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Del I
Årsrapport

3

Kapittel 1
Sammendrag/Summary
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten
(NorKog) samler data fra en standard utredning av kognitive symptomer og demens i
poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Registeret fikk status som nasjonalt kvalitetsregister i
2013.
Totalt 47 poliklinikker har gjort avtale om deltagelse ved utgangen av 2020.
I 2020 ble 2027 pasienter inkludert i NorKog. Av disse er 1926 kvalitetssikret og lagt inn i
databasen, mens 101 ennå ikke er lagt inn i databasen. Totalt er det samlet data fra 15 372
pasienter i registeret i perioden 2008-2020. Presentasjon av resultater i denne rapporten er
basert på data fra 2020, som er kvalitetssikret og ferdig registrert i databasen per 15. mai
2021 (N=1926).
Pasienter inkludert i NorKog i 2020 hadde en gjennomsnittsalder på 74,6 år. 51 % var
kvinner, 58 % var gift eller samboere, 20 % var enke/enkemann og 31 % mottok offentlige
tjenester. 44 % hadde demens, 37 % hadde mild kognitiv svikt, 11 % hadde en subjektiv
kognitiv svikt og 8 % hadde annen diagnose som f.eks. depresjon. 62 % av de med demens
hadde Alzheimers sykdom, mens 12 % hadde vaskulær demens, 13 % hadde annen demens
og 14 % hadde uspesifisert demens.
Resultater fra 2020 i sammendraget og resultatavsnitt 3.2 er basert på et utvalg sentrale
kvalitetsindikatorer i NorKog:






Andel pasienter som har besvart PROM-spørsmål.
Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt.
Andel pasienter kartlagt for depressive symptomer.
Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk diagnose.
Andel pasienter med diagnosen demens eller MCI som er henvist til oppfølging i
helsetjenesten etter utredning.

Målsetting
100 %
Innhenting av pasientrapporterte mål (N=1926)

92%
100 %

Kartlegging av nevropsykiatriske symptomer (N=1926)

86%
90 %

Kartlegging av depressive symptomer (N=1926)

80%
90 %

Spesifikk etiologisk demensdiagnose (N=847 med diagnosen
demens)

86%
100 %

Oppfølging etter utredning (N=1752 med diagnosen demens/MCI)

98%
0%

20%

Figur 1. Måloppnåelse for sentrale kvalitetsindikatorer i NorKog, 2020
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40%
60%
Andel pasienter

80%

100%

Resultatene viser at en like stor andel deltakere besvarte PROM-spørsmål i 2020 (92 %) som i
2019 (91 %). Det er likevel fortsatt under målsettingen på 100 %.
Andelen som fikk en spesifikk etiologisk demensdiagnose, er litt lavere (86 %) enn ønsket
måloppnåelse (90 %). Et revidert registersett, og bedre brukermanual med fokus på
diagnostiske kriterier for demens, vil forhåpentligvis øke andelen deltakere som får spesifikk
etiologisk demensdiagnose.
En omfattende prosess med utvikling av metode for beregning av dekningsgrad mot Norsk
Pasientregister (NPR) hadde stor prioritet i 2020, og ble ytterligere utviklet i 2021. En
dekningsgradsanalyse gjennomført i juni 2021, viste en dekningsgrad på 74 % for 2018 og
76 % for 2019.
I 2020 presenterte Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse valide forekomsttall for
demens i Norge, samt hvor stor andel av pasienter som utredes i spesialisthelsetjenesten.
Disse tallene vil ha avgjørende betydning for å vurdere dekningsgraden i registeret.
Det har pågått et arbeid for å gjøre innregistrering i NorKog elektronisk, og et samarbeid
med Helse Midt-Norge IT (HEMIT) ble etablert høsten 2020. Antall variabler som skal
innregistreres elektronisk er betydelig redusert sammenlignet med tidligere datasett. Data
som samles inn elektronisk er i tråd med registerets kvalitetsindikatorer og Nasjonal faglig
retningslinje om demens.
I 2021 blir følgende vektlagt:









Pilottesting av elektronisk innregistrering.
Reduksjon av antall variabler i registeret, uten at viktig informasjon for
kvalitetssikring (og forskning) går tapt.
Individbasert dekningsgradsanalyse mot NPR.
Planlegging for inklusjon av pasienter fra nevrologiske poliklinikker, demensteam i
kommunene og av pasienter uten samtykkekompetanse.
Ferdigstilling av jobben med PREM-spørsmål for NorKog, og inkludering av disse i den
elektroniske innregistreringen. PREM-spørsmål er godkjent av fagrådet for NorKog og
diskutert med Fagsenter for pasientrapporterte data.
Gjennomføring av et kvalitetsforbedringsprosjekt for å øke andelen kartlagt for
nevropsykiatriske symptomer. Prosjektet har fått midler til å gjennomføres i 10
poliklinikker i 2021-2022.
Tilrettelegging for inklusjon av fremmedspråklige i NorKog.

Fagrådet har ved utgangen av 2020 godkjent utlevering av data til 48 studier. Av disse er fire
studier godkjente i 2020. De fleste studiene har et klinikknært fokus hvor resultatene er
viktige for å kunne heve kvaliteten i tjenestene.
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Summary in English
The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog) collects data
from a standardized assessment at hospital outpatient clinics in Norway. NorCog became a
national registry for dementia in 2013.
By the end of 2020, 47 hospitals participated in collecting data.
In 2020, 2027 patients were included in NorCog and a total of 15,372 patients have been
included from 2008 to 2020. The result presentations in this report are based on data
registered in the database by 15th May 2021 (N=1926).
The patients included in NorCog in 2020 had a mean age of 74.6 years, 51% were female,
58% were married or living with their partner, 20% were widows/widowmen, and 31%
received healthcare services. Forty-five percent were diagnosed with dementia, 37% with
mild cognitive impairment (MCI), 11% with subjective cognitive impairment (SCI), and 8 %
had other diagnoses, like depression. Sixty-two percent of the ones diagnosed with
dementia had Alzheimer’s disease, while 12 % had vascular dementia, 13% had a different
form of dementia and 14% had unspecified dementia.
Results from 2020 presented in the summary and chapter 3.2 are based on a selection of the
most important quality indicators.






The proportion of patients reporting on Patient related outcome measures (PROM)
The proportion of patients where information is collected about neuropsychiatric
symptoms.
The proportion of patients that have been assessed for depressive symptoms.
The proportion among patients with dementia, that receive a specific etiologic diagnosis.
The proportion of patients with mild cognitive impairment or dementia that was referred
to health service after the examination.
Target
100%

Patient Reported Outcome Measures, PROM, collected (N=1926)

92%
100%

Assessment of neuropsychiatric symptoms (N=1926)

86%
90%

Assessment of depressive symptoms (N=1926)

80%
90%

Specific etiological dementia diagnosis (N=847 with dementia)

86%
100%

Follow-up after diagnostic evaluation (N=1752 with dementia/MCI)

98%
0%

20%

40%

60%

80%

Proportion of patients

Figure 2. Results from five quality indicators, 2020
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100%

The results show that 92% had answered PROM questions in 2020, comparable to 2019
(91%), whereas the goal for this indicator is 100%.
The proportion that receives a specific etiological dementia diagnosis was lower (86%) than
the predefined goal (90%). A revised CRF and user manual with focus on the diagnostic
criteria is expected to improve this result over time.
A priority in 2020 has been to develop a method to be able to compare results from NorCog
with results from the Norwegian Patient Registry (NPR), to develop figures for the coverage
of the register. This work will continue in 2021. An analysis done in June 2021 showed that
74% of eligible patients from 2018 and 76% from 2019 were included in NorCog.
In 2020, The Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health presented valid
prevalence figures for dementia in Norway, and the proportion of persons being assessed in
hospitals. This numbers will be of key importance for evaluation of coverage in NorCog.
Design of an electronic registration had high priority in 2020, with an establish collaboration
with Helse Midt-Norge IT (HEMIT) in Q4 2020. A reduction of the number of variables to
register in the electronic registration is planned, to ensure registration of the quality
indicators and other important variables of the register.
In 2021 the focus will be to:
 Perform a pilot-testing of electronic registration.
 Carry out a further reduction of the number of variables.
 Present the results from an updated coverage analysis.
 Plan for the inclusion in NorCog from several additional sources (neurological
outpatient clinics, dementia teams and general practitioners)
 Develop a Patient Reported Experience Measurement (PREM) for NorCog, and to
include them in the electronical registration. The PREM has been approved by the
Advisory Board of NorCog.
 Launch a quality improvement project to improve the number of patients assessed
with the neuropsychiatric inventory (NPI). The project has been funded and ten
outpatient clinics will participate.
 Prepare for inclusion of patients with another language than Norwegian.
By the end of 2020, 48 studies have been approved by the steering committee. Four of these
were approved in 2020. Most studies have a clinical approach where the results will have the
potential to influence the quality of the patient service.
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Kapittel 2
Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten
(NorKog) er det nasjonale kvalitetsregisteret for utredning av kognitive symptomer og
demens ved geriatriske eller alderspsykiatriske poliklinikker i norske sykehus.
NorKog er et tjenesteregister, som ble etablert i 2008 og fikk status som nasjonalt
kvalitetsregister i 2013.
2.1.2 Registerets formål
Formålet med NorKog er å bedre kvaliteten på utredning av kognitive symptomer og demens
for pasienter med samtykkekompetanse, som utredes i poliklinikker i
spesialisthelsetjenesten.
Dette gjøres ved at:











fagrådet kvalitetssikrer og oppdaterer utredningsverktøyene i registeret løpende
oppdaterte, internasjonalt anerkjente, kognitive tester presenteres og benyttes i
registersettene og brukermanualen
standardiserte registersett sikrer utredning etter samme mal i hele landet
oppdaterte diagnostiske kriterier presenteres i registersett, i brukermanual og på
registerseminar
et faglig nettverk er etablert, med felles registerseminar, hospiteringsmuligheter,
samarbeid om kvalitetsforbedring og forskning
resultater presenteres gjennom årsrapport, årlig senterrapport, offentliggjøring av
resultater, på registerseminar, på hjemmesiden og ved presentasjon på nasjonale og
internasjonale konferanser
data utleveres og benyttes til kvalitetsforbedring, forskning og planlegging av tjenester
registeret stimulerer til, leverer data til og presenterer klinisk, praksisnær forskning – for
å bidra til at pasientene utredes og behandles i tråd med oppdatert kunnskap innen
fagfeltet
NorKog utveksler erfaringer og samarbeider med svensk og dansk demensregister

2.1.3 Analyser som belyser registerets formål
Deskriptive analyser og frekvensanalyser benyttes for å vise måloppnåelse på
kvalitetsindikatorer, inkludert pasientrapporterte resultatmål.
Resultater presenteres på poliklinikknivå for å vise forskjeller i besvarelse og uønsket
variasjon mellom poliklinikker og regioner.
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2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
2.3 Faglig ledelse og dataansvar
Dataansvarlig institusjon er Oslo universitetssykehus (OUS). Nasjonal kompetansetjeneste
for aldring og helse har ansvar for driften av registeret.
Prosjektleder/ faglig leder: Geir Selbæk, geir.selbaek@aldringoghelse.no
Daglig drift: Marit Nåvik, marit.naavik@sthf.no
Faglig rådgiver: Sverre Bergh, sverre.bergh@aldringoghelse.no
Registerstøtte: Cathrine Selnes Treviño, cathrine.selnes.trevino@aldringoghelse.no
Resultatrapporter, datautlevering: Benedicte H. Bøhn benedicte.bohn@aldringoghelse.no
Resultatrapporter, datautlevering: Ingrid T. Medbøen
ingrid.tondel.medboen@aldringoghelse.no

Resultatrapporter, datautlevering: Erlend T. Kirkevold, erlend.kirkevold@aldringoghelse.no
Logistikk OUS: Karina Grasbekk karina.grasbekk@aldringoghelse.no
Logistikk Helse Nord og Helse Midt: Nina Sjøgren, nina.sjogren@ntnu.no
NorKog hadde konsesjon fra Datatilsynet frem til 2018. Personvernombudet (PVO) ved Oslo
Universitetssykehus har, i tråd med ny personvernforordning (GDPR), fra 2018 tilsynsansvar
for at registeret driftes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og forordninger. Samtykker
og prosedyrer er revidert i henhold til GDPR og godkjent av PVO.
Oppdatert samtykkeskjema finnes på registerets hjemmeside: www.norkog.no
2.3.1 Aktivitet i fagråd
Det er avholdt toto fagrådsmøter i 2020. Utover dette er saker behandlet per e-post.
Viktige saker i 2020









