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Kapittel 1 

Sammendrag/Summary 

 

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten 

(NorKog) er etablert som et kvalitets- og forskningsregister. NorKog samler data fra en 

standard utredning av kognitive symptomer og demens i poliklinikker i 

spesialisthelsetjenesten. Registeret har hatt status som nasjonalt kvalitetsregister siden mars 

2013.  

I løpet av 2018 har 10 nye poliklinikker gjort avtale om deltagelse. Totalt 42 poliklinikker 

bidro ved utgangen av 2018. 

I 2018 ble 1944 pasienter inkludert i NorKog. Totalt er det samlet data fra 10649 pasienter i 

registeret i perioden 2008-2018. Presentasjon av resultater i denne rapporten er basert på data 

som er kvalitetssikret og ferdig registrert i databasen per august 2019 (1829 inkludert i 2018 

og 10527 i perioden 2008-2018). Årsaken til at det er forskjell mellom disse tallene er at data 

ikke registreres i databasen umiddelbart etter inklusjon.  

Pasienter inkludert i 2018 har en gjennomsnittsalder på 75 år, 51 % er kvinner, 60 % er gift 

eller samboende og 35 % mottar offentlige helsetjenester; 47 % hadde en demensdiagnose, 33 

% hadde mild kognitiv svikt, 12 % hadde en subjektiv kognitiv svikt og 8 % hadde annen 

diagnose, som for eksempel depresjon, 88 % av de med demens fikk en spesifikk 

demensdiagnose. 

 

Resultater fra 2018 i sammendraget og resultatavsnitt 3.1 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 som kartlegges 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 
 

 

Figur 1. Måloppnåelse for fem sentrale kvalitetsindikatorer i NorKog, 2018. 
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Resultatene viser blant annet en høyere andel som har besvart PROM- spørsmål 

sammenlignet med 2017. Andelen som får en spesifikk demensdiagnose er fortsatt for lav i 

forhold til ønsket måloppnåelse. Revidert registersett og brukermanual med fokus på 

diagnostiske kriterier vil forhåpentlig påvirke resultatet frem i tid. 

 

Dekningsgradsanalyse med kobling av data mot Norsk Pasientregister (NPR) har hatt stor 

prioritet i 2018. Arbeidet er ferdigstilt i august 2019. Analysen viser en dekningsgrad/telling 

for pasienter som fikk en demensdiagnose på 43,8 %. Kobling av data mot NPR har bydd på 

utfordringer, men vi mener at vi nå har en metode som gir valide estimater og der vi har god 

oversikt over metodens begrensninger. En utvidet analyse på individnivå gjennom direkte 

kobling mellom pasienter i NorKog og NPR er under sluttføring hos HDIR. Vi forventer at 

estimater for dekningsgrad vil ha økende presisjon i de kommende årene. Det samarbeides nå 

med PVO om å få til en løsning med inkludering av personer uten samtykkekompetanse som 

et ledd i å øke dekningsgraden. 

I løpet av 2020 vil vår gruppe presentere valide forekomsttall for demens i Norge, samt andel 

som utredes i spesialisthelsetjenesten. Disse tallene vil ha avgjørende betydning for å vurdere 

dekningsgraden i registeret. 

 

Arbeid med løsning for elektronisk innregistrering av data har pågått i 2018. Det er utarbeidet 

enkel innregistrering i e-reg som skal pilot-testes ved 4 poliklinikker. Revisjon av registersett 

og reduksjon av antall variabler er gjennomført som et ledd i oppstart av elektronisk 

innregistrering. Dette er gjort for å kunne svare opp kvalitetsindikatorer uten at det går ut over 

muligheten til å kunne svare opp andre sentrale resultater. 

 

I 2019 vektlegges  

 ferdigstilling av nytt registersett og revidert brukermanual  

 pilottesting av elektronisk innregistrering  

 videreføring av arbeidet med å øke dekningsgrad  

 sluttføring av dekningsgradsanalyse mot NPR 

 et prosjekt for å utvikle gode PREM-spørsmål for NorKog  

 

Videre vil NorKog i 2019 fokusere på hvordan deltagelse i registeret kan føre til 

kvalitetsforbedring av tilbudet til personer med kognitive symptomer og /eller demens i 

Norge.  

 

Fagrådet har ved utgangen av 2018 godkjent utlevering av data til 44 studier. Av disse er åtte 

studier godkjente i 2018. De fleste studiene har et klinikknært fokus hvor resultatene er 

viktige for å kunne heve kvaliteten i tjenesten. 

I besvarelser fra deltagende senter i spørreundersøkelse og Questback angående 

kvalitetsforbedring fremheves det at bruk av NorKog-skjema oppleves som en kvalitetssikring 

av praksis, at alle får lik basisutredning, at det benyttes felles normer og at man ved å følge en 

standard minimerer sannsynligheten for å overse viktige symptomer. 

 

Summary in English  

 

The Norwegian register of persons assessed for cognitive symptoms (NorCog) was 

established to improve the quality of assessment and treatment of dementia at hospital 

outpatient clinics in Norway and became a national registry for dementia in 2013. 

By the end of 2018 forty-two, hospitals were participating in collecting data. In 2018, 1944 



7 

 

patients were included in NorCog and a total of 10649 patients has been included from 2008 

to 2018.  

The result presentations for 2018 and for 2008-2018 in this report are based on data registered 

in the database by August 2019 (N=10527, of which 1829 were included in 2018). The reason 

for the discrepancy between these figures is that the data is not registered in the database 

immediately after inclusion in the register. 

 

The patients included in 2018 had a mean age of 75 years, 51 % were female, 60 % were 

married or living with their partner, and 35 % received health services. Forty-seven percent 

were diagnosed with dementia, 33 % with mild cognitive impairment (MCI), 12 % with 

subjective cognitive impairment and 8 % had other diagnoses, like depression.  

 

Results from 2018 presented in the summary and chapter 3.1 are based on a selection of the 

most important quality indicators. 

 the proportion of patients that have reported 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 

 

The results show that a higher proportion has answered PROM questions in 2018 as compared 

to 2017. The proportion that receive a specific etiological dementia diagnosis is still too low 

as compared to the predefined goal. We believe a revision of the user manual and revised 

registration manuals with focus on the diagnostic criteria will improve the results over time. 

 

A priority in 2018 has been, in collaboration with the Norwegian Patient Registry, to develop 

figures for the coverage of the register. The analysis presents a coverage (count procedure) for 

patients with dementia of 43,8 %. The comparison between NorCog and NPR has caused 

some challenges, but we believe we now have developed a method to show valid estimates 

and where we are aware of the methodological limitations. An extended individual based 

analysis is in a finishing process in the fall of 2019. We expect that the estimated coverage 

will increase the precision in the future.  

During 2020, our group will present 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. 

 

The development of an electronic registration solution for NorCog is an ongoing process since 

2018. An electronic registration of a reduced number of variables will be tried out during a 

pilot period at four centers. A reduction of the number of variables is performed to enable 

electronic registration and to ensure registration of the quality indicators and other important 

variables of the register. 

 

In 2019 the focus will be to: 

 complete revised registration manuals and the user manual 

 try out an electronic registration procedure 

 continue the process of increasing the coverage of the register 



8 

 

 complete the coverage analysis against NPR 

 continue the process of establishing PREM questions for NorCog  

 

Further, in 2019 NorCog will focus on how knowledge generated from the register can lead to 

quality improvements for the general assessment, treatment and care of persons with cognitive 

symptoms and/or dementia in Norway.  

 

By the end of 2018, 44 studies have been approved by the steering committee. Eight of these 

were approved in 2018. Most studies have a clinical approach where the results will have the 

potential to influence the quality of the patient service.  

Based on a Questback, the participating clinics have reported that the use of a common, 

standardized set of assessment-tools and norms are regarded as a quality improvement of 

practice, that probably reduces the risk of missing important symptoms. 
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Kapittel 2 

Registerbeskrivelse 

2.1 Bakgrunn og formål 

Demens skyldes hjerneskader som kan forårsakes av forskjellige hjernesykdommer, og 

kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og atferd samt redusert evne til å fungere 

i dagliglivet. Det vanligste kognitive symptomet er redusert hukommelse. Demens er en 

langvarig og kronisk tilstand som påvirker livssituasjonen, både for dem som er syke og deres 

pårørende gjennom mange år. Det er økende fokus på å oppdage og diagnostisere demens på 

et så tidlig stadium som mulig, men samtidig ikke så tidlig at det er usikkerhet om diagnosen 

er korrekt. Flere av sykdommene som fører til demens har et gradvis progredierende forløp 

som begynner med at kun pasienten selv merker endring (subjektiv kognitiv svikt), dernest at 

svikten kan bekreftes ved kognitiv testing (mild kognitiv svikt), og til slutt til et 

demensstadium hvor svikten er så stor at aktiviteter i dagliglivet påvirkes. Mild kognitiv svikt 

kan også være forårsaket av andre sykdommer og tilstander som ikke demens. Det er viktig å 

utelukke eller oppdage slike årsaker, slik at de eventuelt kan behandles. 

 

Diagnose i rett tid er viktig. Målet med en demensutredning er å undersøke om det foreligger 

en demenssykdom, og eventuelt hvilken type demens det dreier seg om. Symptomer på 

kognitiv svikt kan ha andre årsaker enn demens. Det er av stor betydning å kunne skille 

demens fra endring i mental fungering som kan ha sammenheng med normal aldring, 

legemiddelbivirkning, somatisk sykdom og psykiatrisk sykdom. I slike tilfeller kan en 

utredning avdekke bakenforliggende årsaker som gir mulighet for effektiv behandling. 

