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Formå let med Norsk register for årvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
(Muskelregisteret) er å  forbedre kvåliteten på  diågnostikk og behåndling, tilstrebe et 
likeverdig helsetjenestetilbud, gi oversikt over sykdomsforekomst i låndet, såmt bidrå til 
forskning, internåsjonålt såmårbeid og kunnskåpsspredning. I 2021 hår det blitt besluttet åt 
Muskelregisteret skål gjennomgå  omfåttende omstrukturering for å  forbedre registerets 
kvålitet og nytteverdi. Derfor vil resultåtene presentert i denne å rsråpporten bære preg åv 
åt ressursene i Muskelregisteret hår vært rettet mot omorgåniseringsprosess fremfor årbeid 
med dekningsgråd, tilslutning, forskning og påsientrettet kvålitetsforbedring. 

Omorganisering av Muskelregisteret 

Interregionål årbeidsgruppe ånbefålte tåp åv nåsjonål ståtus for Muskelregisteret på  slutten 
åv 2020. På  båkgrunn åv dette er det igångsått en omfåttende omstruktureringsprosess, og 
Ekspertgruppen hår ånbefålt åt registeret få r håndlingsrom for å  gjennomføre disse 
endringene i 2022. Denne å rsråpporten redegjør for prosessen i 2021, og skisserer 
plånlågte endringer som skål gjennomføres i 2022.   

Dekningsgrad og tilslutning 

I løpet åv 2021 ble det registrert 117 nye påsienter, noe som er en betydelig reduksjon frå 
2020. Ved utgången åv å ret vår det 2478 påsienter totålt i registeret. Dekningsgråden er >60 
% og er må lt med utgångspunkt i prevålenståll for åktuelle diågnoser og NPR-tåll. 

Kvalitetsindikatorer og PROM/PREM 

Vi hår i 2021 ånålysert kvålitetsindikåtorene utredningstid, åndel genetisk bekreftet 
diågnose, genetisk veiledning, oppfølging hos spesiålist, hjerteoppfølging og fysioteråpi. Av 
de som fikk diågnose i 2021, vår det 73 % som fikk diågnosen innen ett å r (n=37).   

Metodiske betraktninger 

I 2021 ble registreringene i åll hovedsåk gjennomført åv fågpersoner ved hjelp åv 
elektronisk løsning på  helseregister.no. Dåtåkvåliteten i Muskelregisteret er ikke ånålysert. 
Fokus hår vært rettet mot omstrukturering. 

Stadievurdering 

På  båkgrunn åv å rsråpporten og stådieveilederen konkluderer vi med åt Muskelregisteret 
bestå r kråvene for stådium 2 for 2021.  

Kapittel 1 

Sammendrag 
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2.1 Bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret) ble 
etter oppdrag fra Helsedirektoratet opprettet av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) i 2008. Arvelige nevromuskulære sykdommer er en 
differensiert gruppe med sjeldne diagnoser. Kunnskapen om disse sykdommene er mangelfull, 
og pasientgruppen får lite oppmerksomhet i helsevesenet. Usikkerhet angående strategier for 
diagnostisering og oppfølging i de forskjellige nivåene i helsetjenestene er en kvalitetsutfordring. 
Muskelregisteret imøtekommer disse utfordringene ved å vurdere og sikre kvalitet på 
helsetjenestene til pasientgruppen. Registeret er også nødvendig for å identifisere og anslå 
antall pasienter tilgjengelig for en behandling og rekruttering til forskning på fremtidige 
behandlingsmetoder, samt stimulere til internasjonalt samarbeid og kunnskapsspredning. 

2.1.2 Registerets formål 

• Forbedre kvalitet på diagnostikk og behandling og tilstrebe et likeverdig 
helsetjenestetilbud i landet. 

• Kartlegge pasientgruppens fysiske, psykiske og sosiale helse for å vurdere om de har 
udekkete helsetjenestebehov eller manglende tilrettelegging og inklusjon i 
samfunnslivet. 

• Bidra til oversikt over forekomst av arvelige nevromuskulære sykdommer på diagnose- 
og mutasjonsnivå i Norge.  

• Samle data om naturlig sykdomsforløp. Slik kunnskap er en forutsetning for å kunne 
gjøre behandlingsstudier og optimalisere oppfølging. 

• Tilgjengeliggjøre pasienter for behandling og rekruttering til forskning, kliniske studier og 
internasjonale/globale registre. Dette vil tilrettelegge for forskning og 
behandlingsstudier. 

• Bidra til internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling som er nødvendig på sjeldenfeltet.  

• Bidra til økt oppmerksomhet, interesse og kunnskap om arvelig nevromuskulære 
sykdommer. 

  

Kapittel 2 

Registerbeskrivelse 
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2.1.3 Analyser som belyser registerets formål 

1. Dekningsgrad og tilslutning 
2. Tid fra utredningsstart til spesifikk klinisk diagnose 
3. Andel pasienter med genetisk bekreftet diagnose 
4. Andel pasienter med genetisk veiledning 
5. Andel pasienter med oppfølging hos barnelege/nevrolog 
6. Andel pasienter med hjerteoppfølging (blant relevante diagnosegrupper) 
7. Andel pasienter med fysioterapi 
 

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

Muskelregisteret hadde tidligere behandlingsgrunnlag i konsesjon fra Datatilsynet datert 
6.8.2007 og bestemmelsene i helseregisterloven. Ved iverksettelse av ny personopplysningslov 
og EU’s personvernforordning f.o.m 20.07.18 opphørte konsesjonsordningen. Forordningen 
krever at all behandling av personopplysninger har rettslig grunnlag i forordningen og eventuelt i 
norsk lov. Fra februar 2020 ble registeret reservasjonsrettbasert med hjemmel i forskriften om 
medisinske kvalitetsregistre § 3-2. Behandlingen er vurdert av personvernombudet ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 

2.3 Faglig ledelse og dataansvar 

Kai Ivar Müller (januar til juni) og Andreas Lahelle (juni til desember) ved Nevro-, hud og 
reumatologisk avdeling (NEHR) på UNN har vært faglig leder for registeret i 2021. UNN er 
dataansvarlig for registeret. 