Overgang fra papir til elektronisk innregistrering
Pilot-testing av eReg løsning
Reduksjon av antall variabler, tilpasset elektronisk registrering
Dekningsgradsanalyse, metoder for utarbeidelse og tolkning
Årsrapport, interaktiv resultatpresentasjon og senterrapport
Behandling av søknader om bruk av data
Planlegging av et kvalitetsprosjekt for å øke andelen deltakere som kartlegges for
nevropsykiatriske symptomer
Utvikle et PREM-skjema, tilpasset populasjonen, i samarbeid med brukergrupper og
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fagrådets medlemmer
Fagrådet har medlemmer fra alle helseregioner og fra brukerorganisasjonen. Tverrfaglighet,
ledererfaring, klinisk erfaring og forskningskompetanse er vektlagt. Representantene
kommer fra både geriatrisk og alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste og består av ledere
og klinikere.
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Tabell 1. Fagrådets medlemmer
Leder
Helse Sør-Øst

Helse Vest
Helse Midt- Norge
Helse Nord
Brukerrepresentant/
brukerorganisasjonen

Anne Brita Knapskog, OUS HF, Ullevål sykehus
Renate Pettersen, Lovisenberg diakonale sykehus
Lara Hvidsten, Sykehuset i Vestfold
Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet diakonale sykehus
Berit Rypestøl Finsrud, Sykehuset Innlandet
Arvid Rongve, Haugesund sjukehus
Kia Minna Hynninen, Olaviken sykehus
Ingvild Saltvedt, St. Olavs Hospital
Else Kristin Jensen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Ann Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen
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Kapittel 3
Resultater
Presentasjonen av resultater er basert på data i databasen per 15. mai 2021.
For poliklinikker som har færre enn 20 inkluderte deltakere presenteres ikke resultater på
senternivå, men deltakere fra disse poliklinikkene er med i analysene for hele NorKog. Dette
gjøres for å sikre anonymitet for deltagere og fordi estimatene i så små grupper er usikre.
Navn på sykehus blir benyttet i tabeller og figurer. Fra enkelte sykehus deltar to poliklinikker.
NorKog samler data fra ulike typer poliklinikker. Bokstaven etter sykehusnavnet angir om det
er en alderspsykiatrisk poliklinikk (a), en geriatrisk poliklinikk (g) eller en hukommelsesklinikk
(h) som leverer data.




Alderspsykiatriske poliklinikker - utreder og behandler komplekse og sammensatte
psykiske lidelser hos eldre, inkludert kognitiv svikt og demens
Geriatriske poliklinikker - utreder og behandler eldre med geriatrisk problematikk,
inkludert kognitiv svikt og demens
Hukommelsesklinikker - utreder og behandler pasienter med kognitiv svikt og demens

3.1 Kvalitetsindikatorer og PROM/PREM
3.1.1. Begrunnelse for valg av kvalitetsindikatorer og måltall
Kvalitetsindikatorer og måltall i NorKog er utarbeidet av sekretariatet, i samarbeid med
fagrådet og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst. Valg av
indikatorer er basert på anbefalinger i Demensplan 2020, Nasjonal faglig retningslinje om
demens og anbefalinger fra Brukerorganisasjonen for personer med demens og deres
pårørende i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
NorKog har innført måltall for fem sentrale kvalitetsindikatorer for å kunne vise forskjeller
mellom sykehus og regioner, vise utvikling fra år til år, og danne grunnlag for
kvalitetsbedringsprosjekter lokalt.
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Tabell 2. Grad av måloppnåelse for kvalitetsindikatorer.

Kvalitetsindikator
Andel hvor det er innhentet
pasientrapporterte mål
Andel hvor nevropsykiatriske
symptomer er kartlagt.
Andel hvor depressive symptomer
er kartlagt
Andel med demens som har fått en
spesifikk etiologisk demensdiagnose
Andelen med demens/mild kognitiv
svikt som får oppfølging etter
utredning

Måloppnåelse
Lav
Moderat
måloppnåelse måloppnåelse

Høy
måloppnåelse

Mål

<50 %

≥50 %

≥80 %

100 %

<50 %

≥50 %

≥80 %

100 %

<30 %

≥30 %

≥70 %

90 %

<50 %

≥50 %

≥80 %

90 %

<70 %

≥70 %

≥90 %

100 %

3.1.2. Andel pasienter som har besvart PROM-spørsmål
Tilbakemelding fra pasient og komparent er viktig for å få en forståelse av hvordan kognitive
symptomer oppleves og påvirker hverdagen, både for pasient og komparent. Dette kan
påvirke hvilke behov den enkelte har for oppfølging og behandling. Som kvalitetsindikatorer i
NorKog prioriteres informasjon fra pasienten, som selv svarer på spørsmål om opplevd
helse, opplevelse av redusert hukommelse og om dette gir bekymringer. I tillegg benyttes
Norsk Revidert Mini Mental Status Evaluering som mål for PROM. For mer informasjon om
PROM-besvarelser fra pårørende og pasient se kapittel 3.2.2. og 3.2.3.
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Mål: 100%
UNN Harstad-g (N=39)

100%

Sykehuset Østfold-g (N=125)

100%

Stavanger universitetssykehus-g (N=77)

100%

Bærum sykehus-g (N=26)

100%

Sykehuset i Vestfold-g (N=81)

99%

Sørlandet sykehus Arendal-g (N=84)

98%

UNN Tromsø-g (N=122)

98%

St.Olavs Hospital-g (N=161)

98%

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g (N=35)

97%

Sykehuset i Vestfold-a (N=111)

96%

Kløveråsen Bodø-h (N=101)

96%

Olaviken sykehus-a (N=42)

95%

Sykehuset Telemark-a (N=52)

94%

Nordfjord eldremedisinske senter (N=29)

93%

Hele landet (N=1926)

92%

Molde sykehus-a (N=21)

90%

Haugesund sjukehus-a (N=30)

90%

UNN Midt-Troms-g (N=49)

90%

Diakonhjemmet sykehus-g (N=77)

87%

Levanger sykehus-a (N=37)

86%

Oslo universitetssykehus-h (N=139)

86%

Ålesund sykehus-g (N=79)

85%

Sykehuset Innlandet-h (N=86)

84%

Levanger sykehus-g (N=68)

65%

Flekkefjord sykehus-g (N=34)

44%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

N = antall inkluderte i 2020 som er registrert i databasen per mai 2021
Måloppnåelse: Moderat ≥50, Høy ≥80

Figur 3. Andel pasienter som har besvart PROM-spørsmål i 2020. Gul linje viser moderat
måloppnåelse, grønn linje viser høy måloppnåelse
Kommentar: Det er et mål at 100 % av pasientene som inkluderes i NorKog blir stilt PROMspørsmål. Andelen som har besvart PROM-spørsmål i 2020, er totalt 92 %, mot 91 % i 2018
og 2019. Det er en variasjon mellom sentrene fra 44 % til 100 %.
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3.1.3. Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt
Nevropsykiatriske symptomer, som angst, depresjon, hallusinasjoner, uro og
vrangforestillinger er vanlige tilleggssymptomer ved kognitiv svikt, og oppleves ofte som
belastende for pasienter, pårørende og hjelpeapparat. I NorKog brukes
kartleggingsverktøyet Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPI-Q) basert på informasjon fra
komparent.

Figur 4. Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt i 2020. Gul linje viser
moderat måloppnåelse, grønn linje viser høy måloppnåelse.
Kommentar: Det er et mål at 100 % av pasientene i NorKog utredes for nevropsykiatriske
symptomer. Kartlegging av disse symptomene har betydning for utredning, diagnostisering,
behandling, videre oppfølging og belastning for pårørende. Andelen pasienter hvor
nevropsykiatriske symptomer er kartlagt i 2020, er 86 % for hele landet, med en variasjon fra
49 % til 100 %.
Det ble i 2020 planlagt et kvalitetsforbedringsprosjekt knyttet til bruk av NPI-Q, grunnet stor
variasjon mellom sentrene. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Senter for klinisk
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dokumentasjon og evaluering (SKDE). Gjennomføringen av kvalitetsforbedringsprosjektet i
2021-2022 forventes å gi økt måloppnåelse for denne indikatoren.
3.1.4. Andel pasienter som kartlegges for depressive symptomer
Kartlegging av depressive symptomer er viktig for å kunne skille mellom depresjon og
demens. Sykdommene depresjon og demens kan forekomme samtidig, og depressive
symptomer kan være en del av demenssykdommen. Pasienter med depresjon kan også ha
kognitive symptomer, uten at de har demens. To depresjonsspesifikke kartleggingsverktøy
innhenter informasjon fra pasient og/eller komparent: Montgomery and Åsberg Depression
Rating Scale (MADRS) og Cornell Skala for Depresjon ved Demens (CSDD).

Figur 5. Andel pasienter hvor depressive symptomer er kartlagt i 2020. Gul linje viser moderat
måloppnåelse, grønn linje viser høy måloppnåelse.
Kommentar: Det er et mål at 90 % av pasientene kartlegges for depressive symptomer
basert på informasjon fra pasient og/eller komparent. I 2020 var andelen 80 % mot 76 % i
2019, med en variasjon fra 42 % til 100 %.
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Det er en variasjon mellom sykehusene som kan forklares av forskjell i type poliklinikk, hvor
alderspsykiatriske poliklinikker legger mer vekt på psykiatriske symptomer enn det
geriatriske poliklinikker gjør.
3.1.5. Andel pasienter med demens hvor en spesifikk etiologisk diagnose er stilt
Det er et mål at presisjonsnivået knyttet til demensdiagnostikken er høyt, og at 90 % av
pasienter med demens får en spesifikk etiologisk demensdiagnose. En spesifikk etiologisk
demensdiagnose betyr at den underliggende sykdommen som fører til demens, som for
eksempel Alzheimers sykdom, demens med Lewylegemer eller cerebrovaskulær sykdom,
diagnostiseres. Dette gjøres basert på diagnostiske kriterier. En spesifikk demensdiagnose er
viktig for å tilby riktig behandling, gi korrekt informasjon og for valg og planleggingen av
videre tilbud.

Figur 6. Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk diagnose i 2020.
Gul linje viser moderat måloppnåelse, grønn linje viser høy måloppnåelse.
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Kommentar: Det er et mål at 90 % av pasientene som får en demensdiagnose får en spesifikk
etiologisk diagnose. Andelen pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk
demensdiagnose for 2020 var 86 %, mot 88 % i 2019.
3.1.6. Andel pasienter med diagnosen demens eller MCI som er henvist til oppfølging i
helsetjenesten etter utredning
I Nasjonal faglig retningslinje om demens og i Demensplan 2020, presiseres det at det er
viktig med oppfølging etter diagnostisering av kognitiv svikt eller demens. Denne
oppfølgingen er en av de viktigste delene av behandlingen, da kurativ behandling ikke
eksisterer. I NorKog er det et mål at 100 % av de inkluderte med diagnosen mild kognitiv
svikt eller demens blir fulgt opp i helsetjenesten etter stilt diagnose.

Figur 7. Andel pasienter med demens eller MCI henvist til oppfølging i helsetjenesten etter
utredning i 2020. Gul linje viser moderat måloppnåelse, grønn linje viser høy måloppnåelse.
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Kommentar: Nasjonal faglig retningslinje om demens anbefaler at pasienter og pårørende
tilbys oppfølging i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten i alle faser av et
demensforløp. Fastlegen skal i henhold til retningslinjen koordinere og følge opp pasienter
med demens.
Generelt fremkommer det at en høy andel av pasientene i NorKog i 2020 (98 %) blir henvist
til oppfølging. I NorKog registreres det hva spesialisthelsetjenesten anbefaler av tiltak ved
utskrivning. Hva pasienten faktisk mottar av kommunale tjenester registreres ikke i NorKog.
Data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) vil kunne belyse dette.
3.1.7. Grad av måloppnåelse på regionnivå.
Nivået for høy, moderat og lav måloppnåelse er definert av fagrådet i 2018, se tabell 2.
Graden av måloppnåelse presenteres på regionsnivå i tabell 3 for fem sentrale
kvalitetsindikatorer.
Tabell 3. Måloppnåelse for kvalitetsindikatorer presentert for hver helseregion
Helse
MidtNorge

Helse
Nord

Helse
Sør-Øst

Helse
Vest

Andel hvor det er innhentet
pasientrapporterte mål.