 

Nasjonal faglig retningslinje om demens understreker viktigheten av at demensdiagnosen blir 

stilt tidlig i sykdomsforløpet. Det er en forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling 

og omsorg, og sikre en god oppfølging. Det gir familiene større mulighet til å delta og 

medvirke i avgjørelser om behandling og tilrettelegging av tjenester. Det er dessuten viktig 

for personen med demens og pårørende å få kunnskap om årsak til mental reduksjon og 

dermed gjøre det lettere for alle i familien å forstå situasjonen og sykdommen samt å 

planlegge framtiden. En diagnose som er stilt på et sent tidspunkt i demensforløpet, gir en 

person med demens mindre mulighet til å ta viktige beslutninger på grunn av alvorlig mental 

reduksjon eller fordi en kanskje ikke lenger har samtykkekompetanse. 

 

Forekomsten av demens er økende på verdensbasis. Demens medfører en betydelig belastning 

for pasienter og deres pårørende. Det finnes per i dag ikke sikre forekomsttall for demens i 

Norge. Estimater varierer fra 70.000 til 104.000. 

 

Basal demensutredning utføres etter standardiserte metoder i kommunehelsetjenesten, mens 

en utvidet og mer omfattende utredning skjer i spesialisthelsetjenesten. Yngre personer med 

kognitive symptomer og demens, personer med uklare symptomer i tidlig fase og pasienter 

med sammensatte og krevende symptomer utredes i spesialisthelsetjenesten.  

I 2017 kom Nasjonal faglig retningslinje om demens. Kvalitetsindikatorer i NorKog er 

utarbeidet i tråd med anbefalinger i retningslinjen. 
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2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Registeret ble etablert i 2008 som et kvalitets- og forskningsregister for syv poliklinikker i 

Helse Sør-Øst. Helse Vest har deltatt fra 2009. Helse Midt-Norge har deltatt fra 2013. Helse 

Nord ble med på slutten av 2015. 

Fra 2016 deltar alle helseregioner med å samle data til NorKog.  

 

Oslo universitetssykehus (OUS) er eier av registeret. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 

og helse (Aldring og helse) og Alderspsykiatriske fag- og forskningsnettverk Telemark 

Vestfold (TeVe) samarbeidet om etablering og drift av registeret fra 2007 og frem til det fikk 

status som nasjonalt kvalitetsregister for demens i 2013. Fra 2013 har Aldring og helse ved 

OUS hatt ansvar for drift og utvikling av registeret. 

 

2.1.2 Registerets formål 

Formålet med NorKog er å bedre kvaliteten på tilbudet til personer med kognitive symptomer 

og demens som utredes i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten.  

 

Dette gjøres ved å: 

 Kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk i utredning av kognitive 

symptomer og demens i spesialisthelsetjenesten. 

 Sikre at pasientene utredes etter samme mal, med strukturert innhenting av 

informasjon, ved bruk av internasjonalt anerkjente utredningsverktøy og tester. 

 Sikre at diagnoser baserer seg på de samme kriteriene 

 Kvalitetssikre behandling og oppfølging 

 Videreutvikle og drive et nettverk for kvalitetsutvikling mellom de behandlende 

poliklinikkene i spesialisthelsetjenesten som utreder kognitive symptomer og 

demens, for å sikre likeverdig utredning i hele landet. 

 Bidra med data som gir beslutningstagere bedre grunnlag for planlegging av 

tjenester til personer med kognitive symptomer og demens. 

 Arbeide for å fremme forskning knyttet til kognitive symptomer og demens og å 

bidra med data til forskning på disse områdene. Forskning som i stor grad skal 

besvare kliniske relevante spørsmål som kan bidra til å øke kvaliteten på 

utredning, oppfølging og behandling av pasientgruppen. 

 

NorKog har som mål å inkludere alle pasienter med samtykkekompetanse som henvises til en 

poliklinikk i spesialisthelsetjenesten i Norge for utredning av kognitive symptomer og/eller 

demens. I 2019 vil vi i samråd med Personvernombudet (PVO) OuS vurdere om vi også kan 

inkludere personer uten samtykkekompetanse hvis pårørende samtykker på vegne av 

pasienten. 

 

Valg av variabler er gjort i nært samarbeid med de kliniske fagmiljøene. Registersettene 

benyttes av klinikerne i undersøkelse og testing av pasienten, som en utredningspakke.  

 

Registersettene benyttes også som et pedagogisk verktøy for leger i spesialisering og ved 

opplæring av nyansatte.  
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2.1.3 Analyser som belyser registerets formål 

For å vise måloppnåelse på kvalitetsindikatorer, andel besvarelser fra den enkelte poliklinikk 

og forskjeller i besvarelse mellom poliklinikker og regioner vil vi benytte deskriptive 

frekvensanalyser. 

Innhenting av pasientrapporterte utfallsmål- PROM:  

 andelen inkluderte hvor det er innhentet informasjon fra pasienten om opplevelse av 

sviktende kognitiv funksjon. 

 andelen pasienter som registrerer at de glemmer og andelen som bekymrer seg for 

dette. 

 gjennomsnittlig sumskår fra kartleggingsskjema om funksjon i hverdagen, endringer i 

kognitiv funksjon og nevropsykiatriske symptomer (informasjon fra komparent).   
 

Øvrige sentrale kvalitetsindikatorer: 

 Andel pasienter hvor nevropsykiatriske og depressive symptomer er kartlagt ved 

utfylling av Nevropsykiatrisk intervjuguide presenteres ved frekvensanalyser. 

 Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk diagnose 

presenteres ved frekvensanalyser. 

 Andel pasienter med diagnosen demens eller MCI som er henvist til oppfølging i 

helsetjenesten etter utredning presenteres ved frekvensanalyser. 

 

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

NorKog har hatt konsesjon fra Datatilsynet frem til 31.12.2029. Etter den nye 

personvernforordningen GDPR i 2018 har personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus 

som databehandlingsansvarlig det overordnede ansvaret for at registeret driftes i henhold til 

gjeldende lover, forskrifter og forordninger. Samtykkene i NorKog ble revidert i henhold til 

ny GDPR, godkjent av PVO og tatt i bruk 01.01.2019. Alle prosedyrer for databehandling og 

personvern ble oppdatert i 2017 ved internrevisjon fra personvernombudet. Endelig 

godkjenning av dette arbeidet kom fra personvernombudet i 2018. 

Personvernkonsekvensvurdering (Data Protection Impact Assessment - DPIA) er under 

utarbeidelse i dialog med personvernombudet på OUS-PVO. 

Pasienter samtykker til: 

 At data fra en standard undersøkelse samles i et register, og at dataene kan kobles 

med data fra sykehusjournal og andre offentlige registre som Folkeregisteret 

Dødsårsaksregister, Reseptregisteret og Norsk Pasientregister 

 At de kan kontaktes igjen for deltagelse i forskningsprosjekter  

Pårørende eller annen person som kjenner pasienten godt (samlet kalt komparent) samtykker 

til: 

 Deltagelse i registeret 

 At de kan kontaktes igjen for deltagelse i nye forskningsprosjekter  
 

Biobank tilknyttet registeret er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) i Helse Sør-Øst. Det er et eget samtykke for deltagelse i biobank. 

Oppdatert samtykke finnes på registerets hjemmeside: www.norkog.no 

http://www.norkog.no/
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2.3 Faglig ledelse og dataansvar 

Databehandlingsansvarlig:  

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er ansvarlig for at NorKog drives i henhold til gjeldende 

lovverk. Administrerende direktør ved OUS er databehandlingsansvarlig. 

 

Daglig drift: 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) er ansvarlig for daglig 

drift av registeret.  

 

Medarbeidere i NorKog: 

Medarbeiderne er engasjert i NorKog i varierende stillingsprosent. 

Prosjektleder: Geir Selbæk, PhD/ lege, spesialist i psykiatri/ professor 

Faglig rådgiver: Karin Persson, PhD/ lege 

Koordinator: Marit Nåvik, MPH/ ergoterapeut 

Databehandling: Lisbeth Dyrendal Høgseth, MPH/ spesialsykepleier 

Analyse, resultatrapportering, biobank og drift: Ingrid Tøndel Medbøen, M.Sc nevrovitenskap 

Resultatrapportering, biobank og drift; Benedicte Huseby Bøhn, bachelor i ernæringsfysiologi 

Analyse, resultatrapportering og forskningsstøtte: Torunn Holm Totland, PhD 

samfunnsernæring 

Logistikk OUS- Ullevål: Karina Grasbekk, prosjektsykepleier 

Kontaktperson Helse Nord og Helse Midt: Nina Sjøgren, prosjektkoordinator 

 

2.3.1 Aktivitet i fagråd/referansegruppe 

Registerets fagråd bidrar med innspill til sekretariatet knyttet til drift og utvikling av registeret 

samt bruk av data til kvalitetsforbedring og forskning. Fagrådet i NorKog har i 2018 hatt 10 

medlemmer. 

 

Tabell 1. Oversikt over fagråd 2018 

Arbeidssted Navn Representerer 

OUS Ullevål Anne Brita Knapskog, lege, spesialist i 

geriatri, PhD, forsker 

Registereier (OUS) 

Leder av fagråd 

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen 

Ann Rita Øksengård, lege, spesialist i 

geriatri/forskningsleder 

Brukerorganisasjonen 

Lovisenberg sykehus Renate Pettersen, overlege, spesialist i 

geriatri, PhD 

 

 

 

Helse Sør-Øst 

Akershus 

universitetssykehus 

Erik Auning, lege, spesialist i psykiatri, 

PhD, forsker 

Diakonhjemmet/ 

Haraldsplass 

Anette Ranhoff, lege, spesialist i geriatri, 

PhD, professor 
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Sykehuset Innlandet Berit Rypestøl Finsrud, spesialsykepleier/ 

enhetsleder  

Haugesund sjukehus Arvid Rongve, lege, spesialist i psykiatri, 

forsker 

 

Helse Vest 

Olaviken sykehus Kia Minna Hynninen, psykologspesialist, 

PhD  

St. Olavs Hospital Ingvild Saltvedt, lege, spesialist i geriatri, 

PhD, professor  

Helse Midt-Norge 

Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF  

Else Kristin Jensen, spesialergoterapeut Helse Nord 

 

Fagrådet har representasjon fra aktuelle fagmiljø i alle regioner. Brukerorganisasjon for 

personer med demens og deres pårørende: Nasjonalforeningen for folkehelsen, er også 

representert. 

