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Forord 
Dette er et arbeidsdokument som er laget for intern bruk i NorSpis, og som har utgangspunkt i 

fagrådsmøte 31. oktober 2017. Registerkoordinator fikk ansvar for å utarbeide et lite dokument til 

neste fagrådsmøte i mars 2018, som kunne tjene som et grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle 

kvalitetsindikatorer. 

Dokumentet har blitt utarbeidet av registerkoordinator og rådgiver Lisbeth Sæterstad ved Regionalt 

senter for behandling av spiseforstyrrelser (RESSP), Nordlandssykehuset HF, som har 

registreringssystemet Ednor, lokalt kvalitets- og forskningsregister, samt rapporter i tilknytning til 

Ednor blant sine arbeidsoppgaver. 

Dokumentet er utarbeidet over fire arbeidsmøter i perioden fra desember 2017 til februar 2018. 

Begrenset med tid er lagt inn i dokumentet, slik at enkelte deler kan være mangelfulle eller mindre 

grundig belyst eller forklart. Der hvor det er ønskelig vil man kunne belyse disse områdene bedre i det 

videre arbeidet.  

Under arbeidet med dokumentet ble det den 10. januar 2018 lansert en revidert utgave av Rammeverk 

for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse og omsorgstjenesten. Vi ble først kjent med den 

reviderte utgaven av rammeverket i februar i år, og baserte oss frem til da på det opprinnelige 

rammeverket fra 2010. Hadde vi hatt den nye informasjonen tidligere, kunne dokumentet blitt 

annerledes. Dokumentet du nå leser er uansett mer rettet mot nasjonale medisinske kvalitetsregister 

generelt og NorSpis spesielt, mens rammeverket er for hele helse- og omsorgstjenesten. Den reviderte 

utgaven av Helsedirektoratets rammeverk fra 2018 er for øvrig betydelig bedre i både innhold og 

forståelighet/lettleselighet enn førsteutkastet deres fra 2010, og kan således anbefales i sin helhet som 

et viktig supplement.  
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1. BAKGRUNN  
I de siste årtiene har det vært en vekst i bruken av kvalitetsindikatorer i helsetjenestene i de 

industrialiserte landene (Arah 2006). Med tiden har det kommet til en rekke føringer på området, og 

kunnskapen har vokst. Å utvikle indikatorer krever kunnskap om indikatorer og metoder og prinsipper 

som ligger bakenfor prosessen med å utvikle indikatorer. 

Formålet med Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelse (NorSpis) er å øke 

kvaliteten på behandlingen av spiseforstyrrelser (NorSpis 2016).  Forbedring, gjennom NorSpis, vil 

måtte skje ved at data på gruppenivå føres tilbake til relevante målgrupper, som ledere i 

helsetjenesten, som i neste omgang handler på bakgrunn av den informasjon dataene gir dem.  

Data som utleveres kan ha ulik struktur og være mer eller mindre bearbeidet før utlevering. I 

den ene enden av skalaen har man helt ubearbeidede data som føres tilbake til brukerne som rådata. 

Man kan også levere ut noe mer bearbeidede data, som enkel deskriptiv statistikk i tabells form eller i 

form av figurer eller grafer. Slik statistikk kan vise fordelinger eller gjennomsnitt på gruppenivå med 

pasientenes kjønn, alder, bakgrunnsinformasjon og informasjon om behandlingen de har fått. I den 

helt andre enden av skalaen har man den aller mest gjennomtenkte formen for tilbakeføring av data – 

kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorer er noe man lager - de er nøye gjennomtenkt og har et klart 

mål – de skal si noe om kvaliteten på behandlingen, og skal kunne brukes til å forbedre behandlingen.  

Hvilke indikatorer man velger i NorSpis vil sette føringer for hva man nasjonalt og lokalt 

fokuserer på og forsøker å forbedre ved behandlingen av spiseforstyrrelser. 

1.2. Dokumentets struktur og begrensninger 
Vi ser først nærmere på relevante føringer, deretter begrepene kvalitet, kvalitetsindikator og 

rammeverk som byr på metoder og prinsipper for utvikling av kvalitetsindikatorer.  

Arbeidet oppsummeres i en praktisk tabell (på side 17) med oversikt over de viktigste 

momentene, ulike spørsmål man bør stille seg og hensyn man bør ta. 

Vi går i dette dokumentet ikke inn på kvalitetsarbeid og kvalitetsarbeidsmetodikk – altså 

hvordan man konkret kan jobbe for å forbedre kvaliteten som man måler ved hjelp av indikatorene.  

1.1. Mål med dokumentet 
Målet med dette dokumentet er å danne et utgangspunkt eller beslutningsgrunnlag for det videre 

arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer for NorSpis. Hovedspørsmålet dokumentet skal hjelpe til 

med å besvare er hvordan NorSpis kan jobbe for å utvikle kvalitetsindikatorer for behandlingen av 

spiseforstyrrelser.  
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2. FØRINGER 

2.2 Nasjonale føringer og føringer for nasjonale medisinske kvalitetsregister spesielt 
For utdypende informasjon om nasjonale føringer som gjelder kvalitetsindikatorer for helse- og 

omsorgstjenesten generelt, og ikke bare nasjonale medisinske kvalitetsregistre, vises det til 

Helsedirektoratets rammeverk (Helsedirektoratet 2018). Blant annet fremkommer det at det er et 

lovpålagt krav å utvikle kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgssektoren, noe Helsedirektoratet har 

det overordnede ansvaret for. 

En viktig føring for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, er den oppdaterte strategien for det 

regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Hovedmål 3 der omhandler utvikling av 

kvalitetsindikatorer (Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE 2016: 18): 

 

«Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal innen 2017 kunne definere kvalitetsindikatorer som kan 

være utgangspunkt for Nasjonale kvalitetsindikatorer.» 