87 %

97 %

92 %

95 %

Andel hvor nevropsykiatriske
symptomer er kartlagt.

88 %

79 %

86 %

96 %

Andel hvor depressive symptomer
er kartlagt.

87 %

75 %

80 %

76 %

Andel med demens som har fått en
spesifikk etiologisk
demensdiagnose.

92 %

81 %

86 %

83 %

Andelen med demens/mild kognitiv
svikt som får oppfølging etter
utredning.

83 %

94 %

92 %

91 %

Kvalitetsindikator

Grad av måloppnåelse

Lav <50%
Moderat ≥50 %
Høy ≥80 %
Mål 100%
Lav <50%
Moderat ≥50 %
Høy ≥80 %
Mål 90%
Lav <30%
Moderat ≥30 %
Høy ≥70%
Mål 90%
Lav <50%
Moderat ≥50 %
Høy ≥80 %
Mål 100%
Lav <70%
Moderat ≥70 %
Høy ≥90 %
Mål 100%

Kommentarer: Det er høy måloppnåelse på alle kvalitetsindikatorene i alle helseregioner,
tett opp mot målet for indikatorene, selv om det tallmessig er noe variasjon mellom
helseregionene. Det er et mål at 90 % av alle inkluderte i NorKog skal kartlegges for
depressive symptomer. Her er det variasjon mellom helseregionene fra 75 % til 87 %. Det er
en variasjon mellom helseforetakene i kartleggingen av nevropsykiatriske symptomer fra
79 % til 96 %. Målet er at 90 % av de inkluderte skal kartlegges med NPI-Q. Det vil i 20202021 gjennomføres et kvalitetsforbedringsarbeid for å øke måloppnåelse på denne
indikatoren.
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3.2 Andre analyser
3.2.1. Alders- og kjønnsfordeling
Pasienter inkludert i NorKog i 2020 har en gjennomsnittsalder på 74,6 år, 51 % er kvinner,
58 % er gift eller samboere, 20 % er enke/enkemann og 31 % mottar offentlige tjenester.
Det har skjedd en endring, både i antall registrerte deltakere, og i aldersfordelingen blant
deltakerne, fra registeret ble etablert i 2008 og til 2020.
2000
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500
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Under 65 år

65-80 år

Over 80 år

Figur 8. Antall deltakere utredet per år fordelt på aldersgruppe.
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Figur 9. Antall og andel inkluderte deltakere i 2020 fordelt på alder og kjønn.
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Oslo universitetssykehus-h (N=139)

67

Sykehuset Innlandet-h (N=86)

69

Molde sykehus-a (N=21)

70

Levanger sykehus-a (N=37)

70

Haraldsplass diakonale sykehus-g (N=55)

72

Olaviken sykehus-a (N=42)

72

Sykehuset i Vestfold-a (N=111)

73

Ålesund sykehus-g (N=79)

73

Bærum sykehus-g (N=26)

73

Sørlandet sykehus Arendal-g (N=84)

74

Sykehuset Telemark-a (N=52)

74

Haugesund sjukehus-a (N=30)

74

Hele landet (N=1926)

75

Sykehuset Østfold-g (N=125)

75

Kløveråsen Bodø-h (N=101)

75

Flekkefjord sykehus-g (N=34)

75

UNN Harstad-g (N=39)

76

UNN Midt-Troms-g (N=49)

76

St.Olavs Hospital-g (N=161)

76

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g (N=35)

77

Lovisenberg diakonale sykehus-g (N=68)

77

UNN Tromsø-g (N=122)

77

Levanger sykehus-g (N=68)

78

Sykehuset i Vestfold-g (N=81)

79

Diakonhjemmet sykehus-g (N=77)

79

Oslo universitetssykehus-g (N=33)

79

Stavanger universitetssykehus-g (N=77)

79

Nordfjord eldremedisinske senter (N=29)

80

60

65

70
75
Gjennomsnittlig alder

80

85

Figur 10. Gjennomsnittlig alder for hver poliklinikk i 2020.

Kommentar: Det er en reduksjon i antall inkluderte for alle aldersgrupper i 2020. Dette kan
ha sammenheng med at enkelte poliklinikker har vært helt eller delvis stengt i perioder,
grunnet Covid--19. Pasienter har utsatt eller takket nei til timer av frykt for smitte. De fleste
deltakerne er mellom 65 og 80 år, og det er også denne aldersgruppen som øker mest.
Forskjellen i gjennomsnittsalder på deltakerne mellom poliklinikkene kan skyldes at det er
yngre pasienter som henvises til hukommelsesklinikker, mens eldre oftere henvises til
alderspsykiatriske eller geriatriske poliklinikker.
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3.2.2. PROM innhentet fra pasient
PROM innhentes fra deltakerne, og er knyttet til deltakernes opplevelse av egen
hukommelse, bekymring i forhold til hukommelse, og en evaluering av egen helse.
Deltakernes besvarelse av PROM presenteres i tabell 4 og 5.
Tabell 4. Besvarelse av PROM spørsmål rapportert i 2020: Hukommelse og bekymring.

"Synes du hukommelsen din er
dårligere enn den har vært før?"

"Hvis ja, bekymrer dette deg?"

Antall

Andel

Antall

Andel

Ja

1196

69 %

574

51 %

Nei

369

21 %

441

39 %

Usikker

167

10 %

108

10 %

Total

1732

100 %

1123

100 %

Missing

194

73

Tabell 5. Besvarelse av PROM spørsmål om fatigue rapportert i 2020: «Føler du deg stort sett
sterk og opplagt eller trøtt og sliten?». N=1530 og missing=396 av totalt N=1926.
«Føler du deg stort sett sterk og opplagt eller
trøtt og sliten?»
Antall

Andel

opplagt, sterk og opplagt

786

51 %

Både og

441

29%

svært trøtt og sliten

303

20 %

Total

1530

100 %

Missing

396

Meget sterk og opplagt, ganske sterk og

Ganske trøtt og sliten, trøtt og sliten,
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For evaluering av kognitiv funksjon benyttes Norsk Revidert Mini Mental Status Evaluering
(MMSE-NR3).
Tabell 6. Mini mental status (MMSE-NR3) sum 2020 (n=1869 av total N=1926).
MMSE-NR3 sum

Antall

Andel

28 til 30 (kognitiv svikt foreligger sannsynligvis ikke)

402

21,5 %

25 til 27 (kan være indikasjon på kognitiv svikt)

455

24,3 %

Under 25 (indikerer kognitiv svikt)

1012

54,1 %

Kommentar: Innhentingen av PROM viser at 69 % er oppmerksomme på egen svikt, og 51 %
av disse bekymrer seg for dette. I det daglige føler 51 % seg ganske sterke og opplagte,
sterke og opplagte, eller meget sterke og opplagte. Resultater fra MMSE-NR3 indikerer at
54 % av de inkluderte i NorKog har en sannsynlig kognitiv svikt.
3.2.3. PROM innhentet fra komparent
Ved kognitive vansker vil det være viktig å innhente informasjon om pasientens symptomer
og fungering i hverdagen fra personer som kjenner pasienten godt. Nevropsykiatriske
symptomer (NPS) er en samlebetegnelse for atferdsmessig og psykiske symptomer ved
demens, som for eksempel angst, depresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, agitasjon
og apati. NPS oppstår hos de aller fleste som del av demenssykdommen, og kartlegges med
Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPI-Q), basert på opplysninger fra komparent.

Apati (n=829)

50,0

Depresjon (n=800)

48,3

Angst (n=610)

36,8

Agitasjon (n=460)

27,8

Vrangforestillinger (n=363)

21,9

Hallusinasjoner (n=247)

14,9
0

10

20

30
Prosent

40

50

60

Figur 11. Andel deltakere i prosent hvor komparent har rapportert symptomer på henholdsvis
apati, depresjon, angst, agitasjon, vrangforestillinger og hallusinasjoner ved utfylling av
Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPI-Q) i 2020. (N=1657, missing=269)
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Funksjon i dagliglivet (ADL) kartlegges ved at komparent fyller ut skjemaet «Personnære og
instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (P-ADL og I-ADL)» av Lawton and Brody. P-ADL
omfatter evne til å mestre påkledning, spising, toalett, egenpleie, fysisk bevegelse og
kroppsvask. I-ADL omfatter evnen til å mestre innkjøp, matlaging, bruk av telefon, husarbeid,
klesvask, transport, egne medisiner og egen økonomi. Skår over seks på P-ADL og skår over
åtte på I-ADL, indikerer vansker i hverdagen på et eller flere områder.
Tabell 7. Besvarelse av P-ADL og I-ADL i 2020.
P-ADL

I-ADL

n=1798

n=1750

Gjennomsnittlig skår

7,8

Andel sum > 6

48 %

Gjennomsnittlig skår

14,8

Andel sum > 8

74 %

Kommentar: Når det gjelder funksjon i dagliglivet, viser opplysninger fra komparent at 48 %
av deltakerne har nedsatt funksjon i minst én personnær aktivitet, mens 74 % har nedsatt
funksjon i minst én instrumentell aktivitet.
For kartlegging av pårørendes vurdering av deltakers endringer i kognitiv funksjon benyttes
spørreskjemaet Informant Questionaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE).
Skjemaet kartlegger hvordan deltakeren er i dag, sammenlignet med for ti år siden. En
gjennomsnittsskår på 3,44 eller mer indikerer en sannsynlig demens. For 2020 hadde
pasienter inkludert i NorKog i snitt en gjennomsnittsskår på 3,81 (n=1718).
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3.2.4. Demografiske, sosiale og kliniske ulikheter
Tabell 8. Alder, kjønn og andel med spesifikk demensdiagnose fordelt på type poliklinikk.
Antall
deltakere
med demens
(andel)

Andel med demens
som har en spesifikk
demensdiagnose

n=1926

n=847

n=728

73,5

50 %

163 (46 %)

85 %

Geriatri (n=1180)

76,1

52 %

529 (45 %)

88 %

Hukommelsesklinikk
(n=394)

71,1

49 %

155 (39 %)

79 %

Alder i år

Andel
kvinner

n=1926
Alderspsykiatri (n=352)

Tabell 9. Boform og utdanning fordelt på region i 2020.
Boform

Utdannelse

(andel i ordinær bolig)

(antall år skolegang)

n=1879, missing=47

n=1685, missing=241

Helse Midt-Norge

94 %

10,2

Helse Nord

95 %

9,7

Helse Sør-Øst

96 %

12,1

Helse Vest

95 %

10,9

Kvinner (n=989)

Menn (n=937)

Ikke demens

57 %

56 %

Spesifikk demens

38 %

38 %

Uspesifikk demens

6%

7%

Tabell 10. Diagnose fordelt på kjønn i 2020.
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Kommentar: En større andel av pasienter med demens får en spesifikk demensdiagnose
etter en utredning ved en alderspsykiatrisk eller geriatrisk poliklinikk, sammenlignet med de
som utredes ved en hukommelsesklinikk. Dette kan skyldes at pasienter henvises tidligere i
et sykdomsforløp til en hukommelsesklinikk, og at det i tidlig fase kan være usikkerhet
knyttet til å stille en spesifikk demensdiagnose.
Det er minimale regionale forskjeller knyttet til boform. Det er noe variasjon i utdannelse
mellom regionene.
3.2.5. Diagnostisk fordeling
Pasienter som inkluderes i NorKog diagnostiseres både på grad av kognitiv svikt og type
demens. Andre diagnoser omfatter depresjon, psykiatrisk sykdom og ingen demens.