 

2.3.1 Aktivitet i fagråd/referansegruppe 

Fagrådet bestod i 2021 av 

• Lederen i Fagrådet: Avd.overlege Petter Sanaker, nevrologisk avdeling, Haukeland 
universitetssykehus (HUS)  

• Overlege Kjell Arne Arntzen (NEHR/NMK, UNN)  

• Overlege Magnhild Rasmussen, Barneavdelingen/Enhet for medfødte og arvelige 
nevromuskulære tilstander (EMAN), Oslo universitetssykehus (OUS) 

• Overlege Kristin Ørstavik, Nevrologisk avd./EMAN, OUS 

• Overlege Rune Østern, Medisinsk genetisk avd, St Olavs Hospital  

• Jon Magnus Dahl, brukerrepresentant, Foreningen for muskelsyke (FFM) 
 
Det ble avholdt tre fagrådsmøter i 2021. Beskrivelsen av innholdet i møtene bør leses i 
sammenheng med redegjørelse for omstrukturering av registeret i del II, kapittel 9.  
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29. januar: Brev fra fagdirektørmøtet.  
Ved utgangen av 2020 anbefalte Interregional arbeidsgruppe melding om tap av nasjonal status 
for Muskelregisteret. På bakgrunn av dette sendte Muskelregisteret et brev til Interregionalt 
fagdirektørmøte med argumenter for at registeret er viktig for pasientgruppen og at nasjonal 
status bør beholdes. Svaret fra fagdirektørmøtet kom i brevform til Muskelregisteret i januar 
2021, med konklusjon om ny frist i april der registeret måtte redegjøre for hvordan tidligere gitte 
krav om forbedring skulle innfris. Disse kravene var utgangspunkt for møtet av 29.01, der 
fagrådet besluttet å fokusere på følgende hovedtrekk i sin redegjørelse: 

• Registeret reduseres med ti ICD-10 diagnoser, og det lages nye diagnosegrupper. 

• Det forslås fire konrekte kvalitetsforbedringstiltak som skal gjennomføres i 2021 og 2022 
1) Forbedre hjerteoppfølging for pasienter med muskeldystrofi. 
2) Øke andel og kvalitet av fysikalsk behandling.  
3) Øke andelen med genetisk verifisert diagnose. 

4) Forbedre og standardisere behandling av pasienter med Duchennes 
muskeldystrofi.  

 
26. august: Orientering om nødvendig omstrukturering av Muskelregisteret 
I løpet av våren 2021 fikk Muskelregisteret signaler om at redegjørelsen til fagdirektørmøtet ikke 
ville være tilstrekkelig for å unngå tap av nasjonal status. Dermed tar faglig leder kontakt med 
SKDE for rådføring om hva som eventuelt kan gjøres for å beholde nasjonal status. Det blir 
foreslått at registeret kan vurdere å gjøre en total omstrukturering, og forespørre 
Ekspertgruppen om handlingsrom i 2022 for å gjennomføre endringer i tråd med tidligere gitte 
tilbakemeldinger. Fagrådsmøte i august omhandlet prosessen rundt denne forespørselen, som 
det ble besluttet å føre i brevform med følgende hovedpunkter: 

• Betydelig reduksjon i antall diagnoser. Diagnoser som består i registeret er: 
o Spinal muskelatrofi 
o Duchennes og Becker muskeldystrofi 
o Limb-girdle muskeldystrofi og Facioscapulohumeral muskeldystrofi 
o Dystrofia myotonkia 

• Ny modulbasert registerløsning med mulighet for diagnosespesifikke 
kvalitetsindikatorer.  

• Datafangst som i hovedsak baserer seg på koblinger til andre registre og økt bruk av 
pasientrapportering.  

• Organisering av personell som ikke har kliniske roller for å unngå samtidighetskonflikter. 

 
25. november: Orientering og oppstartdiskusjoner om nye kvalitetsindikatorer.  
Brevet til Ekspertgruppen med forespørsel om handlingsrom for å gjennomføre omstrukturering 
av registeret ble sendt i september. I november ble registeret underrettet om at Ekspertgruppen, 
med støtte i Interregional arbeidsgruppe, anbefaler at registeret får den omsøkte tiden til å 
arbeide med omstrukturering i 2022. Fagrådsmøtet 25. november blir brukt til å orientere om 
denne anbefalingen, og oppstartsdiskusjoner om utvikling av nye kvalitetsindikatorer. 
Oppsummert ble følgende punker diskutert hva gjelder kvalitetsindikatorer: 

• Utredningstid, andel genetisk avklarte og oppfølging av barnelege/nevrolog bør bestå 
som indikatorer for alle diagnoser, og bør rapporteres diagnosespesifikt.  

• Ellers må det gjøres en betydelig jobb for å finne aktuelle indikatorer som er relevante 
for de spesifikke diagnosene. Slike relevante indikatorer diskuteres. 

• Fagrådet er åpen for å inkludere pasienttilfredshet som kvalitetsindikator.  

• Faglig leder tar med innspill fra diskusjonen som utgangspunkt for utvikling av nye 
indikatorer, som vil sendes som et forslag i forkant av neste fagrådsmøte.  
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3.1 Kvalitetsindikatorer og PROM/PREM 

3.1.1 Utredningstid  

Nevromuskulære sykdommer utredes vanligvis ved universitetssykehusene. Utredningen 
omfatter ofte tidkrevende metodikk som molekylærgenetiske, nevrofysiologiske og histologiske 
metoder. I noen tilfeller kan det være nødvendig å se an forløpet før man stiller en endelig 
diagnose. En feil diagnose kan være belastende for pasienten. 

I registeret beregnes tid fra utredningsstart til spesifikk diagnose ut i fra årstall uten dato, 
dermed er korteste utredningstid ett år. Målet er at > 80 % av pasientene skal diagnostiseres 
innen ett år.  

I 2021 var det 44 pasienter som fikk stilt diagnose. For 7 av disse pasientene har man ikke 
opplysninger om år for utredningsstart. Tabell 1 viser tid mål i år fra utredningsstart til diagnose 
stilt i 2021. For 27 av pasientene fikk de stilt diagnose i 2021 (0 år) eller innenfor ett år 
utredningstid (1 år). Dette utgjør 73 % av de som fikk stilt diagnose i 2021 med kjent 
utredningstid (n=37). Det betyr at måltallet for denne indikatoren ikke er møtt.  

Tabell 1. Utredningstid for diagnoser stilt i 2021 

 

 

 

Utredningstid (år) Antall pasienter 

0 15 

1 12 

2 2 
3 3 

4 1 

5 2 

11 1 

13 1 

Sum 37 

  

Utredningsstart ikke kjent 7 

Totalt antall 
diagnostisert i 2021 

44 

 

Kapittel 3 

Resultater 



Kapittel 3 | Resultater 12 

3.1.2 Andel pasienter med molekylærgenetisk bekreftet diagnose 

For 2021 er måltallene oppnådd for arvelige muskelsykdommer (74 %, måltall > 70 %) og 
arvelige polynevropatier (59 %, måltall > 40 %). Av 175 personer med spinal muskelatrofi (SMA) 
type I-III er 65 % registrert som molekylærgenetisk bekreftet, mens måltallet er > 90 %. Det høye 
antallet som er ukjent/ikke registrert kan forklares med at det ofte er vanskelig å finne svaret på 
den genetiske prøven ved etterregistrering.  