 

Pasientrapporterte resultater (PROMs) bør inkluderes i kvalitetsindikatorene (ibid.). 

 Flere av de andre 11 hovedmålene i strategien omhandler også kvalitetsindikatorer. I delmål 4 

fremkommer det at man ønsker kvalitetsindikatorer som går spesifikt på pasientsikkerhet (ibid: 19): 

 

«Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal inneholde kvalitetsindikatorer som kan bidra til å øke 

pasientsikkerhet og forebygge uønskede hendelser.» 

 

Videre formidles det at pasientrapporterte resultater (PROMs) og –erfaringer (PREMs) vil være 

sentrale for kvalitetsindikatorer som omhandler pasientsikkerhet (ibid.).  

Siden kvalitetsindikatorer er et sentralt resultat fra registeret, nevnes de også i omtalen av 

hovedmål 2 om «kvalitetsforbedring og ledelse – økt bruk av resultater». For at resultatene (her 

kvalitetsindikatorene) skal bli brukt, må de være tilgjengelige (ibid: 16): 

 

«Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal innen 2020 ha utviklet resultattjeneste som gir 

registrerende enheter tilgang til oppdaterte resultater for egen virksomhet sammenlignet med 

nasjonale resultater.» 

 

I NorSpis vil vi benytte resultattjenesten Rapporteket, som vil utvikles i tråd med NorSpis sitt behov og 

beslutninger som tas i fagrådet. Det er naturlig at kvalitetsindikatorer publiseres i Rapporteket, slik at 

ansatte ved innrapporterende behandlingsenheter kan logge inn og få tilgang til egne resultater på 

kvalitetsindikatorene. Det er sannsynlig at gode kvalitetsindikatorer kan bidra til å oppnå økt bruk av 

resultater. 
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Det er også et mål at resultatene fra kvalitetsregistrene brukes til å identifisere 

kvalitetsforbedringsområder og brukes i konkret klinisk forbedringsarbeid (vår understrekning) (ibid: 

16): 

  

«De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal, etter to års drift, kunne identifisere 

kvalitetsforbedringsområder og forslag til forbedringstiltak. Etter fire års drift skal de, i samarbeid med 

fagmiljøene, kunne dokumentere bruk av resultater i konkret klinisk forbedringsarbeid.» 

 

Det er tenkelig at kvalitetsindikatorene man lager kan brukes til å identifisere forbedringsområder. 

Resultatene på kvalitetsindikatorer ved den enkelte enhet, samt uberettigete variasjoner1 i resultater 

fra enhet til enhet,  vil kunne fortelle hvor det finnes rom for forbedring. Behandlingsenhetene vil 

videre kunne bruke indikatorene i sine egne kvalitetsforbedringsprosjekter.  

Hvis man klarer å lage kvalitetsindikatorer som fanger opp uønsket variasjon og som har 

utgangspunkt i de nye nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser (Nasjonal faglig 

retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser) (Helsedirektoratet 

2017), vil etableringen av gode kvalitetsindikatorer også kunne bidra til at man når de nye 

retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser sitt mål, som er å: 

 

"(…) harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon". 

 

Indikatorer som baserer seg på de nye nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser 

(ibid.) vil også kunne bidra til at man når NorSpis sitt delmål om «å avklare om de reviderte nasjonale 

retningslinjene for utredning og behandling av spiseforstyrrelser følges» (NorSpis 2016).  

Det bemerkes også at det i den nasjonale strategien for kvalitetsregistrene fremkommer at 

«det skal arbeides for at både innregistrering til nasjonale kvalitetsregistre og bruk av 

kvalitetsindikatorer fra nasjonale kvalitetsregistre inkluderes i systemet for kvalitetsbasert 

finansiering» (vår understrekning) (Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 2016: 10). 

 

  

                                                            
1 Uberettiget variasjon er variasjoner som ikke skyldes tilfeldigheter, men er systematiske, og i tillegg ikke skyldes 
at behandlingsenheter har ulik sammensetting av pasienter (såkalt «case-mix»). 
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3. TEORI: KVALITET, KVALITETSINDIKATORER OG KVALITETSINDIKATORRAMMEVERK  

3.1 Helsedirektoratets rammeverk for å utvikle, publisere og revidere indikatorer 
Konseptuelle rammeverk kan by på metoder og prinsipper for å utvikle, publisere og revidere 

indikatorer, som sikrer at indikatorene kan brukes etter formålet (Helsedirektoratet 2018). 

Konseptuelle rammeverk vil også gjøre det lettere å håndtere veksten i indikatorer, prioritere mellom 

indikatorer og sikre sammenheng mellom indikatorer (Arah 2006).  

Helsedirektoratets rammeverk er basert på det internasjonale kvalitetsindikatorsystemet til 

OECD (Kelley og Hurst 2006), og omhandler både utvikling, publikasjon og revisjon av nasjonale 

kvalitetsindikatorer. Rammeverket til OECD har som sitt ultimate mål å skape internasjonalt 

sammenlignbare indikatorer. Det norske rammeverket er tilpasset norske forhold. Hovedsakelig er det 

kun dimensjonene av kvalitet som er endret i det norske rammeverket (se neste avsnitt). 

3.2 Hva er kvalitet i helsetjenesten? 
Kvalitet kan defineres på mange måter, avhengig av ståsted og oppfatning (Sosial- og helsedirektoratet 

2005: 11).  For å definere og operasjonalisere begrepet kvalitet i helsetjenesten, baserer vi oss i dette 

dokumentet hovedsakelig på Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten: …Og 

bedre skal det bli! (Sosial- og helsedirektoratet 2005), og Helsedirektoratets rammeverk for et nasjonalt 

kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2018). 

Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet legger til grunn følgende definisjon av kvalitet 

(Helsedirektoratet 2018: 9):  

 

 
«Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. Det vil si de krav vi allerede 

har i lov og forskrifts form.» 

 

Videre innebærer god kvalitet i helsetjenesten at tjenestene (Sosial- og helsedirektoratet 2005: 11f, 

21ff og Helsedirektoratet 2018: 9f): 

1. er virkningsfulle: I hvilken grad vi oppnår ønsket resultat, noe som igjen forutsetter kunnskap 

om effekten av tiltak.  

 

2. er trygge og sikre: Hvorvidt vi unngår, forebygger og begrenser uønskede hendelser og 

risikoen forbundet med behandling. 

 

3. involverer brukere og gir dem innflytelse: Hvordan helsetjenestene møter pasient og 

pårørende og tar hensyn til deres ståsted og forventninger, målt blant annet gjennom 

brukererfaring. 

 

4. er samordnet og preget av kontinuitet: Hvorvidt helsetjenestene er koordinerte over tid og på 

tvers av behandlingsnivå.  
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5. utnytter ressursene på en god måte: Rett tjeneste til rett bruker på rett måte til rett tid, og slik 

at vi får mest mulig ut av ressursene. Her understreker veilederen at god kvalitet skal lønne seg 

i en samfunnsøkonomisk sammenheng.  

 

6. er tilgjengelig og rettferdig fordelt: Hvorvidt befolkningen har lik tilgang på helsetjenester, 

uavhengig av for eksempel sosial status og bosted. 

Kvalitetsdimensjonene ovenfor kan overlappe hverandre. «Virkningsfull» overlapper med «trygg og 

sikker». «Involvere brukere» overlapper med «samordnet og preget av kontinuitet». Dimensjonene 

kan også komme i konflikt med hverandre.  

OECDs rammeverk opererer i tillegg med fire dimensjoner som handler om hvilket behov hos 

pasienten indikatoren beskriver: Forbli frisk, bli bedre, mestre livet med sykdom eller 

funksjonshemming og mestre slutten av livet (Kelley og Hurst 2006). Helsedirektoratets rammeverk ser 

ut til å ha mindre fokus på disse dimensjonene. 

3.2. Hva er kvalitetsindikatorer (definisjon og typer)? 
Kvalitetsindikatorer er sammenstillinger av helsedata der et resultat uttrykkes kvantitativt (Westander 

2014: 85). Dette samtidig som det finnes mange kvantitative data som beskriver helsetjenesten uten å 

være en kvalitetsindikator (Westander 2014: 85). Samtidig må det understrekes at kvalitet ikke kan 

reduseres til det vi kan vise ved hjelp av kvalitetsindikatorer (ibid: 91) -  kvalitetsmålinger er bare én av 

flere kilder til kunnskap (ibid.).  

På Helsenorge.no, der nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres, defineres en kvalitetsindikator 

som et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles 

(Helsedirektoratet 2014). Denne definisjonen gjengis også i Helsedirektoratets rammeverk for 

nasjonale kvalitetsindikatorer (Helsedirektoratet 2018). Strategien for de nasjonale medisinske 

kvalitetsregistrene, beskriver hva en kvalitetsindikator er på følgende måte (Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre 2016: 16): 

«Variabler som er gode uttrykk for kvalitet i det aktuelle fagområdet, klinisk relevante og anvendbare i 

klinisk forbedringsarbeid.»  

Kvalitetsindikatorer kan deles inn i tre typer (Helsedirektoratet 2018: 12, Kelley og Hurst 2006: 16f): 

1. Strukturindikatorer beskriver helsevesenets rammer og ressurser, for eksempel 
helsepersonells kompetanse og tilgjengelighet til utstyr, teknologi og fasiliteter  

 
2. Prosessindikatorer beskriver konkrete aktiviteter i et pasientforløp, med andre ord gir et bilde 

av i hvilket omfang helsepersonell har utført bestemte prosedyrer 
 

3. Resultatindikatorer belyser pasientens gevinst for eksempel i form av overlevelse, 
symptomforbedring og tilfredshet med behandling 
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For å forstå sammenhengen mellom de ulike indikatorene kan man forestille seg at strukturer, 

prosesser og resultater ligger som i lag utenpå hverandre, hvor (1) strukturer, for eksempel 

helsepersonellets kompetanse, virker inn på (2) prosessene man utfører, for eksempel om man kan 

tilby en viss type behandling til sine pasienter, som igjen kan påvirke (3) resultatet man oppnår for sine 

pasienter. Til syvende og sist handler derfor alle indikatortypene om resultatene man oppnår for sine 

pasienter. Vi illustrerer dette i figur 1, under. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1: Strukturer, prosesser og resultater: Som lag utenpå hverandre. Indikatorer fra alle tre 
domenene, forteller noe om kvaliteten på behandlingen og dermed hvor fornøyd pasienten som 
står i sentrum blir.  

 

3.3. Hvilken type kvalitetsindikator bør man velge? 
Tidligere anbefalte Helsedirektoratets rammeverk at «resultatindikatorer og indikatorer som ivaretar 

brukerperspektivet skal vektlegges» (Helsedirektoratet 2010: 11), mens prosess- og strukturindikatorer 

skulle benyttes der det er hensiktsmessig (Helsedirektoratet 2010: 11). 