 

I sammensetningen av fagrådet har følgende være vektlagt: 

 tverrfaglig representasjon med sykepleier, ergoterapeut, psykolog og leger 

 både geriatrisk og alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste er representert  

 både brukerorganisasjonen, klinikere, ledere og forskere  

 både kvinner og menn 

 

Prosjektleder, koordinator eller faglig rådgiver er ikke medlemmer i fagrådet, men har 

presentert saker for fagrådet. 

 

Det har vært avholdt ett fagrådsmøte i 2018. Utover dette har saker vært behandlet per e-post.  

 

Saker behandlet i fagrådet: 

 Søknad om bruk av data  

 Revisjon av registersett og brukermanual 

 Årsmelding og offentliggjøring av resultater 

 Kvalitetsindikatorer 

 Kvalitetsforbedring 

 Dekningsgrad 

 Elektronisk løsning 



14 

 

Kapittel 3 

Resultater 

Resultater for 2018 presenteres basert på: 

 Sentrale kvalitetsindikatorer i NorKog som ble godkjent av fagrådet i 2018, utviklet i 

tråd med ny nasjonal faglig retningslinje om demens Her presenteres resultater fra 

sentrale kvalitetsindikatorer i NorKog, som ble godkjent av fagråd i 2018. 

Presentasjon av resultater er basert på data ferdigregistrert i databasen per 30. august 

2019. 

 Totalt antall inkluderte i 2018 er noe større enn det antall som finnes i databasen. Dette 

skyldes forsinkelse i innsending av ferdigutfylte registersett, utover 

utredningsperioden på opptil 6 måneder. Presentasjonen av resultater vil derfor basere 

seg på et noe lavere antall enn faktisk antall inkluderte.  

 

 Data som er samlet er basert på gammelt registersett. Registersettene har i 2018 

gjennomgått en omfattende revisjon, for å sikre at variabler skal svare opp 

kvalitetsindikatorer. Nye utgaver tas i bruk i 1. august 2019.  

 Poliklinikker som har < 20 inkluderte er med i totalen i beregningen, men presenteres 

ikke på senternivå. Dette gjør vi for å sikre anonymitet for deltagere og fordi 

estimatene i så små grupper blir usikre. 

 Senter med dekningsgrad under 50 % på senternivå er markert med stjerne i figurer i 

dette kapittelet.  

Navn på sykehus blir benyttet i tabeller og figurer. Fra enkelte sykehus deltar to poliklinikker.  

NorKog samler data fra ulike typer poliklinikker. Bokstav etter sykehusnavn angir om det er 

en alderspsykiatrisk poliklinikk (a), en geriatrisk poliklinikk (g) eller en hukommelsesklinikk 

(h) som leverer data: 

 Alderspsykiatriske poliklinikker - som utreder og behandler komplekse og 

sammensatte psykiske lidelser hos eldre, inkludert kognitiv svikt og demens  

 Geriatriske poliklinikker - som utreder og behandler eldre med geriatrisk problematikk 

inkludert kognitiv svikt og demens 

 Hukommelsesklinikker - som i hovedsak utreder og behandler pasienter med kognitiv 

svikt og demens 

 

3.1 Kvalitetsindikatorer og PROM/PREM 

3.1.1. Andel pasienter som har besvart PROM-spørsmål 

Informasjon om PROM innhentes fra både pasient og komparent. Komparent svarer på 
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spørsmål om fungering i hverdagen, nevropsykiatriske og depressive symptomer. Pasienten 

svarer på spørsmål om opplevd helse, opplevelse av redusert hukommelse og om dette gir 

bekymringer. I tillegg gjennomføres Mini mental Status evaluering. I figur 2 presenteres 

besvarelse fra pasient om opplevelse av sviktende hukommelse. For mer informasjon om 

PROM besvarelser fra pårørende og pasient se kapittel 3.2.2. 

 

Figur 2. Andel pasienter som har besvart PROM-spørsmål i 2018. Tall fra 2017 til 

sammenligning. 

Kommentar: Andelen som har besvart PROM-spørsmål i 2018 er totalt 91 %, dette er en 

økning fra 76 % i 2017. Av de senter som bruker hovedsett besvares PROM-spørsmål i stor 

grad. Manglende besvarelser av PROM-spørsmål er i hovedsak registrert ved senter som helt 

eller delvis benytter enkelt registersett, slik som f.eks. Stavanger Universitetssykehus geriatri, 

OUS geriatri og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø geriatri, hvor PROM-spørsmål 
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ikke var inkludert i 2017. I revidert registersett har PROM-spørsmål nå fått en tydeligere 

plassering og er inkludert i både hovedsett og enkelt sett. 

3.1.2. Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt 

Nevropsykiatriske symptomer, som angst, depresjon, hallusinasjoner, uro og vrangforestillinger er 

vanlige tilleggs symptomer til 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. 
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Figur 3. Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt i 2018 og 2017. 

Kommentar: Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt i 2018 er totalt 87 

%. Det er i NorKog et mål at alle pasienter utredes for nevropsykiatriske symptomer. Den 

største andelen av poliklinikker ligger mellom 80 % og 100%. Det kan se ut som det fleste 

poliklinikkene har en økning sammenlignet med i 2017. 

Fra 2019 vil det åpnes for at informasjon kan innhentes av pasient hvis komparent ikke er 

tilgjengelig. Det gjør at måloppnåelsen for denne kvalitetsindikator bør kunne øke ytterligere. 
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3.1.3. 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/eller depressive 

symptomer kan være en del av demenssykdommen. Pasienter med depresjon kan også ha 

kognitive symptomer. 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 4. Andel pasienter hvor depressive symptomer er kartlagt i 2018. Tall fra 2017 til 

sammenligning. 
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Kommentar: Det er et mål i NorKog at 90 % av pasientene kartlegges for depressive 

symptomer basert på informasjon fra pasient og/eller komparent. I 2018 er andelen 77 % med 

en variasjon fra 25 % til 100%. Sammenlignet med i 2017 har enkelte sykehus en økning på 

opptil 39 %, mens andre har en reduksjon på opptil 52 %. 

Det er en variasjon mellom sykehus som kan forklares av forskjell i type poliklinikk, hvor 

alderspsykiatriske poliklinikker har sterkere fokus på psykiatriske symptomer enn geriatriske 

poliklinikker.  

Fra 2019 vil det åpnes for at informasjon kan innhentes av pasient hvis komparent ikke er 

tilgjengelig kan måloppnåelsen for denne kvalitetsindikator øke ytterligere. 

3.1.4. Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk diagnose 

Det er et mål at presisjonsnivået knyttet til demensdiagnostikken er høy og at 90 % av 

pasienter med demens får en spesifikk etiologisk demensdiagnose. En spesifikk 

demensdiagnose betyr at den underliggende sykdommen som fører til demens, som f.eks. 

Alzheimers sykdom, demens med lewylegemer eller cerebrovaskulær sykdom diagnostiseres. 

Dette gjøres basert på kliniske kriterier. En spesifikk demensdiagnose vil være til hjelp for å 

tilby riktig behandling, gi korrekt informasjon og for valg og planleggingen av videre tilbud. 



20 

 

Figur 5. Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk diagnose i 2018. 

Tall fra 2017 til sammenligning. 

Kommentar: Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk 

demensdiagnose for 2018 er totalt 88 % med små endringer fra 2017. Det er variasjon mellom 

sentrene i hvor stor andel som får en spesifikk demensdiagnose, noe som beskriver et 

forbedringsområde i NorKog. Fra 2019 er registersett og brukermanual revidert. Der inngår 

presiseringer knyttet til diagnostiske kriterier, noe vi tror vil få positive konsekvenser for 

måloppnåelse for denne indikatoren fremover, og bedre den diagnostiske presisjonen. 
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3.1.5. 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 er det fokus på oppfølging etter at 

en diagnose om kognitiv svikt eller demens er satt. Denne oppfølgingen er en av de viktigste 

delene av behandling, da kurativ behandling ikke eksisterer. I NorKog er det et mål at alle 

personer med diagnosen mild kognitiv svikt eller demens blir fulgt opp i helsetjenesten etter stilt 

diagnose. 

 

Figur 6. Andel pasienter med demens eller mild kognitiv svikt som er henvist til oppfølging i 

helsetjenesten etter utredning i 2018. Tall fra 2017 til sammenligning. 
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Kommentar: Generelt fremkommer det at en høy andel av pasientene blir henvist til 

oppfølging. Grafen baserer seg på andel pasienter hvor spørsmålet om oppfølging/ ingen 

oppfølging er besvart. Det vil si at missing ikke er med i beregningen. Andelen missing for 

denne variabelen er 18,7 % med noe variasjon mellom sentrene. Økning i andel med 

oppfølging i Tromsø kan forklares med endring i registreringspraksis. 

Nasjonal faglig retningslinje for demens anbefaler at pasienter og pårørende tilbys oppfølging 

i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten i alle faser av et demensforløp. 

 

3.2 Andre analyser 

3.2.1. Alders- og kjønnsfordeling 

Pasienter inkludert i NorKog i 2018 har en gjennomsnittsalder på 75 år (35-97), 51 % er 

kvinner, 59 % er gift eller samboere, 22 % er enke/enkemann og 33 % mottar offentlige 

tjenester. 