 

 

Figur 1. Andel pasienter med genetisk verifisert diagnose for gruppene «Muskelsykdommer», 
«Spinal muskelatrofi» og «Polynevropati» registrert fra 2008 og frem til 31.12.2021.  
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3.1.3 Genetisk veiledning 

Målet er at >90 % av pasienter som har en molekylærgenetisk bekreftet diagnose skal ha fått 
genetisk veiledning. Av pasientene registrert frem til 31.12.2021 har 49 % fått tilbud om genetisk 
veiledning og måltallet er dermed ikke møtt for denne indikatoren.  

Fordelt på de ulike diagnosegruppene har 52 % av de med muskelsykdommer, 42 % av de med 
polynevropatier og 49 % av de med spinal muskelatrofi blitt tilbudt genetisk veiledning. 

 

 

Figur 2. Andel pasienter tilbudt genetisk veiledning registrert fra 2008 og frem til 31.12.2021.  

 

Opplysningene i registeret er ufullstendige for flere diagnoser da informasjon om genetisk 
veiledning ofte er vanskelig å finne i den elektroniske pasientjournalen ved etterregistrering. I 
tillegg kan man anta at genetisk veiledning ofte gjennomføres etter basisregistreringen er gjort. 
Da registeropplysninger ikke oppdateres kontinuerlig, vil denne informasjonen ikke fanges opp.  
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3.1.4 Oppfølging hos nevrolog/barnelege 

Nær 71 % av pasienter med arvelig nevromuskulær sykdom følges opp hos barnelege eller 
nevrolog. For undergruppene fordeler oppfølgingen seg som følgende: 74 % for 
muskelsykdommer, 58 % for polynevropatier og 79 % for spinal muskelatrofi.  

 

 

Figur 3. Andel pasienter som følges opp hos barnelege eller nevrolog registrert fra 2008 og frem 
til 31.12.2021.  
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3.1.5 Hjerteoppfølging 

Blant alle pasienter med nevromuskulær sykdom har 42 % hjerteoppfølgning hos kardiolog 
(Figur 4a).  

Pasienter med DMD og DM1, i tillegg til en stor andel med LGMD har kjent økt risiko for 
kardiomyopati og hjerterytmeforstyrrelser og skal vurderes og følges opp av kardiolog. 
Måloppnåelsen er høyest hos personer med DMD som ofte får tett og høyspesialisert oppfølging 
av barnelege eller nevrolog. Figur 4b viser at måltall >90 % er oppnådd for pasienter med 
Duchenne muskeldystrofi. For DM1 følges 83 % opp av kardiolog, mens for LGMD følges 63 % av 
pasientene opp.  

 

 

Figur 4a. Andel pasienter med hjerteoppfølging registrert fra 2008 og frem til 31.12.2021.  
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Figur 4b. Andel pasienter (%) med hjerteoppfølging for diagnosene Limb-girdle muskeldystrofi 
(LGMD), Dystrophia myotonica type 1 (DM1) og Duchenne muskeldystrofi (DMD).  

  

63,1

83,4
90,7

20,9

6,9
1,916

9,7 7,4

L G M D D M 1 D M D

ANDEL MED HJERTEOPPFØLGING

Ja Nei Ukjent/Ikke relevant



Kapittel 3 | Resultater 17 

3.1.6 Fysioterapi 

Må let er åt > 90 % åv påsientene som hår behov for fysioteråpi skål hå et tilbud. Figur 5å 
viser åt 41 % åv påsientene få r fysioteråpi, såmt åt 21 % råpporterer åt de ikke hår behov 
for fysioteråpi. 20 % åv påsientene hår behov for fysioteråpi, men ingen tilbud. Må ltållet for 
denne indikåtoren er ikke møtt.  

 

Figur 5a. Andel pasienter som får fysioterapi 
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Figur 5b. Andel pasienter per diagnosegruppe som får fysioterapi.  

 

Om vi ser spesifikt på de ulike diagnosegruppene er andelen pasienter som ikke får fysioterapi, 
men har behov lik for de tre gruppene (20-21 %) (Figur 5b). Andelen pasienter som får 
fysioterapi er høyest for spinal muskelatrofi (62 %), fulgt av muskelsykdommer (42 %) og 
polynevropati (34 %).  

Fysioterapi er en viktig helsetjeneste for de fleste diagnosene i Muskelregisteret. Styrking av 
fysioterapitjenester har lenge vært adressert i fagmiljøene, for eksempel ved NMK, EMAN og 
Frambu. Likevel viser resultater fra Muskelregisteret at det er forholdsvis mange pasienter med 
behov for fysioterapi som ikke mottar tilbud. Årsaken til dette antas å være et 
prioriteringsspørsmål i primærhelsetjenesten. 
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3.1.7 Pasientrapporterte resultatmål og pasienterfaringer (PROMs og PREMs)  

Helserelatert livskvalitet 

Modulen for RAND-36/SF-36 spørreskjema for måling av helserelatert livskvalitet ble tilgjengelig 
i registeret i juni 2020. Skjemaet ble sendt til 228 personer > 15 år med diagnosen 
muskeldystrofi. I 2020 ble det mottatt 50 % svar (én utsending; Duchennes muskeldystrofi 
(n=18), Beckers muskeldystrofi (n=8) og Limb-girdle muskeldystrofi (n=89)).  

I 2021 ble det ikke mottatt flere skjema og denne indikatoren er dermed ikke oppdatert fra 
forrige årsrapport. 
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3.2 Andre analyser 

Demografiske variabler som sosiale forhold (sivilstatus, utdanning, uføretrygd), funksjonsnivå og 
bruk av ventilasjonsstøtte kan være usikre ved etterregistrering og har ikke blitt systematisk og 
kontinuerlig oppdatert i registeret.  

Alder ved diagnose varierer betydelig mellom de forskjellige sykdommene. Figur 6 viser 
eksempler for Duchenne muskeldystrofi (6a), SMA (6b) og Limb Girdle muskeldystrofi (6c). 
Grafene viser alderskategori ved diagnose for andel kvinner og andel menn for de ulike 
diagnosene.  

 

 

Figur 6a. Alder ved diagnose for pasienter med Duchenne muskeldystrofi  

 

Figur 6b. Alder ved diagnose for pasienter med Spinal muskelatrofi   
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Figur 6c. Alder ved diagnose for pasienter med Limb-girdle muskeldystrofi  
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Førstegangsregistrering gjøres av en fagperson (lege, fysioterapeut, sykepleier). Det registreres 
fortløpende elektronisk i www.helseregister.no. All pålogging til registeret skjer med en to-
faktorautentisering av brukerne. Papirversjon er også tilgjengelig, og punches av 
registersekretær. Det er nødvendig med både journaltilgang og pasientopplysninger for komplett 
utfylling. 