 De tre indikatortypene har utfordringer forbundet ved seg, som man bør være oppmerksom 

på. Hovedutfordringen med resultatindikatorer er at andre faktorer enn kvalitet i helsetjenesten kan 

påvirke dem, som for eksempel alder, sykdommens alvorlighetsgrad og sosioøkonomisk status (Kelley 

og Hurst 2006: 17). Slike andre faktorer bør kunne redegjøres for og justeres for, i den grad det er 

mulig (Kelley og Hurst 2006: 17, Westander 2014: 92f). Uten tilstrekkelig justering vil man få skjevheter 

hvor ulike resultater ved ulike behandlingsteder kun kan skyldes at behandlingsenhetene har ulike 

pasienter, og ikke at de faktisk har bedre resultater (såkalt «case-mix»).  

Data for prosessindikatorer er lettere å samle inn og tolke (Westander 2014: 93), men det kan 

være en utfordring å fastslå i hvilken grad en prosessindikator representerer resultatene vi ønsker 

(ibid., Kelley og Hurst 2006: 16). En god prosessindikator forutsetter derfor at man har rimelig sikker 

kunnskap om sammenhengen mellom prosessen og resultatet. Den viktigste fordelen med 

prosessindikatorer er at de kan være lett å påvirke gjennom å endre praksis, fordi indikatorer 

Struktur 

Prosess 

 Resultat 
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representerer en handling/selve praksisen (den måler det man må endre). Det kan være vanskeligere å 

vite hva man må gjøre eller endre for å påvirke en resultatindikator.  

Strukturindikatorer, kan representere nødvendige betingelser for å kunne levere kvalitet 

innenfor helsetjenestene, men de vil aldri være tilstrekkelige alene som indikatorer på kvalitet (Kelley 

og Hurst 2006: 16f).  

 

3.4. Kriterier for å velge kvalitetsindikatorer 
Helsedirektoratet har satt opp fem krav til nasjonale kvalitetsindikatorer (Helsedirektoratet 2018: 12). 

En kvalitetsindikator skal være: 

1. Betydningsfull: Indikatoren må være relevant, gjennom å dokumentere helsemessig og 

samfunnsmessig betydning.  

2. Vitenskapelig begrunnet: Indikatoren må måle etablert praksis i helsetjenesten basert på 

lovverk, nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning. Dette må dokumenteres.  

3. Nyttig: Indikatoren må gjøres tilgjengelig på en slik måte at målgruppene kan bruke den til sitt 

formål (valg av tjeneste, forbedring, styring).  

4. Gjennomførbar: Indikatoren må baseres på tilgjengelige data og relevante rapporteringer. 

5. Jevnlig publisert: Indikatoren må gjøres tilgjengelig tilstrekkelig hyppig til å være aktuell for 

målgruppene. 

 

I rammeverket understrekes det at for å få et mer helhetlig bilde av kvaliteten i helsetjenesten, må vi 

se flere indikatorer innen et fagområde i sammenheng (Helsedirektoratet 2018: 12). Med andre ord 

bør man vurdere om indikatorsettet er helhetlig.   

Den svenske Socialstyrelsen har laget et sett med kriterier som en indikator bør møte 

(Westander 2014: 86, hentet fra Socialstyrelsen 2014). Ifølge dem bør en indikator: 

1. Angi retning. 

2. Være relevant. 

3. Være valid, med andre ord måle det den er tenkt å måle og slik at det samme måles over tid.  

4. Være akseptert og bygge på kunnskap, for eksempel retningslinjer, forskning, klinisk erfaring 

eller kunnskap innhentet fra den som berøres (pasient/bruker).  

5. Være påvirkbar.  
6. Være målbar og kunne måles med nasjonalt tilgjengelig og kontinuerlig innsamlede data.  

 

3.5 Formål med en kvalitetsindikator - hva skal en indikator brukes til 
Resultater generelt, fra medisinske kvalitetsregistre, har hovedsakelig tre bruksområder (Vonen 2017): 

1. Kvalitetsarbeid. 

2. Planlegging og styring. 

3. Forskning.  
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Kvalitetsindikatorer spesifikt, kan også brukes til alle tre formålene. Helsedirektoratet nevner i tillegg 

noen andre spesifikke formål for kvalitetsindikatorer, som ikke er så lett å plassere i kategoriene 

ovenfor, og dermed kan komme i tillegg (Helsedirektoratet 2018: 5;8):  

4. Gi pasienter og pårørende grunnlag for å ta informerte valg om behandlingen. 

5. Bidra til åpenhet ved å gi offentligheten informasjon om kvaliteten i helse- og 

omsorgstjenesten.  

Det er vanskelig å se at det er noe motsetningsforhold mellom indikatorer til bruk i de ulike formålene, 

i det at indikatoren kan benyttes til for eksempel både kvalitetsarbeid og forskning uavhengig av 

hvordan den er utformet. I en rapport hvor man utredet «indikatorer for måling av uberettiget 

variasjon som skal gis styringsmessig prioritet» (Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 

2016b), fremkom det imidlertid at kvalitetsindikatorer til bruk i styring kan ha særegne utfordringer 

forbundet med seg, som det kan være verdt å sette seg inn i om man ønsker å utvikle eller bruke 

indikatorer til styring. 

 

3.6 Målgrupper for kvalitetsindikatorer 
En kvalitetsindikator kan lages for en eller flere målgrupper. Ulike målgrupper for en kvalitetsindikator 

er (Helsedirektoratet 2018: 8): 

 politisk ledelse og nasjonale myndigheter 

 helseforvaltningen og ledere på overordnet nivå 

 helsepersonell og ledere i helsetjenesten på lokale nivå 

 pasienter og pårørende 

 akademia med forskere 

 undervisere og studenter 

 allmennheten. 