Det har skjedd en endring i antall registrerte og aldersfordeling fra registeret ble etablert og til 

nå. 

 

 

Figur 7. Antall pasienter utredet per år fordelt på aldersgrupper. 



23 

 

 

Figur 8. Antall og andel inkluderte i 2018 fordelt på ulike aldersgrupper og kjønn. 
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Figur 9. Gjennomsnittlig alder for hver poliklinikk i 2018. 

 

Kommentar: Den største andelen pasienter er mellom 65 og 80 år, og det er også denne 

aldersgruppen som øker mest. En forklaring på at de eldste aldersgruppene øker mest er at det 

nå er flere geriatriske poliklinikker som inkluderer pasienter til NorKog. Forskjell i 

gjennomsnittsalder 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-mål innhentet fra pasient 

PROM-mål innhentes fra pasient knyttet til opplevelse av egen hukommelse, bekymring i 

forhold til hukommelse og en evaluering av hukommelse. 

Tabell 2. Besvarelse av PROM spørsmål rapportert i 2018: Hukommelse og bekymring.. 

 

  

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

"Hvis ja, bekymrer dette deg?" 

  Antall Andel Antall Andel 

Ja 873 71,3 % 414 52,6 % 

Nei 258 21,1 % 283 36,0 % 

Usikker 94 7,7 % 90 11,4 % 

Total 1225 100,0 % 787 100,0 % 

Missing 604 
 

86 
  

Svar på spørsmål ; «Føler du deg stort sett sterk og opplagt eller trøtt og sliten?» presenteres i 

figur 10. 

 

 

Figur 10. Besvarelse av PROM spørsmål om fatigue rapportert i 2018: «Føler du deg stort 

sett sterk og opplagt eller trøtt og sliten?». N=1152 og missing=677 av totalt N=1829. 

 

For evaluering av kognitiv funksjon benyttes MMSE-NR4 Mini Mental Status.  

 

Tabell 3. Mini mental status (MMSE) sum 2018 (N=1797 av total N=1829) 

MMSE sum Antall Andel 

28 til 30 (indikasjon på at kognitiv svikt sannsynligvis ikke foreligger) 392 21,8 % 

25 til 27 (kan være indikasjon på kognitiv svikt) 446 24,8 % 

Under 25 (indikerer kognitiv svikt) 959 53,4 % 
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Kommentar: Førtiseks prosent av pasienter i NorKog er i en tidlig fase av kognitiv svikt eller 

demens, som fremkommer av resultat på MMSE og diagnostisering. Innhenting av PROM-

mål viser at 71 % er oppmerksomme på egen svikt, og 53 % av disse bekymrer seg for dette. I 

det daglige føler 46 % seg ganske sterke og opplagte, sterke og opplagte eller meget sterke og 

opplagte. 

 

3.2.3. PROM-mål 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 er en samlebetegnelse for atferdsmessig og psykiske 

symptomer ved demens, som f.eks. angst, depresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, 

agitasjon og apati. Disse symptomene oppstår hos de aller fleste som del av 

demenssykdommen. Nevropsykiatriske symptomer kartlegges med Nevropsykiatrisk 

intervjuguide (NPI-Q), basert på opplysninger fra komparent. 

  

 
Figur 11. Andel pasienter hvor komparent har rapportert symptomer på henholdsvis apati, 

depresjon, angst, agitasjon, vrangforestillinger og hallusinasjoner ved utfylling av 

Nevropsykitatrisk intervjuguide (NPI-Q) i 2018. 

Funksjon i dagliglivet (ADL) kartlegges ved at komparent fyller ut skjema: «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, 

kroppsvask. I-ADL omfatter evnen til å mestre: innkjøp, matlaging, bruk av telefon, 

husarbeid, klesvask, transport, egne medisiner, egen økonomi. 

Skår over seks på P-ADL og skår over åtte på I-ADL indikerer vansker i hverdagen på et eller 

flere områder. 

 

 



27 

 

Tabell 4. Besvarelse av P-ADL, I-ADL i 2018 

P-ADL n=1633 
Gjennomsnittlig skår 7,7 

Andel sum > 6 51,7 % 

I-ADL n=1583 
Gjennomsnittlig skår 13,6 

Andel sum > 8 77,7 % 

 

Kommentar: Når det gjelder påvirkning av dagliglivets gjøremål, viser opplysninger fra 

komparent at 52 % har problemer med minst én personnær aktivitet, mens 78 % har vansker 

med minst en instrumentell aktivitet.. 

 

For kartlegging av endringer i kognitiv funksjon benyttes spørreskjemaet Informant 

Questionaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE). Skjemaet tar kartlegger hvordan 

pasienten er i dag sammenlignet med for ti år siden. En gjennomsnitts skår på 3,44 eller mer 

indikerer en sannsynlig demens. For 2018 hadde pasienter inkludert i NorKog en 

gjennomsnitts skår på 3,8. 

3.2.4. Demografiske, sosiale og kliniske ulikheter 

Tabell 5. Alder og kjønn fordelt på type poliklinikk i 2018. 

 

Alder (mean) Andel kvinner Andel med spesifikk demensdiagnose 

  n=1829 n=1829 n=831 med demens 

Alderspsykiatri (n=242) 74,0 56,2 % 94,9 % 

Geriatri (n=1205) 76,8 52,0 % 88,0 % 

Hukommelsesklinikk (n=382) 68,7 46,9 % 81,7 % 

 

Tabell 6. Boform og utdanning fordelt på region i 2018. 

 

Boform 
(andel i ordinær bolig) 

n=1715, missing=33 

Utdannelse 
(års skolegang) 

n=1740, missing=89 

Helse Midt-Norge 94,0 % 10,7 

Helse Nord 93,1 % 9,7 

Helse Sør-Øst 93,4 % 11,7 

Helse Vest 95,3 % 10,9 

 

Tabell 7. Diagnose fordelt på kjønn i 2018. 

  
Kvinner 
(n=941) 

Menn 
(n=888) 

Ikke demens 51,4 % 57,9 % 

Spesifikk demens 44,2 % 35,4 % 

Uspesifikk demens 4,4 % 6,8 % 
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Kommentar: Pasienter som blir utredet ved en hukommelsesklinikk har en lavere 

gjennomsnittsalder enn de som kommer til geriatrisk eller alderspsykiatrisk poliklinikk, og 

andelen kvinner er lavere. En større andel av pasienter med demens får en spesifikk 

demensdiagnose på en geriatrisk poliklinikk, sammenlignet med 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 ikke regionale forskjeller knyttet til boform, mellom 93 og 94 % av 

pasientene er hjemmeboende når de inkluderes i NorKog. Det er noe variasjon i utdannelse 

mellom regionene fra 9,7 års utdanning i Helse Nord til 11,7 års utdanning i Helse Sør Øst. 

 

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, ingen demens.  

 

Figur 12. Grad av kognitiv svikt i 2018 (N=1829). 

Trettitre prosent av pasientene som inkluderes i NorKog får en demensdiagnose. Fordeling av 

type demens presenteres i figur 13. Annen demens kan være frontotemporallappsdemens, 

demens med lewylegemer, demens ved Parkinsons sykdom. 
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Figur 13. Diagnostisk fordeling hos pasienter med demens i 2018 (N=831). 
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Kapittel 4 

Metoder for fangst av data 

Innregistrering til NorKog gjøres underveis i et utredningsforløp av klinikere; leger, 

psykologer, sykepleiere, ergoterapeuter. Registersettet benyttes som et arbeidsverktøy og 

følger utredningen fra oppstart til man kan konkludere med en demensdiagnose eller ikke. Et 

utredningsforløp kan vare fra én konsultasjon og opptil seks måneder. Variasjon i 

utredningsforløp skyldes at pasientene har ulike behov for utvidet kognitiv testing og 

supplerende undersøkelser. 

Innregistrering skjer på papir. Det er i samarbeid med Servicemiljøet for medisinske 

kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst utarbeidet en pilot-versjon for elektronisk innregistrering i E-

reg. Løsningen ble presentert på registerseminar og skal pilot-testes ved fire poliklinikker 

høsten 2019. 

Ferdigutfylte registersett sendes databehandler og skannes ved bruk av programvaren 

Teleform direkte inn i en SPSS-fil for lagring på forskningsserver på OUS. 

OUS, ved Aldring og Helse har inngått en databehandlingsavtale med Senter for aldersrelatert 

funksjonssvikt og sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet om produksjon, distribusjon, mottak, 

kvalitetssikring og skanning av registersett. Ferdig datafil overføres OUS for lagring. 

Det er i samarbeid med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister region Sør-Øst 

gjennomført en foranalyse for elektronisk datafangst i 2018. Antall variabler er redusert til et 

minimum, for elektronisk innregistrering. Valg av variabler er sett i sammenheng med det 

svenske demensregisteret SveDem og Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. 
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Kapittel 5 

Datakvalitet 

5.1 Antall registreringer 

Totalt er det inkludert 10649 pasienter fra 2008 til og med 2018, av disse er 1944 inkludert i 

2018.  

Totalt antall inkluderte i 2018 er noe større enn det antall som finnes ferdig kvalitetssikret og 

skannet til masterfilen. Dette skyldes forsinkelse i innsending av ferdigutfylte registersett, 

utover utredningsperioden på opptil 6 måneder. Presentasjonen av resultater i kapittel 3 vil 

derfor basere seg på et noe lavere antall enn faktisk antall inkluderte. 
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Figur 14. Antall inkluderte per poliklinikk i 2018. Blå stolper representerer antall registrert i 

databasen per 30. august 2019. Grå felt representerer antall pasienter som ble inkludert i 

2018, men som ikke er registrert i databasen per juli 2018. Totalt antall inkluderte per 

poliklinikk i perioden 2008-2018 registrert i databasen per 30. august 2019 er vist som N=X 

til høyre for navnet på poliklinikken. 
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Tabell 8. Antall innregistrerte i NorKog fra hver poliklinikk i 2017 og 2018 samt antall 

kontroller i 2017-2018. 