Grad av kognitiv svikt

7,5 %

Annet

11,1 %
Subjektiv kognitiv svikt (R41 og Z03)

44,0 %

Mild kognitiv svikt (F06 og F07)

37,4 %
Demens

Figur 12. Grad av kognitiv svikt i 2020 (N=1926).
44 % av pasientene som inkluderes i NorKog får en demensdiagnose. Fordelingen av type
demens presenteres i figur 13. Annen demens kan være frontotemporallappsdemens,
demens med Lewylegemer og demens ved Parkinsons sykdom.
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Demens
Annen demens (F02 og G31)

12,5 %
Vaskulær demens (F01)

61,7 %

11,7 %
14,0 %

Uspesifisert demens (F03)
Alzheimers sykdom (F00 og
G30)

Figur 13. Diagnostisk fordeling hos pasienter med demens i 2020 (N= 847).
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Kapittel 4
Metoder for fangst av data
Innregistrering av data i NorKog gjøres av klinikere (for eksempel leger, psykologer,
sykepleiere og ergoterapeuter) underveis i et utredningsforløp. Registersettene benyttes
som arbeidsverktøy og følger utredningen fra oppstart til diagnose. Et utredningsforløp kan
variere i lengde, mellom én konsultasjon og flere konsultasjoner i løpet av opptil seks
måneder. Variasjon i utredningsforløpet skyldes ulike behov for utvidet kognitiv testing og
supplerende undersøkelser.
I 2020 har det pågått en omfattende prosess for omlegging fra papir til elektronisk
innregistrering.
I 2019/ 2020 utviklet NorKog i samarbeid med Nasjonalt servicemiljøet for medisinske
kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst en løsning for bruk av eReg. Dette ble pilottestet ved fire
sykehus høsten 2020.
Etter at OUS vedtok å utfase eReg i november 2020 ble HEMIT kontaktet for etablering av en
MRS-løsning for registeret. Utarbeidelse av kravspesifikasjon for elektronisk innregistrering
ble gjort våren 2021, og implementering av elektronisk løsning planlegges høsten 2021.
Antall variabler er redusert, sammenlignet med tidligere datasett. Valg av variabler er basert
på NorKogs kvalitetsindikatorer, Nasjonal faglige retningslinje om demens, det svenske
demensregisteret (SveDem) og Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Fagrådet og de
kliniske miljøene har gitt innspill og tilbakemeldinger i denne prosessen.
Årsrapporten for 2020 er basert på innsending av registersett på papir til databehandler
(Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet).
Dataene er kvalitetssikret og skannet ved bruk av programvaren TeleForm, og lagret i en
SPSS-fil på en forskningsserver ved OUS.
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Kapittel 5
Datakvalitet
I 2020 har driften av poliklinikkene som leverer data til NorKog hatt ulike utfordringer
knyttet til Covid-19. NorKog gjennomførte en kartlegging og oppsummerte erfaringer fra
første halvår av 2020.
Poliklinikkene rapporterer:










Stengte poliklinikker helt eller delvis i 2-11 uker.
Endret driftsform med færre fysiske konsultasjoner, flere telefon- og digitale møter.
Pasienter har utsatt eller takket nei til timer.
Færre henvisninger i perioder.
Økte arbeidsoppgaver knyttet til smittevern.
Færre møterom med tilstrekkelig avstand tilgjengelige.
Medarbeidere omplassert.
Ansatte i karantene eller smittet.
NorKog har vært nedprioritert i perioder.

Alle disse faktorene har sannsynligvis påvirket antall inkluderte og dekningsgraden for de
ulike sentrene i 2020.

5.1 Antall registreringer
Totalt er det inkludert 15 372 pasienter i NorKog fra 2008 til og med 2020. Av disse ble 2027
inkludert i 2020. Figur 14 viser antall inkluderte som inngår i masterfilen, og data fra
pasienter som er mottatt, men enda ikke skannet inn i masterfilen for 2020. Antall inkluderte
i figur 14 er derfor noe høyere enn i resultatpresentasjonen.
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Figur 14. Antall inkluderte i 2020 fra hvert senter basert på antall som er skannet og
kvalitetssjekket i masterfil og antall tilsendte registersett fra poliklinikkene som enda ikke er
skannet og kvalitetssjekket.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
5.2.1. Oversikt
Tabell 11. Oversikt over arbeid med dekningsgradsanalyse.
Metode for beregning av dekningsgradsanalyse utarbeidet i tidsrommet 20182020
Ekstern kilde brukt for utarbeidelse av dekningsgrad på individnivå og telling
Nasjonal dekningsgrad på individnivå (inkluderte i 2018, demensdiagnose)
Nasjonal dekningsgrad på individnivå (inkluderte i 2019, demensdiagnose)
Intern dekningsgradsanalyse (inkluderte i 2020)
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Ja
NPR
74 %
76 %
73 %

5.2.2. Metode for beregning av dekningsgrad
Metoden for gjennomføring av dekningsgradsanalyser mot Norsk pasientregister (NPR) er
utarbeidet i samarbeid med Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser hos
Helsedirektoratet.
Det er utført en individbasert dekningsgradsanalyse basert på pasienter som har fått en
demensdiagnose i 2018 og 2019. Sentre med færre enn 10 inkluderte er tatt ut av analysen
av personvernhensyn.
Intern dekningsgradsanalyse er, som tidligere år, gjennomført for 2020. Analysen baseres på
antall inkluderte deltakere per poliklinikk, og innsendte lister fra poliklinikkene med oversikt
over antall pasienter som er aktuelle for inklusjon, men som av ulike årsaker ikke inkluderes.

5.3 Tilslutning
Alle helseregioner leverer data til NorKog. I 2020 var 47 poliklinikker tilknyttet registeret.
NorKog har 98 % tilslutning på poliklinikknivå for geriatriske og alderspsykiatriske
poliklinikker som utreder kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. Kun geriatrisk
poliklinikk på Sykehuset Innlandet deltar ikke, men NorKog er i dialog med poliklinikken for
deltagelse.
Det er sendt søknad til Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus for å få tillatelse til
å inkludere pasienter:
•
•
•
•

fra nevrologiske poliklinikker
innlagt på ulike sengeavdelinger ved sykehusene
som utredes i kommunehelsetjenesten
uten samtykkekompetanse

Inklusjon fra spesialpoliklinikkene, slik det fungerer i dag, gir et bilde av den polikliniske
sykehuspopulasjonen. Inklusjon fra kommuner og bredere inklusjon fra sykehusene vil kunne
favne en større del av populasjonen personer med demens i Norge.
Reduksjon i antall variabler og elektronisk innregistrering, er tiltak for å muliggjøre inklusjon på
bredere basis.

5.4 Dekningsgrad
5.4.1. Individbasert dekningsgradsanalyse mot NPR
Dekningsgrad er beregnet ved en individbasert sammenstilling av registreringer i NPR og
NorKog for personer diagnostisert med demens i 2018 og 2019. Analysen er basert på
definerte diagnose- og prosedyrekoder. Kun polikliniske kontakter inkluderes i
dekningsgradsanalysen, aktuelle enheter i NorKog er identifisert, og indirekte pasientkontakt
ekskluderes fra analysen. Analysen ble ferdigstilt i juni 2021 og viste en dekningsgrad på
nasjonalt nivå på 74 % i 2018 og 76 % i 2019. Dekningsgraden presenteres på sykehusnivå,
selv om flere poliklinikker fra samme sykehus deltar.
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Tabell 12. Individbasert dekningsgrad (DG, %) for pasienter med demensdiagnose i NorKog
per virksomhet, 2018 og 2019. NPR = Norsk pasientregister.

2018

Helseforetak

Begge

Kun
NorKog

Oslo universitetssykehus HF

128

5

17

150

89

97

Akershus universitetssykehus HF

4

0

6

10

40

100

Sykehuset i Vestfold HF

91

4

74

169

56

98

Sykehuset Innlandet HF

88

3

23

114

80

97

Sykehuset Østfold HF

111

2

0

113

100

98

Sørlandet sykehus HF

112

3

38

153

75

98

Vestre Viken HF

86

3

19

108

82

97

Sykehuset Telemark HF

22

1

9

32

72

97

Diakonhjemmet sykehus

22

0

11

33

67

100

Lovisenberg diakonale sykehus

24

1

30

55

46

98

Helse Fonna HF

19

2

0

21

100

91

Helse Førde HF

33

2

0

35

100

94

Helse Stavanger HF
Haraldsplass diakonale sykehus
AS
NKS Olaviken alderspsykiatriske
sykehus

41

5

69

115

40

96

65

1

65

131

50

99

33

2

0

35

100

94

Helse Møre og Romsdal HF

0

0

93

93

0

100

St. Olavs Hospital HF

188

4

7

199

97

98

Helse Nord-Trøndelag HF

79

2

0

81

100

98

Helgelandssykehuset HF
Universitetssykehuset NordNorge HF

21

0

0

21

100

100

74

1

23

98

77

99

Finnmarkssykehuset HF

8

0

0

8

100

100

NKS Kløveråsen Bodø

117

0

0

117

100

100

Totalt

1366

41

484

1891

74

98

31

Kun NPR

Total

DG,
NorKog

DG, NPR

2019

Helseforetak

Begge

Kun
NorKog

Oslo universitetssykehus HF

79

41

32

152

79

73

Akershus universitetssykehus HF

4

1

2

7

71

86

Sykehuset i Vestfold HF

80

45

55

180

69

75

Sykehuset Innlandet HF

84

29

21

134

84

78

Sykehuset Østfold HF

65

24

2

91

98

74

Sørlandet sykehus HF

109

52

42

203

79

74

Vestre Viken HF

83

46

17

146

88

69

Sykehuset Telemark HF

25

6

4

35

89

83

Diakonhjemmet sykehus

28

12

10

50

80

76

Lovisenberg diakonale sykehus

31

12

23

66

65

82

Helse Fonna HF

13

9

3

25

88

64

Helse Førde HF

33

15

0

48

100

69

Helse Stavanger HF
Haraldsplass diakonale sykehus
AS
NKS Olaviken alderspsykiatriske
sykehus

25

10

69

104

34

90

36

16

142

194

27

92

32

19

0

51

100

63

Helse Møre og Romsdal HF

33

11

62

106

42

90

St. Olavs Hospital HF

143

63

22

228

90

72

Helse Nord-Trøndelag HF

58

28

0

86

100

67

Helgelandssykehuset HF
Universitetssykehuset NordNorge HF

21

5

3

29

90

83

88

33

12

133

91

75

Finnmarkssykehuset HF

4

2

0

6

100

67

NKS Kløveråsen Bodø

87

48

0

135

100

64

Totalt

1161

527

521

2209

76

76

Kun NPR

Total

DG,
NorKog

DG, NPR

Kommentar: Noen pasienter kan av ulike årsaker identifiseres i NPR, basert på diagnose og
prosedyrekode, men er likevel ikke aktuelle for inklusjon i NorKog.

32

Årsaker kan være:
 Manglende samtykkekompetanse, noe som ikke identifiseres av diagnose eller
prosedyrekoder i NPR.
 Pasienter takker nei til deltakelse.
 At redusert kognitiv funksjon kan gjøre det vanskelig å forstå omfanget av, eller ta
stilling til hva deltagelse innebærer.
 Etiske grunner til at pasienter ikke forespørres om deltagelse, da dette kan
vanskeliggjøre videre utredning og behandlingsrelasjon, for eksempel
hallusinasjoner, mistenksomhet eller alvorlig depresjon.
Dette kan forklare en lavere dekningsgrad i NorKog enn i NPR.
5.4.2. Intern analyse for 2020
NorKog har siden 2016 gjennomført en lokal beregning av dekningsgraden, ved en
sammenstilling av antall inkluderte deltakere i NorKog og antall pasienter som er aktuelle for
inklusjon fra de forskjellige poliklinikkene, men som av ulike årsaker ikke blir inkludert.
Både antall inkluderte og antall ikke-inkluderte baserer seg på oversendte lister fra
databehandler. Totalt antall inkluderte vil på listene være noe høyere enn det som
presenteres i kapittel 3, da antallet på listene også inneholder mottatte skjema som enda
ikke er skannet, kvalitetssikret og merget inn i masterfilen per 15. mai 2021.
Resultatet av den interne dekningsgradsanalysen presenteres i Tabell 13, og viser en total
dekningsgrad på 73 %. Resultater fra poliklinikker med lav dekningsgrad må tolkes med stor
forsiktighet, da de er basert på innsendte lister fra poliklinikkene. Sentre med færre enn 10
inkluderte deltakere i 2020 er ikke med i totalberegningen av dekningsgraden.
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Tabell 13. Antall personer som ble inkludert og ikke inkludert ved hvert senter, samt beregnet
dekningsgrad på senternivå.
Senter
Akershus universitetssykehus-a
Bærum sykehus-g
Diakonhjemmet sykehus-g
Drammen sykehus-g
Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g
Flekkefjord sykehus-g
Haraldsplass diakonale sykehus-g
Haugesund sjukehus-a
Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g
Kløveråsen Bodø-h
Levanger sykehus-a
Levanger sykehus-g
Lovisenberg diakonale sykehus-g
Molde sykehus-a
Nordfjord eldremedisinske senter
Olaviken sykehus-a
Oslo universitetssykehus-g
Oslo universitetssykehus-h
St.Olavs Hospital-a
St.Olavs Hospital-g
Stavanger universitetssykehus-g
Sykehuset i Vestfold-a
Sykehuset i Vestfold-g
Sykehuset Innlandet-h
Sykehuset Telemark-a
Sykehuset Østfold-g
Sørlandet sykehus Arendal-g
Sørlandet sykehus-a
UNN Harstad-g
UNN Midt-Troms-g
UNN Tromsø-g
Vestre Viken, Blakstad-a
Vestre Viken, Kongsberg-g
Ålesund sykehus-g
Totalsum