3.7   Kvalitetsindikatorområder 
En utfordring ved valg av indikatorer er hvordan man skal komme frem til indikatorene. Hvordan kan 

man i utvelgelsen av én eller flere indikatorer jobbe systematisk for å finne gode indikatorer, fremfor å 

velge en indikator som tilfeldigvis stikker seg ut? 

I det opprinnelige rammeverksdokumentet til Helsedirektoratet fra 2010 brukte man begrepet 

kvalitetsindikatorområde. Man kan sette opp et definisjonsområde for hva som er kvalitet i 

behandlingen av spiseforstyrrelser ved å dele opp kvalitet i behandlingen av SF i flere indikatorområder 

(områder av kvalitet som kan belyses), og deretter se om man kan lage én eller flere indikatorer 
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innenfor ett eller flere av de områdene man har identifisert. Alle kvalitetsindikatorområdene man 

identifiserer, vil sammen kunne tegne opp definisjonsområdet for hva kvalitet i behandlingen av SF er. 

Dette illustreres i figur 2, hvor det blå området forestiller «kvalitet i behandlingen av SF». Man 

kan dele kvalitet opp i flere områder (f.eks. «tidlig behandling», tvang, somatisk helse, osv.)  Derfra kan 

man velge ut ett eller flere områder, som kan belyses ved hjelp av én eller flere indikatorer som man 

velger ut (  ). Røde og grønne lykter symboliserer at indikatorene kan ha positivt eller 

negativt fokus. Indikatorene kan ha svakheter som må redegjøres for, noe som illustreres med ulik 

form på indikatorene, og man kan mangle indikatorer for å belyse et område, noe som illustreres med 

spørsmålstegnet.  

Ved å bruke denne metoden vil man også få frem hvilke områder av kvalitet i behandlingen av 

spiseforstyrrelser man ikke har indikatorer for, og slik sett ikke kan si noe om eller forsøke å jobbe 

systematisk med å forbedre gjennom NorSpis (blått område).  

 

 

               Område av "kvalitet i behandlingen av SF" vi sier noe om/ønsker å belyse. 

               

Den delen behandlingen av SF vi ikke sier noe om kvaliteten på. 

   Indikatorer som belyser området for kvalitet fra ulike vinkler.  

 

Figur 2: Kvalitet i behandlingen av SF kan deles opp i ulike kvalitetsindikatorområder som man 

deretter forsøker å belyse ved bruk av indikatorer. 

 

Oppsummert, hvis man skal følge denne metoden, blir spørsmålene: (1) Hva er kvalitet i behandlingen 

av spiseforstyrrelser (blått område), og (2) hvilke områder av kvalitet kan man dele kvaliteten inn i, og 

(3) hvilke(n) indikator kan fortelle oss noe om det området av kvalitet? 
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I det reviderte rammeverksdokumentet til Helsedirektoratet (2018), nevnes ikke lenger 

indikatorområdene. Det kan dermed virke som at man legger opp til at man ved utvikling av 

kvalitetsindikatorer i stedet tar utgangspunkt i de seks kvalitetsdimensjonene (virkningsfulle, trygge og 

sikre…osv.), og så etablerer indikatorer innenfor hver av dimensjonene. De gir i en tabell veiledning til 

hvilke indikatorer som kan være aktuelle innenfor hver dimensjon ved å liste opp måleområder 

innenfor hver dimensjon. Denne tabellen følger under i figur 3. 

  

 

Figur 3: Måleområder innen kvalitetsdimensjonene (Helsedirektoratet 2018:13) 

Helsedirektoratets rammeverk fra 2018, med den tilhørende tabellen i figur 3 over, er ikke laget for 

kvalitetsregistre spesielt, men for større fagfelt som skal utarbeide indikatorer (et fagfelt kan her være 

f.eks. psykisk helse og rus). I tillegg er det usikkert om NorSpis i det hele tatt har grunnlag for å si noe 

om alle dimensjonene av kvalitet. Det kan for NorSpis derfor være bedre å fokusere på den første 

metoden (fra rammeverksdokumentet fra 2010) hvor man identifiserer kvalitetsindikatorområder 
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først, og så velger noen områder hvor man etablerer indikatorer. Så kan man til slutt vurdere hvilken 

kvalitetsdimensjon indikatoren faller inn under.  

Uansett om man velger å ta utgangspunkt i den ene eller andre metoden 

(«kvalitetsindikatorområder» eller «målområder»), må indikatorene man lager samlet sett vurderes 

for et helhetlighetskriterium (Helsedirektoratet 2010, 2018).  

3.8 Prosess – arbeidsprosess, forankring og ulike perspektiver 

3.8.1 Arbeidsprosess 

I tillegg til konseptene kvalitetsdimensjoner, kvalitetsindikatorkriterier, kvalitetsindikatorområder, og 

måleområder, byr rammeverket på standardiserte arbeidsprosesser for å utvikle (og publisere og 

revidere) kvalitetsindikatorer. Prosessens forløp er presentert i figur 4 (Helsedirektoratet 2018).  

 

Figur 4: Prosessbeskrivelsene som benyttes for å utvikle, publisere og revidere nasjonale 

kvalitetsindikatorer (Helsedirektoratet, 2018: 14) 

 

Det bemerkes at forløpet i figur 4 skisserer opp prosessen for å få etablert en kvalitetsindikator hos 

Helsedirektoratet. Selv om det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt, kan man likevel legge merke til 

prinsippene i prosessen.  Etter at forslag er definert, må indikatorene testes, før de ferdigstilles og 

overleveres til publisering. Publiseringskanal kan vurderes. Det er naturlig at hoved-

publikasjonskanalene for NorSpis-indikatorene vil være Rapporteket, samt årsrapporten.  