Pasienten kan skrive ut pasientskjema fra Muskelregisterets hjemmeside og sende til 
Muskelregisteret. Det vil da bli sendt forespørsel til behandler om å fullføre registreringen. 

5-årsoppfølgingene ble tidligere foretatt i form av utsendelse av spørreskjema til pasienten for å 
oppdatere ev. endringer. På grunn av en feil i registeret, og planlagte større endringer, har ikke 
dette skjemaet blitt sendt ut siden 2018. 
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5.1 Antall registreringer 

Etter sterk vekst i antall registreringer fra 2019 til 2020, har antall registrerte i Muskelregisteret 
avtatt markant i 2021. Det er per 31.12.21 registrert inn 2482 pasienter totalt i registeret; 117 av 
disse var nye registreringer av 2021. Dette fallet i registrering tilskrives den prosessen som 
registeret gikk inn i på nyåret -21, som er videre beskrevet under kapittel 9. I tillegg ble det gjort 
et betydelig antall etterregistreringer i 2020. Endring fra foregående år per registrerende enhet 
kan sees i tabellen under kapittel 5.3. 

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

Dekningsgradsanalysen for 2020 med utgangspunkt i NPR-tall er også gjeldene i årsrapport for 
2021.  

Vi har fått gode tall på grad av feilkoding i NPR av arvelige nevromuskulære sykdommer i Nord-
Norge. Dette har utgangspunkt i en prevalensstudie (Müller KI et.al. Brain Behav 2021). 
Nedenfor har vi beregnet antall personer med arvelig nevromuskulær diagnose i Norge basert på 
en gjennomgang av alle arvelige nevromuskulære diagnoser ved alle sykehus i Nord-Norge 
(Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehusene) og NPR tall fra 2008-2018. Liknende beregninger kan også utføres ut fra 
en nylig publisert prevalensstudie fra Hordaland (Husebye SA et.al. Neuromuscul Disord 2020). 

 
Tabell 2: Estimert antall med arvelig diagnose utfra korrigerte NPR-tall 

ICD-10 Arvelig diagnose/NPR 

for Nord-Norge 

Andel registrert med 

arvelig diagnose under 

hver ICD-10 (%) 

Estimert antall med 

arvelig diagnose utfra 

korrigert NPR for Norge 

G71.0 109/164 66.5 1053  

G71.1 152/161 94.4 817  

G71.2 12/24 50.0 104  

G71.3 14/34 41.2 136 

G72.3 12/20 60.0  80 

G73.6  3/0  - 30  

G12.0 4/4 100 81 

G12.1 13/21 61.9 125 

G60.0  149/185   80.5 1463 

G60.8 21/53 39.6 164  

Sum    4053 
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I diagnosegrupper med mer enn 60 registrerte personer (G71.0, G71.1 og G60.0) i Nord-Norge, 
markert med svart i tabellen, er 80 % (410/510) kodet korrekt i NPR mot 51 % (79/156) i de 
øvrige 7 diagnosegruppene (markert med grått i tabellen).  

5.3 Tilslutning  

Personer med arvelige nevromuskulære muskelsykdommer utredes i stor grad på 
universitetssykehusene og noen pasientgrupper har liten kontakt med sitt lokale helseforetak. 
UNN følger opp mange av de aktuelle pasientene i Helse Nord, og EMAN ved OUS følger opp 
mange pasienter i Helse Sør-Øst. Det er derfor naturlig at disse sykehusene registrerer flest 
pasienter. Frambu tilbyr rehabiliteringstilbud for pasientgruppen og har i den forbindelse 
registrert et betydelig antall pasienter. Terskelen for registrering i Muskelregisteret er blitt 
betydelig lavere etter at samtykkekravet ble frafalt i februar 2020, man har dog ikke sett den 
fulle effekten av dette grunnet de øvrige endringene registeret har gått inn i det aktuelle året. I 
tabellen under kommer det frem at 14/22 tidligere registrerende enheter også registrerte i 
2021; 10 av disse hadde <5 registreringer. De enhetene uten registreringer i 2020 hadde svært få 
registreringer i 2019.  

 
Tabell 3: Antall registrerende pasienter per enhet i 2021, samt endring fra foregående år. 
 

 2020 2021 Sum alle år 

Oslo universitetssykehus HF 130 47 700 

Helse Stavanger HF 33 20 87 

UNN HF 190 17 813 

St. Olavs Hospital HF 42 10 90 

Vestre Viken HF 36 5 67 

Akershus universitetssykehus HF 9 3 55 

Helse Bergen HF 43 3 204 

Helse Møre og Romsdal HF 3 3 99 

Nordlandssykehuset HF 1 2 40 

Sykehuset i Vestfold HF 4 2 37 

Sørlandet sykehus HF 21 2 50 

Helse Nord-Trøndelag HF 3 1 12 

Sykehuset Innlandet HF 3 1 15 

Sykehuset Telemark HF 17 1 30 

Finnmarkssykehuset HF 0 0 2 

Helgelandssykehuset HF 0 0 6 

Helse Fonna HF 1 0 7 

Helse Førde HF 0 0 3 

Legekontor 3 0 15 

Privat spesialistsenter 0 0 4 

Rehabiliteringssenter 3 0 126 

Sykehuset Østfold HF 1 0 20 

Sum 543 117 2482 
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5.4 Dekningsgrad 

Muskelregisterets samlede dekningsgrad per 1. mars 2021 beregnet ut fra prevalensstudier1 var 
60 % (tabell 1).  

 
Tabell 1: Dekningsgrad i Muskelregisteret basert på prevalensstudier 

Diagnosegruppe Antall 

registrerte 

Estimert antall 

pasienter i Norge 

Dekningsgrad (%) ut fra  

estimert antall pasienter 

 

Muskeldystrofi, medfødte og 

metabolske myopatier 

1473 2000 73.7 

 

Muskulære kanalopatier 

 

134 

 

127.8 

 

>90 

 

Spinale- og spinobulbære 

muskelatrofier 

172 134 >90 

 

Arvelig motorisk og sensorisk 

nevropati 

655 2000 32.8 

    

Samlet 2434  4000 60.9 

 

Muskelregisterets samlede dekningsgrad per 1. mars 2021 beregnet ut fra korrigerte NPR tall var 
2434 registrerte/4053 personer i Norge = 60 %. 

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet 

Elektronisk skjema benyttes i all hovedsak. Elektronisk skjema gir mindre sannsynlighet for feil, 
mindre fritekst og mindre «missing data». Elektronisk spørreskjema har også hjelpebokser som 
veileder under utfyllingen. Dette gir bedre registerkvalitet. Det er også mulighet for å bruke 
papirskjema som kan hentes på Muskelregisteret.no. Registersekretær innhenter 
tilleggsopplysninger ved uklar utfylling. 