Region Deltagende poliklinikker 
Antall inkluderte ved 

førstegangsundersøkelse 
Kontroller 
(minst 
én)* 

  2017 2018 2008-2018 2017-2018 

Helse Midt-
Norge 

Levanger sykehus-a 11 6 17  
Levanger sykehus-g 13 38 51 4 
St. Olavs Hospital-a 15 7 36  
St. Olavs Hospital-g 202 195 892 74 

Helse Nord Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g 1 13 24  
Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g 34 55 101 5 
Kløveråsen Bodø-h 115 103 281 85 
UNN Harstad-g  4 4  
UNN Midt-Troms-g  7 7  
UNN Tromsø-g 176 139 440 37 

Helse Sør-Øst Akershus universitetssykehus-a 6 5 154  
 Bærum sykehus-g 15 1 176 12 
 Diakonhjemmet sykehus-g 87 71 615  
 Drammen sykehus-g 39 69 108 28 
 Kongsberg sykehus-g 3 1 4  
 Lovisenberg diakonale sykehus-g 99 77 526  
 Oslo universitetssykehus-g 46 52 389 12 
 Oslo universitetssykehus-h 172 221 2042 27 
 Sykehuset i Vestfold-a 68 51 400 6 
 Sykehuset i Vestfold-g 77 102 234  
 Sykehuset Innlandet-h 118 124 1014 35 
 Sykehuset Telemark-a 49 30 347 11 
 Sykehuset Østfold-g 170 122 421 74 
 Sørlandet sykehus Arendal-g 102 95 619 90 

Helse Vest Haraldsplass diakonale sykehus-g 74 128 552 30 
Haugesund sjukehus-a 14 29 293 13 
Nordfjord eldremedisinske senter 32 41 146 20 
Olaviken sykehus-a 18 60 96 2 
Stavanger universitetssykehus-a 5 32 61 1 
Stavanger universitetssykehus-g 77 66 599  

Alle Totalt 1838 1944 10649 566 
 

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

NorKog har i samarbeid med Norsk pasientregister (NPR) utarbeidet en plan for beregning av 

dekningsgrad. Dekningsgraden beregnes i flere trinn. Første trinn innebærer en telling basert 

på: 

 Førstegangskonsultasjon/treff i NPR 

 Demens som hoveddiagnose koblet mot definerte prosedyrekoder/særkoder 
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 Poliklinikker definert som aktuelle, med mer enn 10 inkluderte 

 Tall fra 2017 sammenlignes med antall inkluderte med demens i NorKog. Pga minst 

seks måneders forsinkelse i innregistrering av diagnose i NorKog vil dekningsgradstall 

i årsrapport for 2018 presenteres basert på tall fra 2017. Det er et mål å kunne 

presentere tall for rapporteringsåret i kommende årsrapporter når metodikk og 

beregningsgrunnlag er ytterligere avklart, men det var ikke mulig for 2018. 

 Tilsvarende telling vil gjøres knyttet til personer med lett kognitiv svikt (SCI) og 

personer med mild kognitiv svikt (MCI) 

 

Trinn to vil innebære en dekningsgradsanalyse på individnivå høsten 2019, basert på oppsett 

for telling. Trinnene i dekningsgradsanalysen avklares i tett samarbeid med NPR. 

Dekningsgrad for 2018 vil på samme måte som tidligere år også presenteres basert på egne 

registreringer, antall registrerte og lister over ikke inkluderte fra sentrene som deltar. 

5.3 Tilslutning 

I 2018 har 42 poliklinikker inngått avtale med NorKog om å delta i registeret. Dette er en 

økning fra 32 poliklinikker i 2017. Det er identifisert 48 poliklinikker som er aktuelle for 

deltagelse i NorKog.  

Poliklinikker ved nevrologiske avdelinger er ikke inkludert i denne oversikten. Selv om 

personer med demens i Norge i mindre grad utredes ved nevrologiske avdelinger, er det et 

prioritert mål å inkludere disse avdelingene i registeret. 

Poliklinikker som ikke deltok i 2018 var; Flekkefjord sykehus geriatri, Narvik sykehus 

geriatri, Kirkenes sykehus geriatri, Akershus universitetssykehus geriatri, Molde sykehus 

alderspsykiatri, Sykehuset Telemark geriatri og Sykehuset Innlandet geriatri. 

Sykehus i alle regioner deltok. 

Tabell 9. Oversikt over poliklinikker som deltar i NorKog. 

Region Senter 

Helse Sør Øst Oslo universitetssykehus HF Aker, geriatrisk poliklinikk 
Bærum sykehus, geriatri/hukommelsesklinikk 
Sykehuset i Vestfold, alderspsykiatri/ hukommelsesklinikk  
Lovisenberg Diakonale sykehus, geriatrisk poliklinikk 
Sykehuset Innlandet, alderspsykiatri/hukommelsesklinikk 
Sykehuset Telemark, alderspsykiatrisk poliklinikk, 
Oslo universitetssykehus, Ullevål, hukommelsesklinikk  
Diakonhjemmet sykehus, geriatrisk poliklinikk 
Akershus universitetssykehus HF, alderspsykiatrisk poliklinikk 
Sørlandet sykehus Arendal, geriatrisk poliklinikk 
Sykehuset i Østfold, geriatrisk poliklinikk 
Sykehuset i Vestfold, geriatrisk poliklinikk 
Drammen sykehus, geriatrisk poliklinikk 
Kongsberg sykehus, geriatrisk poliklinikk 
Vikersund kurbad, Geriatrisk poliklinikk 
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Blakstad sykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk 
Sørlandet sykehus Kristiansand, alderspsykiatrisk poliklinikk 

Helse Vest Haraldsplass Diakonale Sykehus, geriatrisk poliklinikk 
Haugesund sjukehus, alderspsykiatrisk poliklinikk 
Stavanger universitetssykehus, geriatrisk poliklinikk 
Stavanger universitetssykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk 
Nordfjord sykehus, eldremedisinsk poliklinikk 
Haugesund sykehus, geriatrisk poliklinikk 
NKS, Olaviken, alderspsykiatri/hukommelsesklinikk 
Haukeland sykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk 
Betanien sykehus, Bergen, geriatrisk poliklinikk 

Helse Midt St. Olavs Hospital, geriatrisk poliklinikk 
St. Olavs Hospital, alderspsykiatrisk poliklinikk 
Sykehuset Levanger, alderspsykiatri/hukommelsesklinikk 
Sykehuset Levanger, geriatrisk poliklinikk 
Sykehuset Namsos, geriatrisk poliklinikk 
Kristiansund sykehus, geriatrisk poliklinikk 
Ålesund sykehus, geriatrisk poliklinikk 

Helse Nord UNN, geriatrisk poliklinikk 
NKS- Kløveråsen, Bodø, hukommelsesklinikk 
Finnmarkssykehuset Hammerfest, geriatrisk poliklinikk 
Mo i Rana, geriatrisk poliklinikk 
Ortogeriatrisk team, Midt Troms- Finnsnes 
Ortogeriatrisk team Nord Troms; Nordreisa 
Harstad sykehus, geriatrisk poliklinikk 
Finnmarkssykehuset Karasjok, geriatrisk poliklinikk 

 

Regionene har fordelt arbeidet med utredning av personer med kognitiv svikt på forskjellige 

måte. Dette får konsekvenser for hvilke enheter ved det enkelte sykehus som er aktuelle for 

deltagelse i NorKog. 

 

 

5.4 Dekningsgrad 

Resultater fra dekningsgradsanalyse- telling utarbeidet av Nasjonal tjeneste for validering og  

dekningsgradsanalyser viser en samlet dekningsgrad på 43,8 %. 
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Tabell 10. Dekningsgrad for NorKog fordelt på innrapporteringsenheter. 
 

Navn innrapporteringsenhet Type fagenhet 
NorKog 

DG,NorKog  Navn innrapporteringsenhet Type 
fagenhet 
NorKog 

DG,NorKog 

Akershus HF Alderspsykiatri 7,5 Helse Nord-Trøndelag HF -   
Levanger 

Geriatri 40,0 

Haugesund sjukehus Alderspsykiatri 30,8 Helse Nord-Trøndelag HF -   
Namsos 

Geriatri 0,0 

Helse Møre og Romsdal HF 
Molde sjukehus 

Alderspsykiatri 0,0 Lovisenberg  
diakonale sykehus 

Geriatri 70,8 

NKS Olaviken  
alderspsykiatriske sykehus 
AS 

Alderspsykiatri 17,0 OUS HF Geriatri 57,5 

St. Olavs Hospital HF  Alderspsykiatri 90,9 St. Olavs Hospital HF  Geriatri 100,0 