3.8.2 Deltagere -  forankring og ulike perspektiver 

Prinsippene som ligger bak hvem som skal delta i arbeidet, kan også bemerkes: Brukerkompetanse, 

fagkompetanse, og personer som jobber tett opp mot det kliniske praksisfeltet, anbefales inkludert 

(Helsedirektoratet 2010). Foruten at brukerdeltagelse og deltagelse av de som jobber nær det kliniske 

praksisfeltet bidrar med unik kompetanse inn i arbeidet, bidrar det også til å sikre forankring hos de 
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som skal bruke indikatorene, som videre vil øke sannsynligheten for at indikatorene blir brukt, og at de 

blir brukt etter hensikten. 

Man kan se for seg at en minimumsutgave av en prosess som tar hensyn til alle perspektivene, 

kan ta utgangspunkt i fagrådet, som besitter både brukerkompetanse, fagkompetanse, og til dels også 

er nær det kliniske praksisfeltet.  

Det nasjonale kliniske nettverket, som er referansegruppen til NorSpis, kan også kobles inn i 

arbeidet, enten mer direkte eller indirekte, f.eks. gjennom høring og presentasjon av arbeidet eller 

foreslåtte kvalitetsindikatorer. 

Det kan vurderes om det er behov for å få inn perspektivet fra DPS-er og BUP-er uten 

spesialiserte tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. Fagrådet har ingen medlemmer fra «ikke-

spesialiserte» BUP-er eller DPS-er. Etter planen skal alle landets ikke-spesialiserte enheter tilsluttes 

NorSpis etter hvert, og noen BUP-er og DPS-er som ikke er spesialiserte på behandling av 

spiseforstyrrelser er allerede tilsluttet (Mosjøen). Det kan vurderes hvordan man kan sikre forankring 

av indikatorer også hos denne typer enheter, i den grad indikatorer skal gjelde også for enheter uten 

spesialiserte tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. 

 

3.9 Annet som bør vurderes 

3.9.1 Måltall 

Alle kvalitetsindikator i nasjonale medisinske kvalitetsregistre har et måltall som skal fungere som 

motivasjon. 

3.9.2 For hvilken pasientgruppe indikatoren skal gjelde («utvalg i fokus») 

Skal en indikator gjelde alle pasienter, eller skal man lage indikatorer knyttet til spesifikke 

pasientgrupper (e.g. diagnosegrupper).   

3.9.3 Type enhet 

Ulike kvalitetsindikatorer kan være aktuelle for ulike enhetstyper, f.eks. barne- og ungdomsenheter og 

voksenenheter (DPS-er, BUP-er), regionale sentre og enheter med spesialiserte tilbud, som 

«spiseteam». Det finnes imidlertid ingen klar og entydig definisjon av enhetstyper i NorSpis, slik at det 

kan by på utfordringer å skulle lage indikatorer tilpasset ulike enhetstyper. For eksempel er ingen 

regionale enheter like, blant annet tar de imot pasienter i ulike aldersgrupper.  

Samtidig kan det være en utfordring å lage indikatorer som passer alle enheter – fordi 

hypotetisk sett så kan definisjonen av hva som er kvalitet skille seg fra enhetstype til enhetstype. 

 

 

  



 
15 

 

4 DISKUSJON OG OPPSUMMERINGSTABELL 

4.1 Om bruk av Helsedirektoratets rammeverk 
Helsedirektoratets rammeverk må følges for å få en indikator godkjent av Helsedirektoratet og 

publisert på Helsenorge.no.  

NorSpis kan gjennom fagrådet selv etablere indikatorer uten nasjonal godkjenning, og en 

prosess for å få disse godkjent kan eventuelt settes i gang senere: I den nasjonale strategien for 

medisinske kvalitetsregistre, fremkommer det at det er ønskelig at noen av indikatorene som utvikles 

av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i neste omgang, «(…) i samarbeid med Helsedirektoratet, 

implementeres som nasjonale kvalitetsindikatorer.»  

 

4.2 Om kriteriene for kvalitetsindikatorer 

Selv om NorSpis etablerer indikatorer uten nasjonal godkjenning, kan det av det ovenstående være en 

fordel om man så langt som mulig forsøker å oppnå kravene/kriteriene Helsedirektoratet stiller til en 

kvalitetsindikatorer.  De av de svenske kriteriene som ikke overlapper med de norske kan også tas med 

som hjelpekriterier når man vurderer en indikator. Det innebærer å inkludere følgende kriterier i 

tillegg til de kravene det norske rammeverket lister opp: at en kvalitetsindikator må angi retning, være 

valid, påvirkbar og målbar. Det gir til sammen 9 kriterier, som er oppsummert i 

oppsummeringstabellen på neste side. 

 

4.3. Praktisk tabell -  Veiledning til tabellen 

Basert på vår gjennomgang i kapittel 3 har vi laget en tabell som skisserer (1) valg man står overfor når 

man skal lage en indikator, (2) spesifikasjoner som følger av valgene man har tatt og som bør angis, og 

(3) vurderinger man bør foreta, både av indikatoren og indikatorsettet, for å bedømme om 

indikatorene er gode.   