5.6 Metoder for vurdering av datakvalitet 

I forbindelse med prevalensstudiene i Nord-Norge og Hordaland (Müller KI et.al. Brain Behav 
2021; Husebye SA et.al. Neuromuscul Disord 2020) ble alle diagnoser verifisert. Det har ikke blitt 
utført ytterligere utvikling av metodikk for vurdering av datakvalitet i registeret i løpet av 2021. 

                                                             

1 Norwood FL et.al. Brain 2009;132:3175-86; Stunnenberg BC et.al. Neuromuscul Disord  018;28:402-407, 
Müller KI et.al. Brain Behav 2021;11:e01948; Husebye SA et.al. Neuromuscul Disord 2020;30:181-185 
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5.7 Vurdering av datakvalitet 

Det er flere forhold som på virker dåtåkvåliteten i Muskelregisteret. Størstepårten åv 
registreringene båserer seg på  opplysninger hentet frå påsientjournålen utenom 
konsultåsjonen, ofte åv personer som ikke hår kjennskåp til påsienten. Spesielt 
opplysninger om genetiske prøvesvår og tilbud om genetisk veiledning er ofte vånskelige å  
finne, noe som resulterer i åndel «missing dåtå» opp mot 30 %. I tillegg hår enkelte 
våriåbler blitt endret/lågt til ved oppdåteringer åv registreringsskjemået, for eksempel 
oppfølging hos nevrolog/bårnelege, hjertespesiålist og fysioteråpeut. Ved etterregistrering 
åv sosioøkonomiske dåtå kån det åntås åt de ikke er oppdåterte. Vi er åvhengig åv jevnlige 
påsientråpporterte opplysninger for å  kunne opprettholde god dåtåkvålitet. Registeret hår 
ikke oppnå dd større gråd åv påsientråpporterte dåtå eller økt frekvens åv råpporteringer i 
løpet åv 2021. Tolkning åv dåtå må  derfor sees i lys åv månglende oppfølgingsdåtå og 
oppdåtering åv dåtå for de fleste påsientene. Dette medfører en fåre for åt enkelte 
våriåbelverdier er utdåterte/ikke lenger gjeldende.   
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6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret 

Må lpopulåsjonen for registeret er påsienter med årvelige nevromuskulære sykdommer. 

Følgende ICD-10 diagnoser inngikk i registeret i 2021.  
G70.2 Kongenitalt myasteni syndrom (=> kanalopatier)  
G71.0 Muskeldystrofi  
G71.1 Myotone lidelser  
G71.2 Medfødte myopatier  
G71.3 Mitokondriemyopati  
G71.8 Andre spesifiserte primære muskelsykdommer  
G71.9 Uspesifisert primær muskelsykdom*  
G72.3 Periodisk paralyse  
G73.6 Myopati ved metabolske sykdommer  
G12.0 Infantil spinal muskelatrofi type 1 (Werding-Hoffman syndrom)  
G12.1 Annen arvelig spinal muskelatrofi  
G12.8 Annen spesifisert spinal muskelatrofi og beslektede syndromer  
G12.9 Uspesifisert spinal muskelatrofi*  
G60.0 Arvelig motorisk og sensorisk nevropati  
G60.1 Refsums sykdom  
G60.2 Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi  
G60.8 Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati  
G60.9 Uspesifisert arvelig idiopatisk nevropati*  
T88.3 Malign hypertermi som skyldes anestesi  
*Kun årvelige tilstånder. Idiopåtiske er ikke inkludert. 

 

6.2 Registerets variabler og spesifikke kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikatorene i 2021 er utviklet på bakgrunn av publiserte internasjonale 
konsensusprogrammer og nasjonal faglig konsensus. 
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Dekningsgrad 

Hensikt For å  kunne må le kvålitet forutsettes god dekningsgråd åv må lpopulåsjonen 

Må l Hele sykdomspopulåsjonen såmlet: Dekningsgråd > 60 %. Diågnosenivå : 
Dekningsgråd >80 % for diågnosene Duchenne muskeldystrofi, Dystrophiå 
myotonicå type 1 og årvelig spinål muskelåtrofi type 1-3. 

 

Tid fra utredningsstart til spesifikk klinisk diagnose 

Hensikt Tiden frå utredningsstårt til diågnose er viktig for å  sikre optimål oppfølging og 
kån være åvgjørende for tilgång til kåusål behåndling nå r dette er tilgjengelig. 
Tidlig åvklåring vil også  være viktig for å  iverksette sosiåle støtteordninger og 
inkludering i kliniske studier. 

Må l >80 % innen 1 å r. Kort tid er uttrykk for et kvålifisert og må lrettet 
utredningsforløp og korte ventetider. Fordi utredningen er kompleks og ofte 
innebærer utredning bå de lokålt og deretter videre henvisning til 
universitetssykehus og/eller nevromuskulær kompetånsesenter 
(NMK/EMAN), er påråmeteren ikke vel egnet til å  såmmenlikne regioner innåd 
i låndet. 

 

Andel pasienter med genetisk bekreftet diagnose 
Hensikt Genetisk åvklåring er viktig for den enkelte for å  få  bekreftet diågnosen, for å  få  

tilgång til genetisk veiledning, eventuell kåusål behåndling og kliniske 
studier/forsøk, og for å  få  en mer nøyåktig prognose. Høy åndel genetisk 
åvklårte er viktig for å  kunne studere sykdommene på  mutåsjonsnivå , bå de 
forekomst og nåturlig sykdomsforløp. Kunnskåp om sykdomsforløp er en 
forutsetning for å  kunne gjøre kliniske forsøk og dermed for å  utvikle 
medisinsk behåndling. For månge åv diågnosene er ikke den genetiske å rsåken 
åvdekket ennå . Dette må let egner seg best for å  se på  utvikling over tid og til å  
såmmenlikne oss med utlåndet der slike studier foreligger. Det er mindre egnet 
til å  såmmenlikne geogråfiske regioner innåd i låndet, då dekningsgråden 
foreløpig er begrenset og ujevn, og då forekomst åv ulike genetiske tilstånder 
vårierer. 

Må l Arvelige myopåtier >70 %, Chårcot-Mårie Tooth >40 %, spinål muskelåtrofi 
type 1-3 >90 % 

 

Andel som har fått tilbud om genetisk veiledning 
Hensikt At påsient og på rørende få r informåsjon om sykdoms- og mutåsjonsprevålens i 

befolkningen, våriåsjon i sykdomsforløp, årvegång, risiko for sykdom eller 
bærerskåp hos åndre fåmiliemedlemmer og hos eventuelle bårn, og om foster-
/preimplåntåsjonsdiågnostikk. Dessuten tilby genetisk utredning åv 
fåmiliemedlemmer der dette er åktuelt. 