Sykehuset i Vestfold Alderspsykiatri 31,4 Stavanger  
universitetssjukehus 

Geriatri 29,8 

Levanger sykehus Alderspsykiatri 100,0 Sykehuset i Vestfold Geriatri 56,1 

Sykehuset Innlandet Hukommelseskl. 73,8 Sykehuset Innlandet Geriatri 0,0 

Helse Nord-Trøndelag HF -   
Levanger 

Hukommelseskl. 0,0 Sykehuset Telemark Geriatri 0,0 

Kløveråsen Bodø-h Hukommelseskl. 100,0 Sykehuset Østfold Geriatri 73,0 

Sykehuset Telemark Alderspsykiatri 76,9 Sørlandet sykehus Geriatri 100,0 

Sørlandet sykehus  Alderspsykiatri 0,0 Sørlandet sykehus Geriatri 0,0 

Helse Møre og Romsdal HF 
Ålesund sjukehus 

Alderspsykiatri 0,0 UNN Tromsø Geriatri 53,8 

Diakonhjemmet sykehus Geriatri 28,8 Vestre Viken,  
Drammen 

Geriatri 100,0 

Haraldsplass  
diakonale sykehus AS 

Geriatri 11,5 Finnmarkssykehuset,  
Hammerfest 

Geriatri 100,0 

Helgelandssykehuset HF Geriatri 83,3 Nordfjord  
eldremedisinske senter 

Geriatri 100,0 

Helse Fonna Geriatri 0,0 Kongsberg sykehus Geriatri 100,0 

Helse Førde Geriatri 0,0 Helse Møre og Romsdal HF  
Kristiansund sjukehus 

Geriatri 0,0 

Helse Møre og Romsdal HF  
Ålesund sjukehus 

Geriatri 0,0 

 

I samarbeid med teamet som har utarbeidet dekningsgradsanalysen-tellingen har NorKog gitt 

følgende kommentarer til resultatet: 

NorKog ønsker å presisere at det kan være flere årsaker til at det vil være uoverensstemmelser 

mellom antall pasienter aktuelle for inklusjon i NorKog og tall fra NPR:  

 

 Personer vil kunne ha en demensdiagnose i NorKog, men ikke i NPR (settes ved senere 
møte i NPR), i telleanalysen vil disse pasienter ikke fanges opp i NPR - for lavt NPR tall. 
 

 Personer som mangler samtykkekompetanse inkluderes ikke i NorKog, men registreres i 
NPR gjennom diagnose og prosedyrekode - for høyt NPR tall. 
 

 Personer som pga. av sin lidelse ikke kan inkluderes i NorKog og personer som takker nei 
til å være med - for høyt NPR tall. 
 

 Fremmedspråklige blir ikke inkludert i NorKog foreløpig pga nødvendige tilpasninger ved 
bl. a. tester - for høyt NPR tall. 
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 Pasienter kan være henvist med ikke primært kognitive symptomer, men f.eks. andre 
psykiske symptomer og dermed bli inkludert i annet register (KVALAP), men ende med 
demensdiagnose og dermed telles inn i NPR, men ikke i NorKog, - for høyt NPR tall. 
 

 NorKog har i 2017 og 2018 deltatt i dekningsgradsprosjektet i Helse Sør-Øst, og har 
jobbet i hele perioden med å øke dekningsgrad på senternivå. Det er utarbeidet en 
oversikt over hvilke poliklinikker som er aktuelle. Det har vært utstrakt reisevirksomhet 
for å motivere til deltagelse i NorKog. 

o Dette betyr at flere av poliklinikkene i tellingen ikke deltok i NorKog i 2017, men 
har inngått avtale og startet inkludering i 2018-2019. Disse er Helse Møre og 
Romsdal HF; Molde sykehus, Kristiansund sykehus og Ålesund sykehus, Sørlandet 
sykehus; Kristiansand og Flekkefjord. 

o Flere sykehus gjorde avtale om deltagelse i 2017, men har ikke inkludert til 
NorKog hele året. Dette gjelder Vestre Viken HF Drammen sykehus og Kongsberg 
sykehus, Helse Midt-Norge Levanger sykehus geriatri og Namsos sykehus. 

Dette innebærer at ni poliklinikker som inngår i analysen ikke har startet inkludering til 
NorKog eller kun har inkludert deler av 2017.  
NPR-tall fra disse poliklinikkene vil gi en lavere dekningsgrad enn man beregnet, basert 
på de poliklinikkene som har inngått avtale og har levert i hele 2017. 
Det forventes en økende dekningsgrad i NorKog, når alle sentrene som nå har gjort avtale 
om deltagelse inkluderes i hele rapporteringsperioden. Det vil si at reell dekningsgrad 
forventes betydelig høyere i 2021.  
 

 NorKog har gjennomført en intern registrering av pasienter som er henvist, men ikke 
inkludert i NorKog (se også avsnitt under). 

o Kun pasienter med samtykkekompetanse skal inkluderes i NorKog, som nevnt i 
oversikten over. Basert på intern registrering ved deltagende poliklinikker i 2017, 
manglet 2,5 % samtykkekompetanse, og fylte dermed ikke kriteriene for inklusjon. 

o Pasienter som henvises for kognitiv utredning kan (pga. sin lidelse som nevnt i 
oversikten over) ha tilleggssymptomer som mistenksomhet, hallusinasjoner, 
vrangforestillinger, depresjon, redusert syn/hørsel eller motoriske vansker. Dette 
kan av etiske og praktiske hensyn vanskeliggjøre inklusjon i NorKog. Basert på 
intern registrering ved deltagende poliklinikker i 2017, var 9 % av pasientene ikke 
inkludert på grunn av pasientens tilstand. 

o 6 % av pasientene takket nei til deltagelse 
o 9 % av pasientene ble ikke inkludert av annen årsak; her oppgis fremmedspråklige 

pasienter som hovedgrunn. Kognitive tester og NorKog sitt utredningsbatteri er 
ikke oversatt til andre språk. Tolk vanskeliggjør gjennomføring. 

Dette kan indikere at av pasienter identifisert i NPR gjennom diagnose/prosedyrekode er 
26,5 % ikke inkludert, ifølge intern registrering, basert på faglige, etiske vurderinger, 
manglende samtykkekompetanse eller at pasienten har takket nei.  
 

 Geriatriske poliklinikker kan ha mange eldre pasienter med alvorlig grad av demens som 
kommer for oppfølging, men som ikke fyller inklusjonskriteriene for deltagelse i NorKog. 
Disse vil telles inn i NPR - for høyt NPR tall. Dette kan være aktuelt fra Diakonhjemmet, 
Sykehuset i Vestfold, Universitetssykehuset i Tromsø, Kløveråsen sykehus og OUS. Vi vet 
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ikke hvor stort dette antall er da dette ikke registreres i vår intern oversikt over personer 
som ikke inkluderes. 
 

 Alderspsykiatriske poliklinikker har oppfølging og vurdering av pasienter på sykehjem. 
Disse vil få demensdiagnose og registreres med prosedyrekode IAAJ00, men mange 
mangler samtykkekompetanse. De vil inngå i tellingen fra NPR, men fyller ikke 
inklusjonskriteriene for deltagelse i NorKog - for høyt NPR tall.  
 

 Identifisering av prosedyrekoder og ulik praksis ved bruk av prosedyrekoder. Vi kan ikke 
utelukke at andre koder er benyttet i 2017, og at pasienter dermed ikke identifiseres i 
NPR som aktuelle for NorKog - for lavt NPR tall. Etter en kartlegging i 2017- 2018, som 
ledd i dekningsgradsprosjektet, ble det avdekket at sentrene benyttet mange ulike koder. 
29/6-2018 ble sentrene oppfordret til å benytte kode IAAJ00.  
 

 Tellingen er utarbeidet basert på de pasientene som fikk en demensdiagnose i 2017. 
Dette tilsvarer 38 % av pasientene inkludert i NorKog i 2017. Tilsvarende analyse vil i 
neste omgang være aktuell også for personer med mild kognitiv svikt og subjektiv 
kognitiv svikt. 
 

 Forsinkelser i innsending av ferdigutfylte registersett er bakgrunnen for at analysen nå 
presenteres for 2017, og ikke 2018. Utredningsprosessen kan ta opptil seks måneder, noe 
som gjorde at tallene for 2018 ikke var komplette ved tidspunkt for uttrekk til tellingen- 
juni 2018. 
 

Beregning av dekningsgrad, intern analyse. 

NorKog ber deltagende poliklinikker registrere pasienter som er aktuelle for inklusjon, men 

som av ulike årsaker ikke blir inkludert likevel. Resultat av registrering av personer som ikke 

ble inkludert ved hver poliklinikk fremgår av tabell 11 og viser en total inkluderingsgrad på 

senternivå på 70 %. 

Resultater fra poliklinikker med lav dekningsgrad må tolkes med stor forsiktighet. Senter med 

<10 inkluderte i 2018 er ikke med i totalberegning av dekningsgrad. 
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Tabell 10. Antall personer som ble inkluderte og ikke-inkluderte ved hvert senter, samt 

beregnet dekningsgrad på senternivå. 

Deltagende poliklinikker 
Antall 
inkluderte 
2018 

Ikke-
inkluderte, 
aktuelle 

Beregnet 
dekningsgrad 
på senternivå 

Diakonhjemmet sykehus-g 71 47 60 % 

Drammen sykehus-g 69 35 66 % 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g 13 0 100 % 

Haraldsplass diakonale sykehus-g 128 173 43 % 

Haugesund sjukehus-a 29 68 30 % 

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g 55 2 96 % 

Kløveråsen Bodø-h 103 1 99 % 

Levanger sykehus-g 38 54 41 % 

Lovisenberg diakonale sykehus-g 77 95 45 % 

Nordfjord eldremedisinske senter 41 4 91 % 

Olaviken sykehus-a 60 20 75 % 

Oslo universitetssykehus-g 52 25 68 % 

Oslo universitetssykehus-h 221 22 91 % 

St.Olavs Hospital-g 195 9 96 % 

Stavanger universitetssykehus-a 32 32 50 % 

Stavanger universitetssykehus-g 66 98 40 % 

Sykehuset i Vestfold-a 51 29 64 % 

Sykehuset i Vestfold-g 102 52 66 % 

Sykehuset Innlandet-h 124 10 93 % 

Sykehuset Telemark-a 30 24 56 % 

Sykehuset Østfold-g 122 9 93 % 

Sørlandet sykehus Arendal-g 95 0 100 % 

UNN Tromsø-g 139 7 95 % 

Totalt til dekningsgradsandel 1913 816 70 % 

Øvrige poliklinikker* 20 17   

Kongsberg sykehus-g* 1 ukjent   

Levanger sykehus-a* 6 ukjent   

UNN Harstad-g* 4 ukjent   

* Senter med mindre enn 10 inkluderte i 2018, disse er ikke med i total 
dekningsgradprosent.  
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Tabell 11. Årsaker til at pasienten ikke ble inkludert ble registrert. 