Et eksempel er lagt inn i tabellen («andel som har fått utført beintetthetsmåling»). Eksempelet 

er valgt på bakgrunn av at denne indikatoren tidligere har vært luftet i fagrådet. Valgene, angivelsene 

og vurderingene som er satt opp for denne indikatoren må ikke anses som et forslag til hva som burde 

gjelde en slik indikator, men er kun med for illustrasjonens skyld (man vil helt sikkert være uenig i noen 

av Valgene, angivelsene og vurderingene).  Nærmere beskrivelse av de ulike kolonnene følger på siden 

etter tabellen. 
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Valg 1 - indikatorområde: Hvilket område av kvalitet i behandlingen av spiseforstyrrelser finnes, og 

hvilke ønsker man å lage indikatorer for?  Definer opp området av kvalitet i behandling av SF. Baser 

f.eks. dette på en gjennomgang av de nye retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser, eller 

annen forskning og lovverk, og/eller ekspertvurderinger, brukervurderinger og vurderinger av 

behandlere nær det kliniske praksisfeltet.  

Valg 2 - indikator: Velg en eller flere konkrete indikatorer.  Man har her begrenset med valg fordi 

variablene i NorSpis allerede er fastsatt. Igjen kan kildene til informasjonen nevnt i det første punktet 

være til hjelp for å definere konkrete indikatorer og sette spesifikke måltall. 

Valg 3 - type enhet: OBS: Hvis en enhet kan gi både poliklinisk behandling og døgnbehandling, så vil 

man ikke kunne skille mellom den polikliniske enheten og døgnenheten (gjelder RESSP, RASP og RKSF). 

Unntaket er Follo DPS som registrerer pasientene i poliklinikk og døgn på to ulike 

innregistreringspunkter/RESH-id-er. 

Valg 4 - pasientgruppe: hvem skal indikatoren gjelde for? E.g. diagnose (AN, BN, BED), 

alvorlighetsgrad, SEED, BMI-kategori… 

Valg 5 - måltall: Angi ønsket måloppnåelse. Angis som andel i form av prosent.  

Angi 1 - målgruppe: Politisk ledelse og nasjonale myndigheter, helseforvaltningen og ledere på 

overordnet nivå, helsepersonell og ledere i helsetjenesten på lokale nivå, pasienter og pårørende, 

akademia med forskere, undervisere og studenter, allmennheten.  

Angi 2 – type indikator: Struktur-, prosess- eller resultatindikator. 

Angi 3 – opprinnelse: E.g. nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser, selvstendig 

fagrådsvurdering, andre opprinnelseskilder. 

Angi 4 – publiseringskanal: Rapporteket, årsrapporten, andre publiseringskanaler. 

Angi 5 – brukes pasientrapporterte resultater (PROMs) eller –erfaringer (PREMs)? 

Angi 6 – kvalitetsdimensjon (man kan angi primærdimensjon og sekundærdimensjon):  (1) 

Virkningsfulle, (2) trygge og sikre, (3) involvere brukere, (4) samordnet, preget av kontinuitet, (5) 

utnytter ressursene, (6) tilgjengelig, rettferdig fordelt.  

Angi 7 - behovet hos pasienten: Forbli frisk, bli bedre, mestre livet med sykdom eller 

funksjonshemming og mestre slutten av livet. 

Vurdering 1: Vurder hver enkelt indikator. Når indikatoren tilstrekkelig med krav til å kunne anses som 

en indikator? 

Vurdering 2: Hvilke områder av kvalitet i behandlingen av SF dekkes og hvilke dekkes ikke? 

Vurdering 3: Er alle kvalitetsdimensjoner dekket? Er det OK at noen står udekket? Hvordan forklare at 

man kun har dekker den eller den dimensjonen? 
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5. ANDRE TING MAN EVENTUELT KAN VURDERE Å BYGGE VIDERE PÅ 

5.1 Hva har man å bygge på så langt i NorSpis? 
Det fremkommer av registerbeskrivelsen at registerdesignet, med flere målepunkter (start, slutt, 

oppfølging) legger til rette for å lage resultatmål som ser på endring fra start til slutt. Slike mål eller 

variabler vil kunne tjene som kvalitetsindikatorer (nærmere bestemt resultatindikatorer). 

5.3 Eksempel på kvalitetsindikatorer fra andre nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
En oversikt over kvalitetsindikatorer i Hjerneslagregisteret, det registeret som er rangert på det 

høyeste stadiet i Norge (vurdert av Ekspertgruppen) er vedlagt i vedlegg 2. Det vil være mulig å studere 

nærmere indikatorene fra andre nasjonale registre for å hente inspirasjon til mulige, gode indikatorer 

til NorSpis. For eksempel kan man forsøke å identifisere indikatorer man vet at andre fagfelt i Norge 

har hatt høy nytte av. 

5.2 Hva finnes foreløpig av kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern 
Det eksisterer ingen andre nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helse som man kan 

hente inspirasjon fra, men det kan være interessant å notere seg hvilke indikatorer som baserer seg på 

andre datakilder enn kvalitetsregistre som eksisterer innenfor feltet psykisk helse. Helsedirektoratet 

har nedsatt såkalte kvalitetsindikatorgrupper innenfor ulike fagfelt, inkludert en egen gruppe for 

psykisk helse og rus. Gruppen har som oppgave å identifisere og utvikle nasjonale indikatorer innenfor 

området psykisk helse og rus. Nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor psykisk helse går blant annet på 

ventetid, fristbrudd, epikrisetid, tvangsinnleggelser og tvangsbruk, registrering av hovedtilstand og 

pasienterfaring (Helsedirektoratet 2017b).  

Det finnes også noe forskning på feltet kvalitet (e.g. Gaebel et al. 2012; 2015), og 

kvalitetsindikatorer (e.g. Hermann et al. 2012) i psykisk helsevern. Det internasjonale rammeverket til 

OECD er også publisert i form av en forskningsartikkel (Arah 2006).  