Må l > 90 % åv påsienter der det er kjent genetisk å rsåk 

 

Andel pasienter med oppfølging hos barnelege/nevrolog 
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Hensikt Påsienter med årvelig nevromuskulær sykdom hår komplekse 
oppfølgingsbehov der bårnelege/nevrolog hår en sentrål rolle i oppfølgingen i 
spesiålisthelsetjenesten. Denne hår kunnskåp om grunnsykdommen, 
retningslinjer og sykdommens mulige komplikåsjoner, og kån henvise til rette 
instånser. 

Må l >80 % åv voksne, >90 % åv bårn 

 

Hjerteoppfølging  
Hensikt Overvå ke åt de største muskeldystrofigruppene med kjent hjerterisiko få r 

hjerteoppfølgning 

Må l >90 % åv påsienter med Dystrophiå myotonicå type 1, Duchenne/Becker 
muskeldystrofi, Limb girdle muskeldystrofi type R9 (2I) 

 

Andel pasienter med fysioterapi 
Hensikt Påsienter med årvelig nevromuskulær sykdom hår ofte fysisk 

funksjonsnedsettelse i vårierende gråd. For å  stimulere til best mulig funksjon 
er fysioteråpi sentrål støttebehåndling. 

Må l >90 % åv de som hår behov 

 

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål 

(PROM og PREM) 

Modulen for RAND-36 spørreskjema for måling av helserelatert livskvalitet ble tilgjengelig i 
registeret i juni 2020. Det er ikke sendt ut spørreskjema 2021. 

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

Registrert data som kan gi grunnlag for å analysere sosiale og demografiske ulikheter i helse er: 
alder, kjønn, bosted, oppfølgingssykehus, utdannings-grad, yrkesstatus/sykemelding/uførhet og 
sivilstatus. Det er ikke blitt utført analyser om sosiale og demografiske ulikheter i helse i 2021.  

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale 

kvalitetsindikatorer o.l. 

 I 2021 har ikke Muskelregisteret bidratt i utvikling av nasjonale retningslinjer. 

6.6 Etterlevelse av faglige retningslinjer 

Muskelregisteret inneholder svært mange diagnoser, og ikke alle har nasjonale eller 
internasjonale retningslinjer. Etterlevelse må derfor vurderes ut ifra flere tilgjengelige kilder. 
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Muskelregisteret har ikke oppdaterte kvalitetsindikatorer som bygger på slike kilder. Dette vil 
være en av de viktigste fokusområdene i arbeidet med omstruktureringen av registeret i 2022 
(se kapittel 9). 

6.7 Identifisering av pasientrettede forbedringsområder 

Analyser av kvalitetsindikatorer for 2021 har identifisert at følgende pasientrettede 
forbedringsområder kan være aktuelle: 

• Tid fra utredning til diagnose: Mål > 80 %. Resultat 2021=73 %   
• Tilbud om genetisk veiledning ved genetisk bekreftet diagnose: Mål: > 90 %. Resultat 

2021=49 %. 
• Hjerteoppfølging: Mål: > 90 %. Resultat 2021=42 % (variasjon mellom diagnoser)   
• Fysioterapi for de som har behov: Mål: > 90 %. Resultat 2021: 21 % har ikke behov, 18 % 

ukjent, 20 % ikke fått fysioterapi, men har behov, og 41 % har fått fysioterapi. 

Disse kvalitetsindikatorene vil med stor sannsynlighet bli med videre i det restrukturerte 
registeret fra 2023. 

6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring 

Muskelregisteret har ikke gjennomført arbeid med pasientrettet kvalitetsforbedring i 2021. 

6.9 Evaluering av tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring 

(endret praksis) 

Det har ikke vært iverksatt tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring i 2021.  

6.10 Pasientsikkerhet 

Komplikasjoner og/eller uønskede hendelser er ikke blant variablene i Muskelregisteret. 
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7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø 

Muskelregisteret bruker resultattjenesten Rapporteket. Alle registrerende HF har til enhver tid 
tilgang til egne oppdaterte tall målt mot et landsgjennomsnitt. Tall og resultater presenteres i 
interaktive figurer og tabeller, og kan sorteres med en rekke tilvalgsmenyer. 

Resultater fra registeret blir oppdatert på www.kvalitetsregistre.no en gang i året. 

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

Årsrapport sendes til ledere ved registrerende enheter og til ledelsen ved alle sykehusene som 
registrerer inn i registeret. 

7.3 Resultater til pasienter 

De viktigste resultatene gjøres offentlig tilgjengelig på www.kvalitetsregistre.no. Årsrapport og 
annen informasjon legges ut på Muskelregisterets hjemmeside www.muskelregisteret.no. 

7.4 Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no 

Kvalitetsindikatorer publisert på kvalitetsregistre.no for 2021 er: 

• Andel pasienter med fastsatt diagnose innen ett år etter utredningsstart 
• Andel pasienter som får genetisk bekreftet diagnose for arvelige myopatier 
• Andel pasienter som får oppfølging hos barnelege eller nevrolog 

Oppdateringsfrekvensen på resultatene er årlig. Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre har som mål å utvikle teknisk løsning der resultatene oppdateres minst hvert 
halvår.   
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8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre 

Muskelregisteret har ikke hatt samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre i 2021.  

8.2 Vitenskapelige arbeider 

I 2021 ble Muskelregisteret benyttet til rekruttering i fire forskningsprosjekter. 

1. Synnøve Jensen, Nevro, hud- og revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-
Norge: «Limb-girdle muskeldystrofi type R9 i Norge, en kohortstudie». 

2. Kristin Ørstavik, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, Oslo 
universitetssykehus: «Akutte effekter av styrketrening på pasienter med Dystrofia 
Myotonika 1» 

3. Hanne Ludt Fossmo, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander, Oslo 
universitetssykehus: «Symptomer og utfallsmål for arm- og håndfunksjon ved Dystrofia 
Myotonica type 1» 

4. Gry Line Tokerud Bakke, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser: «Kartlegging 
av kognitiv funksjon hos barn og unge som har diagnosen Charcot-Marie-Tooths 
sykdom» 

I tillegg ble det levert ut anonymiserte opplysninger til et legemiddelfirma som ønsket 
informasjon om pasientgrunnlag i Norge for utvikling av sitt legemiddelprogram for personer 
med Limb-girdle muskeldystrofi: 

5. Catharina Maijgren Steffensson/Amy McCagg, Sarepta Therapeutics: “LGMD2E/R4 
program - anonymized data on LGMD patients”.  