Ikke inkluderte 2020

Antall aktuelle

Dekningsgrad

2
2
Ukjent
32
2
23
62
20
4
31
30
24
80
11
Ukjent
11
38
21
33
26
51
88
64
2
33
22
3
Ukjent
7
6
6
Ukjent
17
12
725

17
35
77
38
8
57
117
50
40
132
67
92
148
32
29
53
71
236
39
187
128
199
157
88
85
147
87
7
46
55
128
4
22
91
2790

88 %
94 %
Ukjent
16 %
75 %
60 %
47 %
60 %
90 %
77 %
55 %
74 %
46 %
66 %
Ukjent
79 %
46 %
91 %
15 %
86 %
60 %
56 %
59 %
98 %
61 %
85 %
97 %
Ukjent
85 %
89 %
95 %
Ukjent
23%
87 %
73 %

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
For å sikre datakvalitet i registeret gjøres følgende tiltak:


Informasjonsarbeid og opplæring av personer fra nye sentre, ved besøk og
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informasjonsmøter.
Brukermanualen inneholder veiledning for utfylling av ulike kartleggingsverktøy og
kognitive tester, normer for fortolkning av testresultater og oppdaterte diagnostiske
kriterier.
Årlige registerseminar med erfaringsutveksling og fokus på datakvalitet. Resultater
presenteres regionsvis og per poliklinikk, kompletthet presenteres for
kvalitetsindikatorer, forskjeller i innregistrering og dekningsgrad drøftes.
Oppfølgingsbesøk til sentrene etter ønske.
Hospitering for nye sentre, ved poliklinikker med lang erfaring.
Sekretariatet er tilgjengelig på e-post og mobil for spørsmål om dataregistrering og
rapportering.
Ved de to største sentrene har registeret ansatt medarbeidere for å styrke datakvalitet
og logistikk knyttet til innsending til registeret.

Databehandlingsprosedyrene ble i 2017 gjennomgått og revidert under internrevisjon fra
Personvernombudet ved OUS.
Kvalitetssikringen av data skjer videre hos databehandler. Det er utarbeidet omfattende
prosedyrer for å kvalitetssikre innregistrering, skanning, verifisering og datavask før data
overføres til databehandlingsansvarlig. Ved manglende utfylling eller uklare verdier på
variabler blir det enkelte senter kontaktet, data etterspørres og misforståelser oppklares.
I samarbeid med Personvernombudet ved OUS er det utarbeidet prosedyrer for å sikre at
behandling og lagring av data i NorKog skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Masterfilen lagres på en forskningsserver ved OUS der kun autorisert personale har tilgang.
Masterfilen oppdateres fire ganger årlig.

5.6 Metoder for vurdering av datakvalitet
Metoder for vurdering av datakvalitet presenteres ved:





Kompletthet av data for de fem sentrale kvalitetsindikatorene.
Likhet i fødselsnummer fra NorKog, sammenlignet med NPR.
Likhet i diagnoser registrert i NorKog, sammenlignet med journalsystemet ved to
poliklinikker.
Sammenligning av diagnosesetting og kognitive målinger hos de ulike poliklinikkene.

5.7 Vurdering av datakvalitet
5.7.1. Grad av kompletthet for sentrale variabler i 2020
Kompletthet for sentrale kvalitetsindikatorer vises i figur 15, og er en oppsummering av
figurene i kapittel 3.

35

Målsetting
100 %
Innhenting av pasientrapporterte mål (N=1926)

92%
100 %

Kartlegging av nevropsykiatriske symptomer (N=1926)

86%
90 %

Kartlegging av depressive symptomer (N=1926)

80%
90 %

Spesifikk etiologisk demensdiagnose (N=847 med diagnosen
demens)

86%
100 %

Oppfølging etter utredning (N=1752 med diagnosen demens/MCI)

98%
0%

20%

40%
60%
Andel pasienter

80%

100%

Figur 15. Kompletthet for fem sentrale kvalitetsindikatorer i NorKog.

5.7.2. Korrekthet
Fødselsnummer fra NorKog, sammenlignet med NPR
For vurdering av kompletthet viser vi til en kobling av fødselsnummer mellom NorKog og
NPR for personer med demens, inkludert i 2018 og 2019. Koblingen ble gjennomført på
slutten av 2021 i forbindelse med dekningsgradsanalyse. Denne viste en andel feil i 2018 på
0,65 % og i 2019 på 0,8 %..

5.7.3 Reliabilitet
Diagnoser i NorKog, sammenlignet med journalsystem
For å vurdere samsvar mellom diagnoser registrert i NorKog og i kliniske journalsystemer, ble
det utført en analyse basert på et tilfeldig utvalg av pasienter inkludert i 2020, fra to av de
største leverandørene av data til NorKog, Hukommelsesklinikken ved OUS og geriatrisk
poliklinikk ved St. Olavs hospital (N= 60).
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Tabell 14. Diagnoser i NorKog sammenlignet med journalsystem (prosent i parentes).
Konklusjon journalsystem
SCI
MCI
Demens Annet
Total
SCI
4 (100)
0
0
0
4 (100)
MCI
0
15 (83)
3 (17)
0
18 (100)
Konklusjon NorKog
Demens 0
0
28 (100) 0
28 (100)
Annet
0
1 (10)
1 (10)
8 (80)
10 (100)
Total
4
16
32
8
60

Samsvaret mellom diagnosene som beskriver graden av kognitiv svikt (subjektiv kognitiv
svikt (SCI), mild kognitiv svikt (MCI) og demens og kategorien «annet» i journalsystem og
NorKog ga en kappa på 0,87.
Sammenligning av diagnosesetting mellom sentrene, gjennom sammenligning av
diagnoser og kognitive mål
For å vurdere forskjeller i diagnosesettingen mellom de forskjellige sentrene er det gjort en
sammenligning av MMSE-verdi (mål på global kognitiv funksjon) i de tre diagnosegruppene
SCI, MCI og demens, se Tabell 15.

Tabell 15. Gjennomsnittlig MMSE ved SCI, MCI og demens ved de forskjellige sentrene. MMSE
er ikke presentert for sentre med mindre enn 10 deltakere i hver kategori, men er med i
totalsummen. N=1730, 139 deltakere har annen diagnose enn demens, missing=57.
SCI
Antall

MMSE

MCI
Antall
MMSE

Demens
Antall
MMSE

Akershus universitetssykehus-a

0

Bærum sykehus-g

11

Diakonhjemmet sykehus-g

3

40

Drammen sykehus-g

0

1

2

Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g

0

4

2

Flekkefjord sykehus-g

5

15

22,1

8

Haraldsplass diakonale sykehus-g

2

36

25,8

13

20,2

Haugesund sjukehus-a

0

9

18

20,6

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g

12

10

18,6

Kirkenes sykehus-g

1

3

Kløveråsen Bodø-h

9

37

Kongsberg sykehus-g

0

0

3

Levanger sykehus-a

6

5

22

22,8

Levanger sykehus-g

11

24,8

21

24,2

26

21,2

Lovisenberg diakonale sykehus-g

12

28,1

30

24,6

24

20,2

Molde sykehus-a

5

27,5

22,9

3

8

3

8

10

3

37

25,2

24,2

28

20,1

2
24,2

49

6

19,2

SCI
Antall

MMSE

MCI
Antall
MMSE

Demens
Antall
MMSE

Narvik sykehus-g

0

7

4

Nordfjord eldremedisinske senter

1

9

15

20,9

Olaviken sykehus-a

5

12

25,9

20

19,4

Oslo universitetssykehus-g

3

12

26,4

17

24,9

Oslo universitetssykehus-h

29

46

26,8

37

20,7

St. Olavs Hospital-a

1

St. Olavs Hospital-g

17

Stavanger universitetssykehus-g

1

Sykehuset i Vestfold-a

25

Sykehuset i Vestfold-g

28,9

0
43

25,1

95

20,8

40

23,4

32

19,1

36

24,6

33

21,5

1

24

26,7

51

23,5

Sykehuset Innlandet-h

1

31

25,4

32

22,2

Sykehuset Telemark-a

1

23

25,3

28

22,5

Sykehuset Østfold-g

15

27,3

67

23,3

34

19,8

Sørlandet sykehus Arendal-g

10

27,8

23

25,3

46

21,8

Sørlandet sykehus-a

0

UNN Harstad-g

6

UNN Midt-Troms-g

0

UNN Tromsø-g

9

Vestre Viken, Blakstad-a
Ålesund sykehus-g

1
3

Totalsum

25,4

1

26,1

3
28,0
23,8

206

26,9

1

18

22,2

12

19,0

19

23,6

28

16,9

48

25,0

50

20,4

0
26

25,9

3
49

21,7

707

24,8

817

20,8

Kommentar: Denne analysen viser at det er forskjeller mellom sentrene på hvor høy MMSEskår deltakerne i de tre diagnosekategoriene har. Noen sentre ser ut å ha satt en MCI- eller
SCI-diagnose på pasienter som hadde en alvorlig kognitiv svikt (MMSE rundt 22-24 tilsvarer
ofte demens). Dette kan være fordi man ikke hadde satt den endelige diagnosen, men en
såkalt «ventediagnose». Det kan også representere reelle forskjeller mellom hvordan man
tolker diagnostiske kriterier. Det er utarbeidet standardiserte normer og laget et utvidet
kapittel om diagnostisering i brukermanualen, noe som forventes å øke reliabiliteten i
diagnostisering, men denne harmoniseringen ses ikke i år 2020. En videre jobb med denne
tematikken anses som et viktig ledd i kvalitetsheving for utredning og diagnostisering av
personer med kognitive symptomer.
Sett under ett er det relativt god kvalitet på utfyllingen av kvalitetsindikatorene (kompletthet
av data), god kvalitet på hvem deltakerne er (korrekt personnummer registrert), bra
reliabilitet når det kommer til å diagnostisere kognitiv svikt og demens (sammenligning av
NorKog mot pasientjournaler), men dårlig intersenterreliabilitet, hva angår sammenheng
mellom grad av kognitiv svikt målt med MMSE og diagnostisering av kognitiv svikt og
demens.
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Kapittel 6
Fagutvikling og pasientrettet kvalitetsforbedring
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Inklusjonskriteriene i NorKog er:
Pasienter med samtykkekompetanse, som henvises til en poliklinikk i
spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitive symptomer og mistanke om demens.

6.2 Registerets variabler og spesifikke kvalitetsindikatorer
Det er utarbeidet en kodebok for alle variabler i NorKog. Brukermanualen beskriver detaljert
hvordan de ulike variablene skal registreres.
Det er i samarbeid med det kliniske fagmiljøet, fagrådet i NorKog og Nasjonalt servicemiljø
for medisinske kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst, utviklet tolv kvalitetsindikatorer i NorKog.
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Tabell 16. Kvalitetsindikatorer i NorKog.
Informasjon er innhentet fra komparent (prosess)
Informasjon fra komparent er sentralt for å få et bilde av debutsymptomer, utvikling, utfordringer, funksjon i
dagliglivet og sikkerhet. Målet er at informasjon innhentes fra komparent for minst 95 % av pasientene.

Funksjon i dagliglivet er kartlagt (prosess)
For å kunne stille diagnosen demens, må den kognitive svikten påvirke evnen til å klare seg i dagliglivet. Målsetning
er at 100 % av pasientene er kartlagt for funksjon i dagliglivet.

Nevropsykiatriske symptomer er kartlagt (prosess)*
Nevropsykiatriske symptomer som angst, depresjon, hallusinasjoner og vrangforestillinger er vanlig ved kognitive
symptomer og demens. Kartlegging er viktig for å kunne skille mellom kognitiv svikt og psykiatriske lidelser samt
iverksette adekvat behandling. Målsetning er at 100 % kartlegges for nevropsykiatriske symptomer.

Depressive symptomer er kartlagt (prosess)*
Symptomer som svekket kognisjon, nedsatt initiativ og endring av søvnmønster kan forekomme både ved demens og
depresjon. Kartlegging er viktig for å skille mellom depresjon og demens og iverksette adekvat behandling.
Målsetning er at 90 % kartlegges for depressive symptomer med MADRS og/eller Cornell.