NorSpis sitter også på en liste over indikatorer/mulige indikatorer i Riksät, oversendt av 

registerleder i Riksät Andreas Birgegård våren 2017 (vedlegg 1). Det kan virke som at listen er en 

arbeidsliste, i og med at de fleste indikatorene i listen ikke når viktige kriterier for en kvalitetsindikator 

som er satt av den svenske Socialstyrelsen sine krav. Det er ikke kjent hva status på indikatorarbeidet i 

Riksät er per i dag.  

 

5.4 Dekningsgrad 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre pleier å ha med dekningsgrad (andel pasienter som samtykker 

til registrering) som en kvalitetsindikator. Dekningsgrad er et mål på datakvalitet, og måler ikke kvalitet 

i behandlingen av SF i seg selv, men god datakvalitet er avgjørende for at man med rimelig sikkerhet 

skal kunne generalisere resultatene fra andre kvalitetsindikatorer til pasientgruppen. Dekningsgrad vil 

kunne inkluderes som kvalitetsindikator i NorSpis når beregningene er på plass. NorSpis har imidlertid 

ikke fått plass i dekningsgradsanalysene til SKDE i 2018 (gjelder beregning av dekningsgrad for 2017).  
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6. AVSLUTNING 
Vi begynte med spørsmålet om hvordan NorSpis kan jobbe for å utvikle kvalitetsindikatorer for 

behandlingen av spiseforstyrrelser. Basert på føringer og teori, har et forslag til et verktøy blitt 

utformet i form av en tabell. Tabellen angir hvilke valg og vurderinger man har å ta stilling til når man 

skal utvikle en eller flere indikator. Nye spørsmål som har kommet til er: 

1. Arbeidsgruppe? Skal utviklingen av KI opprettes som et prosjekt hvor man nedsetter en 

prosjektgruppe, eller skal vi utvikle indikatorene i og mellom fagrådsmøter?  

a. Hvilke roller skal de ulike deltagerne ha?  

b. Skal ulike personer være med i ulike deler av arbeidet (utvelgelse av indikatorområder 

og indikatorer, spesifisering av måltall, testing…). 

2. Indikatorområder:  

a. Skal man forsøke å definere opp alle indikatorområdene først («hva er kvalitet i 

behandling av SF»), og så lage konkrete indikatorer innenfor ett eller flere områder? 

Hvordan skal man i så fall komme frem til indikatorområdene?  

i. Skal vi basere oss på dokumentbasert utvelgelse av kvalitetsindikatorområder 

og indikatorer (nasjonale retningslinjer for behandling, andre offentlige 

dokumenter og forskningsartikler),  

ii. Ekspertgruppevurderinger av forskere, behandlere, brukere (fagrådet) 

3. Andre? Hvilke andre spørsmål er viktige å besvare? 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1– indikatorliste mottatt fra Riksät mai 2017 
Indikatorer att arbeta vidare med  

Befintliga 

 Andel friska, förbättrade, oförändrade och försämrade (PSR-R) vid 12 månader/avslut 

 Andel diagnosfria (SEDI) vid 12 månader/avslut 

 Andel som blivit av med anorektisk undervikt (köns- och ålderskänsliga gränser för 
barn/ungdom) vid 12 månader/avslut 

 Andel som uppnår kliniskt signifikant förbättring enl. CS/RCI-index (EDI-3) vid 12 
månader/avslut 

 Andel som uppnår kliniskt signifikant förbättring enl. CS/RCI-index (EDE-Q) vid 12 
månader/avslut 

 Andel som uppnår kliniskt signifikant förbättring enl. CS/RCI-index (CIA) vid 12 månader/avslut 

 Genomsnittlig behandlingstid för patienter som fullföljt behandling (vuxna/barn) 

 Andel patienter med ett första besök inom vårdgarantitiden (vuxna/barn) (justerad för 
självvald väntan) 

 Genomsnittlig väntetid från remiss/anmälan till första besök (vuxna/barn) (justerad för 
självvald väntan) 

 Andel patienter som fullföljer behandling (dvs. avslutar enligt plan eller av administrativa skäl) 
vid 12 månader/avslut 

 Andel patienter (från 16 år) med BN, BED, UNS typ 3 som erhållit kognitiv beteendeterapi 
(KBT) eller interpersonell psykoterapi (IPT) vid 12 månader/avslut 

 Andel minderåriga patienter som erhållit familjebaserad behandling vid 12 månader/avslut 

 Andel patienter (från 16 år) med BN, BED, UNS typ 3 som erhållit SSRI vid 12 månader/avslut 

 Andel patienter som är nöjda/delaktiga etc enl TSS vid 12 månader/avslut 

 Andel uppföljningar/avslut med patientdeltagande 

 Täckningsgrad nyregistreringar (hur mäta?) 

 Täckningsgrad 12 månader, dvs. andel uppföljda av initialregistrerade och ej avslutade 
patienter 

Potentiella 

 Andel patienter (från 16 år) med BN, BED, UNS typ 3 som erbjudits kognitiv beteendeterapi 
(KBT), SSRI eller interpersonell psykoterapi (IPT) vid 12 månader/avslut 

 Andel minderåriga patienter som erbjudits familjebaserad behandling vid 12 månader/avslut 

 Andel patienter med ”låg” vårdkonsumtion vid 12 månader/avslut (i relation till utfall???) 

 Återfall (andel patienter som avslutats och som efter minst 3 månader men inom ett år efter 
avslutet nyregistrerats) 
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Vedlegg 2: Eksempel fra andre registre  
Eksempel fra slagregisteret: I eksempelet under fremkommer slagregisterets indikatorer, samt 

måloppnåelse for disse. For nærmere beskrivelse se slagregisterets egen figurtekst som også 

fremkommer. Slagregisteret konkluderer ut fra denne figuren alene at behandlingen av hjerneslag i 

Norge er meget god.  
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