I 2020 er det publisert to artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter med data fra 
Muskelregisteret: 

Aristomo Andries, Marleen R. van Walsem, Jan C. Frich: Self-reported physical activity in people 
with limb-girdle muscular dystrophy and Charcot-Marie-Tooth disease in Norway.  BMC 
Musculoskeletal Disorders (2020) 21:235 https://doi.org/10.1186/s12891-020-03246-w 

Kai Ivar Müller, Marijke Van Ghelue, Irene Lund, Christoffer Jonsrud, Kjell Arne Arntzen: B The 
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I 2021 besluttet Muskelregisteret at det var helt nødvendig å gjennomføre omfattende endringer 
i registerets struktur og strategi for å kunne gi resultater i samsvar med oppdraget som nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister. I det følgene vil det redegjøres for: 

• bakgrunnen for beslutningen 
• hovedtrekkene i planer for et nytt Muskelregister 

Bakgrunn 
Gjennom flere år har Muskelregisteret mottatt tydelige tilbakemeldinger fra Ekspertgruppen 
som har omhandlet utilfredsstillende dekningsgrad, lav tilslutning, manglende forankring i 
fagmiljøene, for stort antall diagnoser og for lite fokus hva gjelder pasientrettet kvalitetsarbeid. 
Ekspertgruppens tilbakemeldinger baseres på en vurdering av Muskelregisterets evne til å 
forholde seg til definerte formål og vurderingspunkter for faglig utvikling som ligger til grunn for 
stadieinndelingen i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Muskelregisteret tar selvkritikk på at 
vi ikke tilstrekkelig tok innover oss Ekspertgruppens vurderinger og oppfordringer. Vi er enig i at 
den faglige utviklingen av registeret ikke har vært tilfredsstillende.  
 
Årsakene til dette er sammensatt. En viktig årsak til utfordringene har vært at registeret 
inkluderte over 60 diagnoser med stor heterogenitet hva gjelder symptomer, sykdomsbyrde og 
behov for oppfølging i helsetjenestene. Et så stort antall ulike diagnoser har gjort det svært 
krevende å utvikle kvalitetsindikatorer. En annen årsak har vært utfordring med en stabil ledelse 
over tid, samt vesentlig færre ressurser til registerdriften sammenlignet med kvalitetsregistre i 
andre helseregioner. 
 
Det er enighet i Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid, Foreningen for muskelsyke og 
UNN om at et register er nødvendig for å forbedre helsetjenesten til personer med arvelige 
nevromuskulære sykdommer. Dette vurderes som spesielt viktig i fagfeltene for sjeldne 
diagnoser, der det dessverre er lite tilgjengelig kunnskap og kompetanse, uønsket variasjon i 
oppfølging, samt få konkrete kliniske retningslinjer. Ledelsen i UNN ser også på 
kvalitetsregisterdrift som en viktig og ønskelig oppgave for et universitetssykehus, og at 
Muskelregisteret bør driftes med utgangspunkt i fagmiljøet i NMK. I tillegg understreker Helse- 
og omsorgsdepartementet i ny Nasjonal Strategi for sjeldne diagnoser2 at registre er ett av fem 
hovedsatsningsområder. 
 
På bakgrunn av dette tok Muskelregisteret våren 2021 kontakt med nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre for å utrede muligheter for videre registerdrift. En analyse av årsaker 
til manglede kvalitet avdekker raskt at det er nødvendig med en total restrukturering av 

                                                             

2 Norges første strategi for sjeldne diagnoser beskriver målrettet og konkret arbeidet videre for å sikre 
tidlig diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter og brukere. Les mer om strategien her:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-sjeldne-diagnoser/id2867121/  
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registerets indikatorer og variabler, i tillegg til at antall diagnoser må reduseres. Diagnoser som 
falt ut av Muskelregisteret vil kunne følges i det nyopprettede Sjeldenregisteret3 . 
 
Muskelregisterets fagråd stiller seg bak et forslag om å gjennomføre en total omstrukturering av 
registeret, og det ble igangsatt et arbeid der Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid og 
Foreningen for muskelsyke ble involvert i å utarbeide alternativer for hvordan omstruktureringen 
kan foregå. Det kom tydelig frem at en slik omstrukturering er omfattende og tidkrevende, og 
det vil bli helt nødvendig å bevare nasjonal status (økonomiske midler og støttefunksjoner) 
gjennom prosessen.  
 
Muskelregisteret er takknemlig for at Ekspertgruppen og Interregional arbeidsgruppe i fjor 
støttet en anbefaling om at Muskelregisteret beholder nasjonal status i 2022 for å gjennomføre 
endringene. 
 
I det følgende vil hovedlinjene i planlagte endringer redegjøres for. 
 
Nytt Muskelregister 
I 2022 skal Muskelregisteret gjennomføre omfattende endringer som i hovedtrekk består av 
reduksjon i antall diagnoser, nytt modulbasert registerdesign, nye kvalitetsindikatorer, ny modell 
for datafangst og ny organisering av personell. Endringene vil resultere i ny registerløsning som 
rulles ut i 2023. I årsrapporten for 2022 vil Muskelregisteret redegjøre for disse prosessene og 
utført arbeid med endringer gjennom året.    
 
Reduksjon i antall diagnoser 
Muskelregisteret har et svært stort antall diagnoser (rundt 60), og det har blitt besluttet at ny 
registerløsning vil bestå av følgende fire diagnosegrupper:  
1. Spinal muskelatrofi (SMA) 
2. Duchennes og Becker muskeldystrofi (DMD og BMD) 
3. Limb-girdle og fascioscapulohumeral muskeldystrofi (LGMD og FSHD) 
4. Dystrofia myotonica type 1 og 2 (DM1 og DM2) 
 
Dette volumet av diagnoser vurderes å være håndterbart i ett samlet register, og er valgt etter 
følgende kriterier: Diagnosene 

• er spesifikke og kan i all hovedsak verifiseres genetisk, 
• er tilgjengelig for registrering gjennom besøk i spesialisthelsetjenesten,  
• har et tilstrekkelig pasientgrunnlag for kvalitetsmålinger,  
• har betydelig sykdomsbyrde og oppfølgingsbehov fra spesialisthelsetjenesten, 
• har definerbare kvalitetsutfordringer. 

 
Diagnosene som ikke lengre skal inngå i Muskelregisteret blir overført til Sjeldenregisteret. 
Uspesifikke diagnoser overføres, da vi vet at mange av pasientene med disse diagnosene som 
registreres i Norsk pasientregister (NPR) blir feilregistrert og ikke har arvelige nevromuskulære 
sykdommer. Svært sjeldne diagnoser og diagnoser som ikke er i kjerneområdet til 
kompetansetjenesten vil også overføres til Sjeldenregisteret. Arvelige nevropatier overføres 
også, da mange pasienter ikke har behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten, og er derfor i 

                                                             

3 Sjeldenregisteret er et landsdekkende oversiktsregister for personer med sjeldne diagnoser i Norge. Les 
mer om registeret her: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-
tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/norsk-register-for-sjeldne-diagnoser  

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/norsk-register-for-sjeldne-diagnoser
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/norsk-register-for-sjeldne-diagnoser


Kapittel 9 | Samarbeid og forskning 36 

mindre grad tilgjengelig for registrering og oppdatering. Mest vesentlig er det at et lavere antall 
diagnoser gir grunnlag for mer enhetlige diagnosegrupper, og vil muliggjøre treffsikre indikatorer 
som kan avdekke kvalitetsutfordringer og -forskjeller i helsetjenesten. 
 
