatrisk poliklinikk

Elin Engh, leder av Brukerråd, Aldring og helse

Gitte Høilund-Carlsen Ruud, Nasjonalt servicemiljø for nasjonale kvalitetsregister, 
Region Helse Sør-Øst

Sverre Bergh, NorKog

Marit Nåvik, NorKog