Utvidet kognitiv testing er utført(prosess)
Nasjonal faglig retningslinje om demens anbefaler en utvidet utredning i spesialisthelsetjenesten når den basale
utredningen ikke er tilstrekkelig for å stille en diagnose. Målet er at 95 % får en utvidet kognitiv utredning.

Spesifikk etiologisk diagnose er stilt ved demens (resultat)*
For å kunne gi riktig behandling, informasjon og planlegge videre tilbud, er det viktig at det konkluderes med
etiologisk underliggende årsak til demens. Målet er at andelen med etiologisk demensdiagnose er minst 90 %.

Computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR) er utført (prosess)
Undersøkelse av hjernen med CT eller MR inngår i de diagnostiske kriteriene for demens for å utelukke andre
årsaker til kognitive symptomer enn demenssykdommer. Målsetning er at 90 % er undersøkt med CT eller MR.

Helsekrav til førerkort er vurdert (resultat)
Kognitiv svikt kan påvirke om en person fyller helsekravene for bilkjøring. Av sikkerhetshensyn er det viktig at videre
kjøring vurderes. Målsetning er helsekrav for bilkjøring vurderes hos 100 % av de inkluderte.

Pasienter med demens eller MCI, henvist til oppfølging i helsetjenesten etter utredning (resultat)*
Oppfølging etter diagnostisering anbefales i Nasjonal faglig retningslinje om demens. Målsetning er at 100 % av de
som får diagnosen demens eller mild kognitiv svikt, får oppfølging fra helsevesenet etter endt utredning.

Tid fra utredningsstart til informasjon om diagnose er gitt (prosess)
Det er ønskelig at pasient får tilbakemelding om diagnose så raskt og presist som mulig etter endt utredning, slik at
behandling og hjelpetiltak kan planlegges. Målet er at over 80 % får en diagnose innen 6 måneder.

Innhenting av pasientrapporterte utfallsmål (PROM) (resultat)*
Tilbakemelding fra pasient og komparent er viktig for å få en forståelse av hvordan kognitive symptomer oppleves og
påvirker hverdagen. Dette kan påvirke behovet for behandling og oppfølging. Målsetning er at PROM innhentes fra
100 % av de inkluderte.

Somatisk undersøkelse er gjennomført (prosess)
Det er viktig at somatisk undersøkelse utføres for å utelukke andre tilstander som kan gi kognitiv svikt. Det kan også
øke presisjonen i etiologisk demensdiagnostikk. Målet er at somatisk undersøkelse er utført på 100 % av alle
pasienter i forbindelse med den aktuelle utredningen.
* presentert i resultatkapittel 3.1.
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Som et ledd i det pågående arbeidet med å redusere antall variabler og tilrettelegging for
elektronisk innregistrering skal kodebok, brukermanual, kvalitetsindikatorer og vedtekter
revideres.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
6.3.1. PROM
PROM for NorKog ble godkjent av Fagsenter for pasientrapporterte data og
Folkehelseinstituttet i 2017. Arbeidet med utvikling av PROM ble gjort i samarbeid med
fagrådet, klinikere, brukerorganisasjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonalt
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre HSØ. NorKog innhenter PROM fra både pasient
og komparent.
Tabell 17. PROM fra pasient og komparent.
PROM innhentet fra pasient
Hukommelse
o Synes du at hukommelsen din er dårligere enn den har vært før?
o Hvis ja, bekymrer dette deg?
o MMSE-NR3, en kognitiv screeningtest.
Generell helse
o Føler du deg stort sett sterk og opplagt eller trøtt og sliten?
o Gradert skala med 7 svaralternativ.
o Spørsmålene fra WHO-5 index og HUNT-studien
PROM innhentet fra komparent
Funksjon i hverdagen
o Instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (I-ADL).
o Personnære aktiviteter i dagliglivet (P-ADL).
Utvikling av kognitive symptomer
o Informant Questionnaire for Cognitive Decline (IQCODE).
Nevropsykiatriske symptomer:
o Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q).
Depressive symptomer
o Cornell Skala for depresjon ved demens (CSDD).

I resultatkapittelet 3.1.1., 3.2.2. og 3.2.3. presenteres PROM besvart av pasient og
komparent.
6.3.2. PREM
Arbeidet med utvikling av PREM spørsmål for NorKog er gjort i samarbeid med fagrådet,
Nasjonalforeningen for folkehelsen og Fagsenter for pasientrapporterte data.
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Målet har vært å skreddersy PREM-spørsmål tilpasset populasjonen i NorKog. Brukerrådet
hos Aldring og helse og Erfaringspanelet hos Nasjonalforeningen har deltatt i alle ledd av
prosessen.
Spørsmålene er hentet fra Folkehelseinstituttet: generisk kortversjon av spørreskjema
Somatikk, voksne, poliklinikk. Basert på tilbakemeldinger fra brukere er spørsmålene
forenklet, konkretisert og antall svaralternativ redusert.
PREM-skjemaet pilottestes ved to poliklinikker våren 2021 og skal benyttes i elektronisk
datafangst høsten 2021.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
NorKog har tilgjengelige data på alder, kjønn, utdanning, sivil status og boform. I årets rapport
presenteres informasjon om demografi fordelt på regioner, typer poliklinikk og kjønn i kapittel 3, ved
deskriptive- og frekvensanalyser.

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer og lignende
Forekomsttall av demens i Norge
Lederen av NorKog, Geir Selbæk, har spilt en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide
forekomsttall for demens i Norge. Resultater fra arbeidet ble presentert på Demensdagene
2020. https://www.aldringoghelse.no/demensdagene-2020-regjeringen-lansererdemensplan-2025-og-nye-tall-for-forekomst-av-demens-i-norge-presenteres/
Demensplan 2025
Medarbeidere i NorKog og personer fra fagrådet i NorKog har bidratt i arbeidet med
utformingen av Demensplan 2025, gjennom høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste
for aldring og helse. Demensplan 2025 ble publisert på Demensdagene 2020.
Nasjonal faglig retningslinje om demens (2017)
NorKog var en aktiv bidragsyter i arbeidet med å utvikle Nasjonal faglig retningslinje om
demens, som ble publisert i 2017. Retningslinjen har blant annet tatt utgangspunkt i de
kognitive testene som inngår i NorKog og anbefaler disse ved utvidet kognitiv testing.
Nasjonale kvalitetsindikatorer
Helsedirektoratet opplyser at det finnes en nasjonal kvalitetsindikator for demens knyttet til
dagtilbud i kommunal regi. De har tidligere vurdert en indikator om fastlegenes oppfølging i
tråd med demensretningslinjens føringer, men konklusjonen er at datagrunnlaget foreløpig
ikke er godt nok til valide kvalitetsindikatorer. Det pågår nå et arbeid for å utarbeide en
kvalitetsindikator om lokaliseringsteknologi, da veldig få er registrert med dette tilbudet fra
kommunen.
Dagtilbud, lokaliseringsteknologi og fastlegens oppfølging er alle indikatorer knyttet til
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kommunale tjenester. Kvalitetsindikatorer knyttet til demens og sykehustjenester er ikke
under planlegging foreløpig. NorKog har tidligere invitert helsedirektoratet til samarbeid om
dette.

6.6 Etterlevelse av faglige retningslinjer
Nasjonal faglig retningslinje om demens ble utarbeidet i 2017 og sist oppdatert i november
2019. Retningslinjen omfatter hele demensforløpet, fra undersøkelse hos fastlege og
kommunalt demensteam til utredning i spesialisthelsetjenesten for enkelte grupper av
pasienter. NorKog samler data fra poliklinikker i spesialisthelsetjenesten, og kan dermed kun
svare opp deler av anbefalingene i retningslinjen.
Kvalitetsindikatorene i NorKog er utarbeidet basert på anbefalinger i Nasjonal faglig
retningslinje. For å kunne svare opp nasjonale anbefalinger basert på data fra NorKog vil det
kreve innhenting av data også fra kommunehelsetjenesten og alle deler av
spesialisthelsetjenesten. NorKog har i 2021 gjort en henvendelse til Personvernombudet ved
OUS, for å utvide inklusjon av pasienter som utredes og behandles i kommunehelsetjenesten
og i flere deler av spesialisthelsetjenesten. I tillegg søkes det Personvernombudet ved OUS
om å få inkludere pasienter uten samtykkekompetanse, og å utvide utredningspakken til
også omfatte kognitive tester og undersøkelser for personer med lav utdanning eller annet
morsmål enn norsk.
Alle disse faktorene vil på sikt kunne understøtte at data fra NorKog kan benyttes til å svare
opp anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

6.7 Identifisering av pasientrettede forbedringsområder
Kvalitetsforbedringsområdene som presenteres her er identifisert på bakgrunn av analyser
fra registeret og gjennom drøftinger og tilbakemeldinger fra de kliniske fagmiljøene og
fagrådet. Pågående forskningsprosjekter hvor data fra NorKog er benyttet, har også bidratt
til å identifisere og belyse områder med behov for kvalitetsforbedring og endring av praksis.
Et viktig forbedringsområde er identifisert gjennom indikatoren Andel pasienter hvor
nevropsykiatriske symptomer er kartlagt. Nevropsykiatrisk intervjuguide (Neuropsychiatric
Inventory - NPI) er et kartleggingsskjema, som vurderer 12 nevropsykiatriske symptomer
som kan oppstå ved en demenssykdom, blant annet depresjon, angst, aggresjon, psykose,
apati og søvnforstyrrelser. Resultatene fra 2019 og 2020 viser at det er variasjon mellom
sykehusene knyttet til andelen deltakere kartlagt med NPI og måloppnåelse.
Andelen pasienter som ble kartlagt med NPI var 86 % for hele NorKog, med en variasjon fra
49 % til 100 %. Det er seks poliklinikker blant de med 20 eller flere deltakere, som kartlegger
færre deltakere med NPI enn 85 %. Da kartlegging av nevropsykiatriske symptomer er viktig
for korrekt diagnostisering og behandling av kognitiv svikt, vil NorKog i 2020/2021 starte et
kvalitetsforbedringsprosjekt for ti poliklinikker med lav andel deltakere kartlagt med NPI, for
å bedre kvaliteten av utredning av kognitiv svikt.
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Ved registrering av pasienter som ikke blir inkludert i NorKog, har det tidligere vært
kommentert at pasienter med fremmedspråklig bakgrunn ikke er inkludert. Dette kan
skyldes liten tilgang på egnet utredningsmateriale på andre morsmål enn norsk. I arbeid med
overgang til elektronisk innregistrering, legges det opp til bruk av kognitive tester, som er
mer egnet til undersøkelse av personer med kort/ingen utdanning og personer med annet
morsmål enn norsk.
Pasientens erfaringer med helsetjenesten i forbindelse med det å gjennomgå en omfattende
utredning av kognitive symptomer, er løftet frem av fagrådet som et område som bør
belyses. Det finnes ikke noen validerte skjema for kartlegging av hvordan personer med
kognitiv svikt og deres komparenter opplever den hjelpen de får. For å kunne bedre
kvaliteten på tilbudet vil det være av stor betydning å få systematiserte tilbakemeldinger om
pasienter og komparenters tilfredshet med den tjenesten som tilbys.
Det er identifisert stor variasjon mellom senternes dekningsgrad og antall inkluderte per
senter. Å øke dekningsgraden og antall inkluderte deltakere vil det være en prioritet
fremover.