Nytt modulbasert registerdesign og nye kvalitetsindikatorer  
Det nye Muskelregisteret vil bestå av en fellesmodul, fire spesifikke diagnosemoduler (tilhørende 
til diagnosegruppene), og eventuelle behandlingsmoduler. Intensjonen med diagnose- og 
behandlingsmoduler er muliggjøringen av spesifikke kvalitetsindikatorer. 
 
Utarbeidelsen av spesifikke kvalitetsindikatorer og tilhørende variabler vil være en stor del av 
arbeidet som skal gjennomføres i 2022. Muskelregisteret kommer til å vektlegge aktiv deltakelse 
fra fag- og brukermiljø i denne prosessen, spesielt vil det innledes samarbeid med Norsk 
nevromuskulært kompetansesamarbeid og Foreningen for muskelsyke. 
 
Det vil også legges spesielt vekt på å få på plass en behandlingsmodul slik at registeret er godt 
rigget for en lys fremtid med lovende behandlingsalternativer i det nevromuskulære fagfeltet. 
Behandlingsmodulen vil ofte være en omfattende medikamentmonitorering. Flere svært 
kostbare behandlinger er på vei inn i markedet, og det er viktig for helsetjenestenes kvalitet at 
effekt av medikamenter følges. Langtidsmonitorering er et krav fra Beslutningsforum for nye, 
svært kostbare medikamenter. Legemiddelindustrien etterspør også slike løsninger. Dataansvarlig 
(UNN) for Muskelregisteret ønsker å bidra i dette viktige arbeidet, og det er gitt indikasjoner for 
at produksjon, testing og implementering av slike moduler vil prioriteres av Helse Nord IKT. 
 
Ny modell for datafangst 
Tidligere har Muskelregisteret primært bestått av informasjon gitt av lege eller hentet fra 
legejournal ved konsultasjon i spesialisthelsetjenesten. Registeret har ikke lykkes med å samle 
inn oppdatert informasjon hos allerede registrerte personer. Dette har resultert i utdatert 
informasjon, noe som er særlig problematisk for forhold som endrer seg naturlig med 
sykdomsprogresjon og hendelser ellers i livet. I det omstrukturerte registeret vil det satses på 
kobling til andre nøkkelregistre og pasientrapporterte data for å bedre informasjonens gyldighet. 
Pasientrapporterte data kan fylles ut elektronisk av pasientene selv via innlogging på 
Helsenorge.no. I tillegg vil det jobbes mer intensivt med tilslutning i form av tilrettelegging for 
enklere registrering for leger/helsepersonell. Muskelregisteret vil også bidra i et nasjonalt 
prosjekt der det jobbes for å integrere OPRHA-koder4 som medisinsk kodeverk i DIPS Arena. 
Dersom dette kodeverket kommer på pass, vil det være mulig for Muskelregisteret å samle inn 
data uten at kliniker behøver å gjøre registrering via ekstern innloggingsløsning. 
Muskelregisteret vil også utrede mulighetene for å opprette strukturerte journalnotater i 
elektronisk pasientjournal. Et slikt strukturert notat vil også kunne erstatte ekstern 
innloggingsløsning, og kan være koblet til Muskelregisterets plattform (openQREG). 
 
 
Organisering og personell 
Det er en kjensgjerning at det er utfordrende og ressurskrevende å drifte et medisinsk 
kvalitetsregister. Muskelregisteret har tidligere hatt tilsatt en overlege i 50 % stilling til alle faglige 
og driftsmessige oppgaver, hvilket ikke har vært tilstrekkelig for å videreutvikle registret og utføre 

                                                             

4 ORPHA-koder er en spesifikk nomenklatur for sjeldne diagnoser med unike numeriske koder for hver 
sykdom. Les mer her: http://www.orpha.net/national/data/NO-NO/www/uploads/Behovsbeskrivelse-
Orphakoder-i-Norge.pdf  

http://www.orpha.net/national/data/NO-NO/www/uploads/Behovsbeskrivelse-Orphakoder-i-Norge.pdf
http://www.orpha.net/national/data/NO-NO/www/uploads/Behovsbeskrivelse-Orphakoder-i-Norge.pdf
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Ekspertgruppens oppfordrede endringer. I fremtidens Muskelregister vil 50 %-stillingen som 
følger nasjonal status være trukket ut av klinisk arbeid for å sikre kontinuitet og ressurs til arbeid 
med registret. I tillegg har Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge satt inn to personer med 50 % og 10 % ressurs for å jobbe med omstrukturering av 
registeret. Muskelregistret er et prioritert satsningsområde for NMK. 
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10.1 Vurderingspunkter 

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
og registerets egen evaluering. 

   Egen vurdering 2021 

Nr Beskrivelse  Kapittel Ja Nei  

 
Stadium 2  

   

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  ✔ ☐ 

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

7.1, 7.2  ✔ ☐ 

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling  Del II, 9 ✔ ☐ 

 
Stadium 3  

   

6 Kan dokumentere kompletthet av kvalitetsindikatorer  5.7  ☐ ✘ 

7 Kan dokumentere dekningsgrad på minst 60 % i løpet av siste to år  5.2, 5.4  ✔ ☐ 

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

7.4  ✔ ☐ 

9 Registrerende enheter kan få utlevert eller tilgjengeliggjort egne aggregerte og 
nasjonale resultater  

7.1, 7.2  ✔ ☐ 

10 Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste faglige retningslinjer  3, 6.6  ☐ ✘ 

11 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  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  ☐ ✘ 

14 Registrerende enheter har on-line tilgang til oppdaterte data for pasienter de selv 
har registrert inn samt nasjonale aggregerte data. 

7.1 ✔ ☐ 

15 Registerets data anvendes vitenskapelig  8.2  ✔ ☐ 

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

 
 

Nivå A, B eller C 
Sett ett kryss for aktuelt nivå registeret oppfyller 

  

Ja 

 

 Nivå A     

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

6.9  ☐  

     

 Nivå B     
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18 Registeret kan dokumentere at det i rapporteringsåret har 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   ☐  

     

10.2 Registerets oppfølging av fjorårets vurdering 

fra ekspertgruppen 

Registerets oppfølging av fjorårets vurdering fra ekspertgruppen er omfattende, og er beskrevet i 
detalj i kapittel 9.  
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