Årsak til at pasientene ikke ble 
inkludert Antall (%) 

Kapasitetshensyn 199 (26) 
Inngår i annen studie 6 (1) 
Pasientens tilstand 213 (28) 
Takket nei 131 (17) 
Annet  154 (20) 

Missing 59 (8) 

Totalt 762 
 

Av andre årsaker ble det blant annet angitt manglende komparent, fremmedspråklige 

pasienter, andre sykdommer/utfordringer (depresjon, hallusinasjoner, mistenksomhet, 

hjerneskade, tunghørt) og organisatoriske forhold (nye medarbeidere, kveldspoliklinikk, 

tidspress, glemt å spørre). 

 

Det var 91 pasienter (10,7 % av alle som kom til poliklinikkene) som manglet 

samtykkekompetanse og dermed ikke fylte kriteriene for inklusjon. 

 

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet 

For å sikre datakvalitet i registeret gjøres følgende tiltak: 

 Informasjon/ opplæring av nye senter ved besøk og/eller informasjonsmøte 

 Brukermanual som beskriver arbeidsprosessen, med testinstruksjoner og veiledning til 

utfylling av skjema, og ble revidert i 2018- 2019.  

 Revidert brukermanual inneholder oppdaterte kartleggingsverktøy, siste versjon av 

kognitive tester med normer for fortolkning av testresultater og oppdaterte 

diagnostiske kriterier. 

 Årlige registerseminar med erfaringsutveksling og fokus på datakvalitet, og avsatt tid 

til spørsmål. 

 Oppfølgingsbesøk til sentrene etter ønske 

 Nye senter får tilbud om hospitering ved poliklinikker med lang erfaring.  

 Sekretariatet er tilgjengelig på mail 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. 

 

NorKog hadde internrevisjon fra personvernombudet ved OUS i 2017. Alle 

databehandlingsprosedyrer ble da gjennomgått og revidert. 

 

Kvalitetssikring av data skjer videre hos databehandler. Det er utarbeidet omfattende 

prosedyrer for å kvalitetssikre innregistrering, skanning, verifisering og datavask før data 

overføres databehandlingsansvarlig. Ved manglende utfylling eller uklare verdier på variabler 

blir det enkelte senter kontaktet, data etterspørres og misforståelser oppklares.  
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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. 

 

Masterfil lagres på forskningsserver ved OUS der kun autorisert personale har tilgang. 

Masterfilen oppdateres fire ganger årlig. 

 

5.6 Metoder for vurdering av datakvalitet 

Kompletthet (5.7.1): 

 Kompletthet presenteres gjennom kompletthet av data for de fem sentrale 

kvalitetsindikatorer.  

Korrekthet (5.7.2): 

 Kobling av NorKog fødselsnummer til folkeregisteret.  

 Sammenligning av innrapporterte sumskårer på to skalaer med kalkulert sumskåre 

basert på avkryssinger. 

Reliabilitet (5.7.3): 

 Sammenligning av diagnoser registrert i NorKog med journalsystem. 

 Sammenligning av NorKog diagnoser med forskningsdiagnoser satt i 

forskningsprosjektet Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-

DEM).  

 Sammenligning av diagnosesetting mellom sentra, gjennom sammenligning av 

diagnoser og kognitive mål. 

 

5.7 Vurdering av datakvalitet 

5.7.1 Grad av kompletthet for sentrale variabler i 2018 

Kompletthet for sentrale kvalitetsindikatorer vises i figur 15, en oppsummering av figurene i 

kapittel 3. 
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Figur 15. Kompletthet for fem sentrale kvalitetsindikatorer i NorKog, 2018. 

 

5.7.2. Korrekthet 

Fødselsnummer fra NorKog sammenlignet med folkeregisteret 

I slutten av 2017 ble det i forbindelse med forskningsstudien TRAIL-DEM gjort en kobling 

mellom NorKog og Folkeregisteret/Dødsårsaksregisteret. 6701 pasienter ble koblet med hjelp 

av fødselsnummer fra kodelisten/navnelisten i NorKog. To fødselsnummer kunne ikke 

gjenfinnes i folkeregisteret (skrivefeil NorKog), 13 fødselsnummer var ikke 

komplette/korrekte nummer (sannsynlig skrivefeil). 35 fødselsnummer viste seg være 

dubletter dvs. ikke feil, men pasienten var blitt registrert to ganger i NorKog. Dette kan skje 

fordi det har gått mange år mellom første utredning og ny utredning. Totalt 15 konkrete feil i 

kodelisten av 6666 pasienter, som tilsvarer en andel feil på 0,2%. 

Sammenligning av innrapporterte sumskårer med kalkulert sumskåre  

På to skalaer/skjemaer innrapporteres både avkryssing på delspørsmål og en totalsum 

beregnet av klinikerne basert på delspørsmålene. Vi har sammenlignet klinikerens 

innrapporterte sumskår med en sumskåre re-kalkulert basert på avkryssingen.  

Resultater viser en feilsummering av NPI hos 4,6% av 1025 pasienter, og en feilsummering 

av MMSE hos 1,5% av 1421 pasienter.  

Dette er spesielt nyttig informasjon i arbeidet rundt innføring av elektronisk innrapportering, 

hvis sumskårer skal inngå i variablene som innregistreres. 

5.7.3 Reliabilitet 

Diagnoser i NorKog sammenlignet med journalsystem 

Som ledd i dekningsgradsanalysearbeid, og for å kontrollere samsvar mellom diagnoser 
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registrert i NorKog og i klinisk journalsystem, ble det utført en reliabilitetsanalyse basert på et 

tilfeldig utvalg av pasienter fra to av de største leverandørene av data til NorKog, 

Hukommelsesklinikken OUS og St Olavs hospital (N= 60), inkludert i 2018.  

Tabell 13.Diagnoser i NorKog sammenlignet med journalsystem. 

 
Konklusjon journalsystem 

Total SCI MCI Demens Annet 

Konklusjon NorKog SCI 4 1 2 0 7 

MCI 2 7 4 0 13 

Demens 0 0 33 0 33 

Annet 0 0 3 4 7 

Total 6 8 42 4 60 

 

Analysen er todelt, hvor samsvaret mellom diagnosene som beskriver graden av kognitiv svikt 

(subjektiv kognitiv svikt (SCI), mild kognitiv svikt (MCI) og demens) gir en første analyse 

med en weighted kappa på 0.68 (0.50; 0.87).Når diagnosen «annet» også tas med i analysen 

gir det en kappa verdi på 0,65 (0,48; 0,82). 

Det er overraskende at noen pasienter får en mildere sviktdiagnose i NorKog enn i 

journalsystemet, siden det vanligvis vil være omvendt da man venter lenger med å sette en 

alvorligere diagnose i journalsystemet. Dette gjelder få pasienter og er nok forårsaket av at 

noen NorKog-skjema er blitt fylt ut allerede etter første møte på poliklinikken, før 

supplerende undersøkelser foreligger, og at diagnosen ikke har blitt oppdatert ved 

oppsummerende samtale. Informasjon til sentrene om at diagnosen til NorKog skal være den 

mest korrekte basert på all undersøkelse inntil seks måneder fra baseline vil bli formidlet til 

sentrene som et tiltak for å bedre kvaliteten på registreringen.  

Gjennom en ny måte å fylle ut diagnoser i NorKog fra august 2019 forventer vi at antallet 

med «annet» som diagnose, hvor også feilregistreringer inngår, vil minske. 

Siden diagnoser i NorKog settes etter at supplerende undersøkelser er innhentet, mens 

diagnoser i NPR baserer seg på den diagnose pasienten får ved første møte med klinikken, 

kan samsvaret mellom diagnoser i NPR og NorKog forventes å være lavere enn det den 

aktuelle analysen over viser. For å kvalitetssikre diagnosene i NorKog mot det som settes i 

journalsystem, valgte vi likevel å gjøre analysen basert på diagnoser satt ved samme tidspunkt 

(dvs. når pas kommer til oppsummerende samtale og får sin diagnose i NorKog og ny 

diagnose i journalsystemet). Det kan i det videre arbeidet med dekningsgradsanalysen bli 

aktuelt å gjenta denne analysen for å se på samsvar mellom NorKog-diagnose og NPR- 

diagnoser. Dette vil påvirke en telleanalyse, men ikke en individkoblet analyse. 

 

Diagnoser NorKog sammenlignet med forskningsprosjekt TRAIL-DEM 

For å undersøke den mer direkte kliniske kvaliteten på diagnosesettingen i NorKog ble en 

tilsvarende analyse utført gjennom å sammenligne av NorKog diagnoser med diagnoser satt 

basert på strikte forskningskriterier i forskningsprosjektet TRAIL-DEM. I denne analysen 

inngikk pasienter mellom jan 2009 og juni 2018. TRAIL-DEM-diagnosen ble satt uavhengig 

av NorKog-diagnosen 
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Tabell 14. Validering NorKog diagnose og forskningsdiagnose TrailDem. 