6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring
6.8.1. Kvalitetsforbedringsprosjekt: Kartlegging av nevropsykiatriske symptomer
Basert på resultater fra 2019 er det planlagt et kvalitetsforbedringsprosjekt for å øke
andelen pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer kartlegges. Prosjektets overordnede
mål er å øke andelen av deltakere i NorKog som blir utredet med NPI-Q.
Plan for og aktiviteter i prosjektet:
2019
Registerseminar med fokus på resultater fra kvalitetsindikatorer, drøfting av mulige
kvalitetsforbedringsprosjekt lokalt og sentralt, og introduksjon til
kvalitetsforbedringsprosesser og gjennombruddsmodellen ved Gitte Høglund.
2020
Prosjektideen presentert og drøftet i fagrådet, basert på resultater fra 2019. Protokoll
utarbeidet. En søknad om økonomisk støtte til prosjektet ble utarbeidet i samarbeid med
Gitte Høglund og Marianne Nicolaisen fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre. Prosjektet presentert på registerseminar. Harstad sykehus og Levanger
sykehus meldte interesse for å delta.
2021
Prosjektet fikk tildelt midler1.2.21. Plan for gjennomføring av arbeidet er konkretisert.
Prosjektet ledes av Sverre Bergh og Marit Nåvik. En arbeidsgruppe er nedsatt med klinikere
fra Sykehuset Sørlandet, Sykehuset Innlandet, St. Olavs hospital, representant fra
brukerrådet hos Aldring og helse, samt ressursperson på kvalitetsforbedring fra
servicemiljøet. Forbedringsagent med lang erfaring fra ulike kvalitetsforbedringsprosjekter,
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Bjørnar Nyen, er engasjert.
Opplæringsfilm om bakgrunn, bruk og skåring av NPI-Q, ble filmet og ferdigstilles våren
2021.
I tråd med Gjennombruddsmodellen er et oppstartseminar planlagt i september 2021.
Datoer for midtveis- og sluttseminar er satt. Hvorvidt disse gjennomføres fysisk eller digitalt
drøftes løpende.
Poliklinikker som er aktuelle for deltagelse, er identifisert og vil bli kontaktet i juni 2021.
6.8.2. Kvalitetsforbedringsprosjekt: Utvikling av PREM
2018
En arbeidsgruppe ble nedsatt etter initiativ fra fagrådet for å utvikle et PREM-skjema
tilpasset personer med redusert hukommelse. Arbeidsgruppen består av representant fra
registeret Marit Nåvik, Torun Holm Totland, Cathrine Selnes Treviño, brukerorganisasjonen
Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Anne Rita Øksengård og representanter fra
poliklinikker som levere data: Sykehuset Telemark ved Marit Nåvik og Oslo
universitetssykehus ved Karin Persson.
Fagsenter for pasientrapporterte data i Bergen, har bidratt med råd og veiledning i
prosessen. Brukerrådet hos Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og
Erfaringspanelet fra Nasjonalforeningen for folkehelsen har vært aktive bidragsytere under
utvikling av skjemaet.
2019
Brukerne har deltatt i diskusjoner og har identifisert tema som bør inngå som PREM.
Anbefalte PREM-skjema fra Folkehelseinstituttet er gjennomgått. Aktuelle spørsmål er
identifisert og presentert for brukergruppene. Et utkast til spørreskjemaet er utarbeidet.
2020
Aktuelle tema og spørsmål ble presentert for klinikere på registerseminaret høsten 2020.
Basert på tilbakemeldinger, fra klinikere, brukergrupper og Fagsenter for pasientrapporterte
data, er spørsmål og svarkategorier forenklet, tydeliggjort og antall spørsmål redusert.
2021
Fagsenter for pasientrapporterte data har kvalitetssikret at meningsinnholdet er det samme,
selv om spørsmålene er forenklet og omformulert. Fagrådet har godkjent spørreskjemaet.
Pilottesting av skjemaet gjennomføres ved to poliklinikker våren 2021,
Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus og geriatrisk poliklinikk St. Olavs
hospital. PREM-skjemaet planlegges inkludert i MRS-løsningen for elektronisk datafangst i
løpet av 2021.
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6.8.3. Inkludering av personer med annen språkbakgrunn enn norsk
2019-2021
Samisk registersett: På initiativ fra geriatrisk poliklinikk Karasjok (Sámi klinihkka), ved
overlege Peder Amund Teigmo, ble det besluttet å oversette registersettet i NorKog til
samisk.
Universitetssykehuset i Nord-Norge finansierte oversettelsen, som ble ferdigstilt i 2021. Det
er planlagt at registersettet skal designes, og distribueres til alle deltagende sentre i NorKog i
2021.
2019-2021
Tester for personer med kort/ingen utdanning og for personer med annen språkbakgrunn
enn en norsk
Overlege Peter Wetterberg, ved hukommelsesklinikken på OUS-Ullevål, har presentert en
oversikt over kartleggingsverktøy og kognitive tester for pasienter med kort/lav eller ingen
utdanning. Tilsvarende oversikt er utarbeidet over anbefalte verktøy for personer med
annen språkbakgrunn enn norsk.
Det er sendt søknad til Personvernombudet ved OUS om tillatelse til å benytte flere
kartleggingsverktøy og kognitive tester enn det som allerede inngår i NorKog.
Verktøyene inngår i variabeloversikten for MRS-løsningen, som skal ferdigstilles høsten
2021.
6.8.4. Øke dekningsgrad
Tiltak initiert av NorKog for å øke dekningsgraden:
2020
Presentasjon av dekningsgradsanalyse på registerseminar. Henvendelse via e-post til alle
sentrene om å presentere egne resultater lokalt, drøfte dekningsgrad og aktuelle tiltak for
forbedring.
Lovisenberg diakonale sykehus, ved overlege Renate Pettersen, har fokusert på egen praksis,
gjennomgått årsaker til at pasienter ikke inkluderes og har iverksatt tiltak for å øke
dekningsgraden. Eksempler på tiltak er endret oppgavefordeling i poliklinikken, tettere
oppfølging av registreringsprosessen og god opplæring av nyansatte.
Resultater fra dette kvalitetsforbedringsprosjektet vil kunne presenteres i 2022, basert på
resultater fra dekningsgradsanalyser i 2021.
2019-2021
Elektronisk innregistrering forventes å redusere arbeidsmengden for den enkelte poliklinikk
og kliniker, og dermed påvirke dekningsgrad på individnivå. Færre variabler og redusert
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tidsbruk for innregistrering forventes å åpne for inklusjon fra flere enheter, blant annet
nevrologiske poliklinikker.
2019-2021
Redusert antall variabler. Et utkast til et krympet variabelsett er presentert for, og drøftet av,
fagrådet i flere runder. De kliniske fagmiljøene har vært invitert til å gi innspill ved
presentasjon på registerseminar i 2019 og 2020. De har utover dette vært invitert til å gi
innspill per e-post i etterkant av seminarene.

6.9 Evaluering av tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring (endret praksis)
Her presenteres kortfattet prosjekter som er i gang, der resultater forventes å kunne
presenteres på sikt.
6.9.1. Kartlegging av nevropsykiatriske symptomer
Gjennomføringsfasen i prosjektet pågår i 2021- 2022. Resultater forventes å kunne
presenteres i 2022.
6.9.2. Utvikling av PREM
Utarbeidet spørreskjema pilottestes i 2021. Resultater forventes å kunne presenteres i 2022.
6.9.3. Inkludering av personer med annet morsmål enn norsk
Samisk registersett er oversatt, og kan distribueres i løpet av 2021.
Et utredningsverktøy er identifisert for personer med kort/ingen utdanning og personer med
annet morsmål enn norsk. Tilbakemelding fra personvernombudet avventes før det kan
inkluderes i MRS og tas i bruk
Arbeidet er påbegynt i 2019, og planlegges ferdigstilt i løpet av 2021.
6.9.4. Øke dekningsgrad
Det er satt i verk en rekke tiltak for å øke dekningsgraden. Resultater forventes å kunne
presenteres i 2022-2023.

6.10 Pasientsikkerhet
Komplikasjoner eller uønskede hendelser registreres ikke i NorKog, da data består av
variabler registrert ved førstegangsundersøkelse.
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Kapittel 7
Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
NorKog utarbeider årlig en resultatrapport hvor data presenteres på enhetsnivå og gir
grunnlag for å kunne sammenligne egne data med andre poliklinikker og totalmaterialet i
NorKog. Etter forespørsel fra deltagende poliklinikker oversendes rapporten i en
PowerPoint-versjon, slik at sentrene enkelt kan presentere den i intern faglige møter.
Tilbakemeldingen fra sentrene er at rapporten danner grunnlag for å drøfte egen praksis.
På det årlige registerseminaret er resultatpresentasjonen på programmet. Den interaktive
resultatpresentasjonen oppdateres to ganger årlig og gir sentrene tilgang på egne data.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Årsmelding fra NorKog distribueres per e-post til kontaktperson og faglig leder ved hvert
senter, med oppfordring om å distribuere denne til aktuelle kolleger lokalt. Årsrapporter
legges ut på registerets hjemmeside.

7.3 Resultater til pasienter
Når pasienten skriver under på samtykkeerklæringen om deltagelse i registeret mottar
deltaker en kopi av samtykkeskrivet, hvor det orienteres om registerets hjemmeside
www.norkog.no.
Hjemmesiden til NorKog er utarbeidet i en enkel og lettlest språkform. Aldring og helses
brukerråd samarbeider med NorKog om dette arbeidet. Informasjon om registeret,
årsrapporter og pågående forskning, finnes på registerets hjemmeside. Alle studier som
benytter data fra NorKog presenteres med et sammendrag. Det er en egen fane med
informasjon til pasienter.
En interaktiv resultatpresentasjon gjør resultater tilgjengelig, også for pasienter, pårørende
og samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten. Denne oppdateres to ganger årlig.
NorKog har ikke fått henvendelser fra pasienter eller pårørende om resultatpresentasjoner.

7.4 Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no
Kvalitetsindikatorer som presenteres på kvalitetsregister.no:
 Andel pasienter hvor det er innhentet pasientrapporterte mål (PROM).
 Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt.
 Andel pasienter hvor depressive symptomer er kartlagt.
 Andel pasienter med demens som har fått en spesifikk etiologisk demensdiagnose.
 Andelen pasienter med demens/mild kognitiv svikt som får oppfølging etter utredning.
Resultatene som presenteres på kvalitetsregister.no oppdateres tre ganger årlig.
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Kapittel 8
Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Det er etablert et samarbeid med svensk demensregister, SveDem, og det har vært kontakt
med svensk BPSD-register (register for atferdsmessige og psykologiske symptomer ved
demens). NorKog har også hentet inspirasjon fra Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens.
NorKog samarbeider med Island, som er i ferd med å utvikle et demensregister.
NorKog samarbeider tett med det landsdekkende registeret Kvalitetsregister innen
alderspsykiatri (KVALAP).
Vi er kontaktet av fagmiljøer i Irland og Australia. Fagmiljøene i begge landene er i en prosess
med etablering av demensregistre.
Samarbeidet med de ulike registrene består i harmonisering av kartleggingsinstrumenter,
sammenligning av resultater og muligheter for felles presentasjoner i tidsskrifter og på
internasjonale kongresser.
Medarbeidere i NorKog har gjennom ansettelse i Aldring og helse samarbeidet tett med
Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT), for å utarbeide forekomsttall for demens i
Norge.

8.2 Vitenskapelige arbeider
8.2.1. Utlevering av data
Fagrådet har fra oppstarten i 2008 til utgangen av 2020 godkjent utlevering av data til 48
studier. Av disse har fire studier trukket søknaden. I 2020 har fire studier fått godkjent
utlevering av data fra NorKog. Det er utlevert data til elleve studier i 2020.
NorKog har i perioden 2008-2020 levert data til 22 PhD-prosjekter, 18 postdoc-prosjekter,
tre mastergradsstudier og én offentlig rapport.
Ved utgangen av 2020 er 93 publikasjoner publisert, som helt eller delvis er basert på data
fra NorKog, av disse er 13 publisert i 2020. Flere av studiene som mottar data fra NorKog er
multisenterstudier hvor forskere fra ulike forskningsmiljøer og klinikker deltar. Temaene for
forskningen har stor bredde. Klinikknære studier med fokus på å bedre tilbudet til
pasientgruppen har vært prioritert, og resultatene presenteres blant annet på
registerseminar, og diskuteres med tanke på om de kan implementeres for å brukes direkte i
kvalitetsforbedrende hensikt.
I 2020 har fire studier søkt og fått godkjent utlevering av data:
 I hvilken grad er fire meters gangtest assosiert med kognitiv funksjon?
 Epigenetiske profiler i blodet hos pasienter med demens og nevropsykiatriske
symptomer. Et kombinert genetikk-epigenetikkprosjekt.
 Ekstracellulære vesikler som kilde til biomarkører for Alzheimers sykdom – en
pilotundersøkelse
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Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå i Tromsø.

Informasjon om de ulike studiene finnes på hjemmesiden www.norkog.no og er beskrevet
med tanke på at det skal være forståelig for pasienter og pårørende.
8.2.2. Publiserte artikler for 2019 og 2020, basert på data fra NorKog

2020
1. Tonga JB, Eilertsen DE, Solem IKL, Arnevik EA, Korsnes, Ulstein ID. Effect of Self-Efficacy
on Quality of Life in People With Mild Cognitive Impairment and Mild Dementia: The
Mediating Roles of Depression and Anxiety. American Journal of Alzheimer's Disease &
Other Dementias®, Volume 35, January-December 2020.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1533317519885264
2. Tonga, J., Šaltytė Benth, J., Arnevik, E., Werheid, K., Korsnes, M., & Ulstein, I. (2021).
Managing depressive symptoms in people with mild cognitive impairment and mild
dementia with a multicomponent psychotherapy intervention: A randomized controlled
trial. International Psychogeriatrics, 33(3), 217-231. doi:10.1017/S1041610220000216
3. Michelet M, Lund A, Strand BH, Engedal K, Selbaek G, Bergh S (2020): Characteristics of
patients assessed for cognitive decline in primary healthcare, compared to patients
assessed in specialist healthcare, Scandinavian Journal of Primary Health Care.
https://doi.org/10.1080/02813432.2020.1753334
4. Bredholt TC, Psykometriske egenskaper for norsk oversettelse av Montreal Cognitive
Assessment (MoCA) -en valideringsstudie; UIO
5. Hestad K, Engedal K, Horndalsveen P, Strand BH. Blood Pressure in Different Dementia
Disorders, Mild Cognitive Impairment, and Subjective Cognitive Decline. Front Aging
Neurosci. 2020 Aug 31;12:257. doi: 10.3389/fnagi. 2020.00257.
6. Edwin TH, Strand BH, Persson K, Engedal K, Selbæk G, Knapskog AB. Neuropsychiatric
symptoms and comorbidity: Associations with dementia progression rate in a memory
clinic cohort. Accepted for publication Int J of Ger Psychiatry Dec 2020
7. Edwin TH, Henjum K, Nilsson LNG, Watne LO, Persson K, Eldholm RS, Saltvedt I, Halaas
NB, Selbæk G, Engedal K, Strand BH, Knapskog AB. A high cerebrospinal fluid soluble
TREM2 level is associated with slow clinical progression of Alzheimer's
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Kapittel 9
Videre utvikling av registeret
Tabell 18. Videreutvikling av registeret
Datafangst, forbedring av metoder, datakvalitet
2020
Elektronisk datafangst
 Pilottesting av innregistrering i eReg ved fire sykehus
 Evaluering av erfaringer fra pilot med eReg.
 Antall variabler redusert med ca. 80 %
 Plan for elektronisk innregistrering presentert på
registerseminar.
 Kontakt med HEMIT etablert for planlegging av MRSinnregistrering
2021
 Utarbeidelse og ferdigstilling av kravspesifikasjon til
HEMIT
 Ukentlige møter med HEMIT i utviklings og
implementeringsfasen
 Forberedelser til implementering av løsningen
o Opplæring av poliklinikkmedarbeidere
o Utarbeidelse av opplæringsmateriell
 Revisjon av kodebok og brukermanual
Dekningsgrad
2020
Øke dekningsgraden på
 Reduksjon av antall variabler
individnivå og senternivå
 Innføring av elektronisk innregistrering
 Presentasjon av dekningsgradsanalyser på seminar
 Henvendelse til Personvernombudet ved OUS for
inklusjon fra flere sykehusenheter og kommunal
helsetjeneste
2021
 Ved implementering av elektronisk innregistrering:
o Kontakt med sentre med lav dekningsgrad
skriftlig og per telefon
o Kontakte sentre som ikke deltar
 Tydelig kommunisere at deltagelse i nasjonale register
ikke er frivillig
 Planlegge inklusjon fra flere sykehusenheter
 Pilotteste inklusjon fra kommunale tjenester
Kompletthet
2020
Øke kompletthet
 Resultatpresentasjon i årsrapport, tema på
registerseminar og i møter
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 Kvalitetsforbedringsprosjekt planlagt for å øke andelen
kartlagt for nevropsykiatriske symptomer
2021
 Resultatrapportering i rapporter, interaktivt og på
seminar videreføres
 NPI-prosjekt gjennomføres
Forbedring av rutiner for intern kvalitetssikring av data
Færre variabler og
2020
elektronisk
 Beslutning i fagrådet angående mindre variabelsett
innregistrering
 Pilottesting av eReg
 MRS-løsning under planlegging i samarbeid med
HEMIT
2021
 Implementering av MRS-løsning
 Opplæring/gjennomgang av praksis for registrering, på
registerseminar og digitale presentasjoner
Oppfølging av resultater fra validering mot eksterne kilder
Validering mot eksterne 2020
kilder
 Ikke gjennomført
2021
 Ikke planlagt
Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
PREM- spørreskjema
2020
 Utarbeidelse av PREM- skjema i samarbeide med
brukergrupper
 Utkast presentert på registerseminar og for fagrådet
2021
 Fagrådet godkjent skjema
 Pilottesting ved to sykehus
 PREM-skjema inkludert i MRS-løsning
 Implementeres høsten 2021
Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller nasjonale kvalitetsindikatorer
Demensplan 2025
2020
 Medlemmer av fagrådet er involvert i arbeidet
 Planen presentert på Demensdagene 2020
Kvalitetsforbedring
Fokus på
2020
kvalitetsforbedring
 Gjennomgang av måloppnåelse for kvalitetsindikatorer
på registerseminar og i årsrapport
 Oppstart av kvalitetsforbedringsprosjekt for å øke
bruken av NPI-Q til kartlegging av nevropsykiatriske
symptomer

2021
 Gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekt
55

Formidling

Samarbeid og forskning
Samarbeid

Forskning

2020
 Samtykkeskriv utarbeidet på engelsk
 Registerseminar gjennomført digitalt, ga dobling i
antall deltagere sammenlignet med 2019
 NorKog samarbeider med Kvalitetsregister
alderspsykiatri (KVALAP)
 SveDem, svensk demensregister
 Samarbeid om opprettelsen av demensregister på
Island
 13 publikasjoner basert på data fra NorKog
 5 søknader om bruk av data er mottatt i 2020
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Kapittel 10
Referanser til vurdering av stadium
10.1 Vurderingspunkter
Tabell 19: Vurderingspunkter for stadium Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i
spesialisthelsetjenesten- NorKog. Registerets egen evaluering.

Egen vurdering [2020]
Nr Beskrivelse

Kapittel

Ja

Nei

1 Samler data fra alle aktuelle helseregioner

3, 5.3

□✓

□

2 Presenterer kvalitetsindikatorene på nasjonalt nivå

3

□✓

□

3 Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 5.2

□✓

□

Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og jevnlig
4 rapportering av resultater på enhetsnivå tilbake til deltakende
enheter

7.1, 7.2

□✓

□

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling

Del II, 9

□✓

□

5.7

□✓

□

5.2, 5.4

□✓

□

7.4

□✓

□

□✓

□

Stadium 2

Stadium 3
6 Kan dokumentere kompletthet av kvalitetsindikatorer
7

Kan dokumentere dekningsgrad på minst 60 % i løpet av siste to
år

Registeret skal minimum årlig presentere
8 kvalitetsindikatorresultater interaktivt på nettsiden
kvalitetsregistre.no
9

Registrerende enheter kan få utlevert eller tilgjengeliggjort egne
7.1, 7.2
aggregerte og nasjonale resultater
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10

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste
faglige retningslinjer

11 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

3, 6.6

□✓

□

Del II, 9

□✓

□

Stadium 4
12

Har i løpet av de siste 5 år dokumentert at innsamlede data er
korrekte og reliable

5.6, 5.7

□✓

□

13

Kan dokumentere dekningsgrad på minst 80 % i løpet av siste to
år

5.2, 5.4

□

□✓

Registrerende enheter har online tilgang til oppdaterte egne og
14 nasjonale aggregerte resultater for pasienter de selv har registrert 7.1
inn

□✓

□

15 Registerets data anvendes vitenskapelig

8.2

□✓

□

Presenterer resultater på enhetsnivå for PROM/PREM (der dette
3.1
er mulig)

□✓

□

□

□✓

□✓

□

□

□✓

16

Nivå A
Registeret kan dokumentere resultater fra kvalitetsforbedrende
17 tiltak som har vært igangsatt i løpet av de siste tre år. Tiltakene
skal være basert på kunnskap fra registeret

6.9

Nivå B
Registeret kan dokumentere at det i rapporteringsåret har
18 identifisert forbedringsområder, og at det er igangsatt eller
kontinuert/videreført pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid

6.7, 6.8

Nivå C
19 Oppfyller ikke krav til nivå B
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10.2 Registerets oppfølging av fjorårets vurdering fra ekspertgruppen
For å møte innspill fra ekspertgruppen, knyttet til å øke dekningsgraden og å inkludere
personer med annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk, er det gjort en henvendelse til
Personvernombudet ved OUS. Vi ønsker å kunne inkludere pasienter uten
samtykkekompetanse, legge inn flere kognitive tester og undersøkelser tilpasset personer
med kort/ingen utdanning og for å kunne inkludere personer med annen språklig bakgrunn
enn norsk i registersettet.
Arbeidet med endring fra innregistrering på papir til elektronisk innregistrering har pågått
over flere år. Arbeidet har vært intensivert i 2020, med pilottesting av en eReg-løsning og
forberedelse til utvikling av en MRS-løsning. Det er i samarbeid med HEMIT utarbeidet en
kravspesifikasjon. MRS-løsningen blir klar til bruk i 2021.
10.2.1. Dekningsgrad
Det ble i perioden 2018-2020 utviklet en metode for utarbeidelse av dekningsanalyse på
individnivå, i samarbeid med Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. I
2020 ble en individbasert dekningsgradsanalyse offentliggjort. Metoden for utarbeidelsen av
analysen ble testet, evaluert og justert i flere runder. Metoden for utarbeidelsen av den
individbaserte dekningsgradsanalysen presenteres i kapittel 5.2.
Tiltak i 2020:





Registerseminar med fokus på dekningsgrad, datakvalitet, resultatpresentasjon og
kompletthet.
Sekretariatet er tilgjengelig på e-post og telefon for spørsmål om dataregistrering og
rapportering.
Kvalitetsforbedringsprosjekt ved Lovisenberg diakonale sykehus, med fokus på å øke
dekningsgraden.
Elektronisk innregistreringsløsning med reduksjon av antall variabler og forenkling av
prosessen for levering av data forventes å øke dekningsgrad.

10.2.2. Kvalitetsforbedring
Tiltak i 2020:


Kvalitetsforbedring har vært et tema på registerseminar. Måloppnåelsen for sentrale
kvalitetsindikatorer ble presentert og mulige kvalitetsforbedringsområder drøftet.



Resultatrapporten med presentasjon av måloppnåelse for kvalitetsindikatorer, nasjonalt
og på senternivå ble distribuert som en PowerPoint-presentasjon, for å gjøre lokal bruk
enklere. Ved utsendelse av resultatrapporten ble deltagende senter oppfordret til å
vurdere lokale kvalitetsforbedringsprosjekt.



Et kvalitetsforbedringsprosjekt er planlagt, for å øke andelen pasienter hvor
nevropsykiatriske symptomer kartlegges ved bruk av Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPIQ). Det er søkt om og innvilget økonomisk støtte til gjennomføring av
kvalitetsforbedringsprosjektet. Opplæring i gjennombruddsmodellen og erfaringer fra
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NPI-Q-prosjektet forventes å kunne videreføres i nye prosjekter. De ti poliklinikkene med
lavest grad av måloppnåelse på denne kvalitetsindikatoren inviteres til deltagelse i
prosjektet.


Et PREM-skjema, tilpasset personer med redusert hukommelse, er utarbeidet i
samarbeid med brukerorganisasjonen: Nasjonalforeningen for folkehelsen. Utkastet har
vært til høring hos flere brukergrupper, før endelig versjon er vedtatt i fagrådet. Pilottesting av skjemaet gjennomføres i 2021, før implementering i registeret.

10.2.3. Inklusjon av personer med annen språklig bakgrunn enn norsk
Fagrådet i NorKog har utarbeidet en plan for å tilrettelegge registersettene for
fremmedspråklige. Arbeidet har pågått siden 2018.
Tiltak i 2020:
 Samisk registersett. Prosessen med oversettelse av registersettet i NorKog til samisk ble
startet i 2019, i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord Norge og samisk geriatrisk
poliklinikk i Karasjok. Eksternt oversetterfirma er engasjert. Samtykkene i NorKog er
oversatt til samisk. De siste kognitive testene ble oversatt i 2020-2021. Videre plan er å
gjøre det samiske registersettet tilgjengelig for alle poliklinikkene i NorKog.


Undersøkelsesmetodikk/kognitive tester for personer med kort eller ingen utdanning.
Ressurspersoner ved Hukommelsesklinikken på OUS har bidratt med oversikt over
oppdaterte og anbefalte kartleggingsverktøy og kognitive tester. Fagrådet har godkjent
utvidet utredningspakke som skal inkluderes i MRS-løsningen.
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