 
Konklusjon TRAIL-DEM 

Total SCI MCI Demens Annet 

Konklusjon NorKog SCI 39 32 5 15 91 

MCI 11 95 42 4 152 

Demens 1 28 649 0 678 

Annet 5 5 8 1 19 

Total 56 160 704 20 940 

 

Analysen er todelt, hvor samsvaret mellom diagnosene som beskriver graden av kognitiv svikt 

(subjektiv kognitiv svikt (SCI), mild kognitiv svikt (MCI) og demens) gir en første analyse 

med en weighted kappa på 0,66 (0,60; 0,72). Når også diagnosen «annet» tas med i analysen 

gir det en kappa verdi på 0,61 (0,55; 0,67).  

Ut ifra tabellen kan man se at 6% av de som får demens som forskningsdiagnose får MCI i 

klinisk diagnose og 4% av de som får en klinisk demensdiagnose får MCI basert på 

forskningsdiagnose. Dette viser at diagnosesettingen ved bruk av strikte forskningskriterier i 

stor grad samsvarer med diagnosesetting i NorKog. Dette viser at diagnosekriteriene (selv om 

de ikke er identiske) følges til stor grad. Gjennom en ny prosedyre for å fylle ut diagnoser i 

NorKog fra 2019, forventer vi at antallet med «annet» som diagnose vil minske. I kategorien 

«annet» inngår også feilregistreringer. Vi forventer at diagnosekriteriene følges i enda større 

grad etter at brukermanualen er oppdatert. Dette mener vi vil øke samsvar mellom NorKog 

diagnoser og forkskningsdiagnoser. 

Sammenligning av diagnosesetting mellom sentra, gjennom sammenligning av diagnoser 

og kognitive mål 

For å vurdere forskjeller i diagnosesetting mellom de forskjellige sentra 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. MMSE ved SCI, MCI og demens ved de forskjellige senter. Mean er ikke presentert 

for senter med <10 registrerte verdier, men er med i totalsummen nederst. 

  

SCI MCI Demens 

Antall 
MMSE sum 

(mean) 
Antall 

MMSE sum 
(mean) 

Antall 
MMSE sum 

(mean) 

Akershus universitetssykehus-a  0   1 
 

4 
 Bærum sykehus-g 3 

 
1 

 
2 

 Diakonhjemmet sykehus-g 2 
 

43 25,6 17 21,7 

Drammen sykehus-g 1 
 

20 25,7 38 22,9 

Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g 0   5 
 

8 
 Haraldsplass diakonale sykehus-g 2 

 
71 25,9 49 20,9 

Haugesund sjukehus-a  0   9 
 

14 22,9 

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g 27 22,5 3 
 

18 19,8 

Kløveråsen Bodø-h 14 24,4 36 23,4 47 18,4 
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Kongsberg sykehus-g  0   1 
 

 0   

Levanger sykehus-g 4 
 

12 23,7 19 21,1 

Lovisenberg diakonale sykehus-g 19 25,6 27 24,5 22 19,4 

Nordfjord eldremedisinske senter  0   15 25,7 21 20,7 

Olaviken sykehus-a 3 
 

14 25,7 31 20,5 

Oslo universitetssykehus Aker-g  0   13 25,3 37 23,4 

Oslo universitetssykehus Ullevål-h 36 28,4 45 27,0 56 22,9 

St.Olavs Hospital-a 2 
 

1 
 

3 
 St.Olavs Hospital-g 28 24,6 38 24,6 116 21,3 

Stavanger universitetssykehus-a 3 
 

6 
 

17 19,3 

Stavanger universitetssykehus-g 1 
 

31 23,9 29 19,5 

Sykehuset i Vestfold-a 18 27,7 9 
 

11 21,5 

Sykehuset i Vestfold-g  0   22 25,6 68 21,3 

Sykehuset Innlandet-h 22 28,3 30 25,5 44 22,9 

Sykehuset Telemark-a 6 
 

10 25,5 13 22,8 

Sykehuset Østfold-g 8 
 

64 24,5 38 20,1 

Sørlandet sykehus Arendal-g 21 26,0 33 25,2 37 21,7 

UNN Harstad-g  0    0   3 
 UNN Midt-Troms-g  0   2 

 
3 

 UNN Tromsø-g 2 26,5 53 24,9 51 19,2 

Totalsum 222 26,1 615 25,1 816 21,1 

 

Gjennom denne analysen fremkommer det tydelig at i 2018 (som foregående år) ble det ved 

noen senter satt SCI-diagnose på pas som hadde alvorligere kognitiv svikt enn dette (MMSE 

rundt 22-24 tilsvarer ofte en MCI-diagnose eller en demensdiagnose). Dette kan ha vært gjort 

da man ikke ennå hadde den endelige diagnosen klar, en såkalt «vent-og-se-diagnose». Det 

kan også representere reelle forskjeller mellom hvordan man tolker diagnostiske kriterier. 

Utarbeidelse av standardiserte normer og utvidet kapittel om diagnostisering i 

brukermanualen forventes å øke inter-senter reliabiliteten i diagnostisering, men kan forventes 

først fra år 2020. Dette anses som et viktig ledd i kvalitetsheving for utredning og 

diagnostisering av personer med kognitive symptomer. 
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Kapittel 6 

Fagutvikling og pasientrettet kvalitetsforbedring 

6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret 

NorKog er et sykehusbasert register som inkluderer pasienter som henvises 

spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitive symptomer og mistanke om demens, og 

deres komparenter. 

Inklusjonskriterier:  

 Pasienter med samtykkekompetanse, henvist for utredning av kognitiv symptomer 

ved poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. 

6.2 Registerets variabler og spesifikke kvalitetsindikatorer 

Det er utarbeidet kodebok for alle variabler i NorKog. Brukermanual beskriver mer detaljert 

hvordan de ulike variablene skal registreres. 

 

Det er i samarbeid med det kliniske fagmiljøet, fagrådet i NorKog og Servicemiljøet for 

kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst utviklet tolv kvalitetsindikatorer i NorKog. Fem av disse 

anses å være særlig sentrale og er presentert i resultatkapittel 3.2. I dette avsnittet beskrives 

likevel alle tolv indikatorer, hvor de fem spesielt sentrale er understreket.  
 

Kvalitetsindikator 1 (prosess). Andel pasienter hvor informasjon er innhentet fra 

komparent.  
Informasjon fra komparent er sentralt i utredningen, da pasienten grunnet sine kognitive 

vansker kan ha problemer med å redegjøre for dette selv. 
Informasjon innhentes for å få et bilde av debutsymptomer, utvikling over tid, utfordringer i 

hverdagen, symptomer på utredningstidspunktet, funksjon i dagliglivet og sikkerhet. 

Målsetning er at informasjon innhentes fra komparent for 95 % av pasientene, da det hos noen 

av forskjellige grunner ikke er nødvendig eller ønskelig å involvere komparent. 
 

Kvalitetsindikator 2 (prosess). Andel pasienter hvor funksjon i dagliglivet er kartlagt. 

Et diagnostisk kriterium for å kunne stille diagnosen demens er at den kognitive svikten 

påvirker evnen til å klare seg i dagliglivet og om personen trenger hjelp fra andre.  

Kartlegging av funksjon har betydning for å kunne stille diagnosen og for å planlegge videre 

oppfølging. 

Informasjon innhentes fra komparent eller pasient hvis komparent ikke er tilgjengelig. 

Målsetning er at alle pasienter inkludert i NorKog er kartlagt for funksjon i dagliglivet. 
 

Kvalitetsindikator 3 (prosess). Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er 

kartlagt. 

Nevropsykiatriske symptomer som angst, depresjon, hallusinasjoner og vrangforestillinger er 

vanlig i forbindelse med kognitive symptomer og en demensutvikling. 

Kartlegging av nevropsykiatriske symptomer er viktig for å skille mellom kognitiv svikt og 

nevropsykiatriske symptomer, iverksette adekvat behandling og å kartlegge pasientens og 

komparentens utfordringer. Målsetning er at alle pasienter i NorKog kartlegges for 

nevropsykiatriske symptomer. 
 

Kvalitetsindikator 4 (prosess). Andel pasienter som kartlegges for depressive 
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symptomer. 

Kartlegging av depressive symptomer er viktig for å kunne skille sykdommene depresjon og 

demens. Det er stor grad av overlapp mellom symptomer ved demens og depresjon, som for 

eksempel svekket kognisjon, nedsatt initiativ og endring av søvnmønster. Kartlegging av 

depressive symptomer er sentralt for å konstatere eller utelukke depresjon og for å iverksette 

adekvat behandling. Målsetning er at 90 % av alle pasienter inkludert i NorKog kartlegges for 

depressive symptomer med MADRS og/eller Cornell. 
 

Kvalitetsindikator 5 (prosess). Andel pasienter hvor det er utført utvidet kognitiv 

testing. 

Basal demensutredning gjennomføres i kommunehelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten 

gjøres også basal utredning, men i tillegg anbefales det i Nasjonal faglig retningslinje om 

demens en utvidet utredning i spesialisthelsetjenesten når den basale utredningen ikke har 

vært tilstrekkelig for å stille en diagnose. Dette innebærer bl.a. utvidet kognitiv testing og 

anses å være utført når to eller flere tester utover MMSE og klokketest er utført. Det er ikke 

satt noe minstekrav til antall tester ved utvidet kognitiv testing i Nasjonal faglig retningslinje 

om demens. Målsetning er at 95 % av pasientene undersøkes med utvidet kognitiv utredning. 
 

Kvalitetsindikator 6 (resultat). Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk 

etiologisk diagnose. 

Etter endt utredning kan det konkluderes med demens/ikke demens. For å kunne tilby riktig 

behandling, gi korrekt informasjon og for planlegging av videre tilbud er det av betydning at 

det konkludereres i forhold til etiologisk underliggende årsak. Målsetning er at andelen 

pasienter som får en spesifisert demensdiagnose er minst 90 %. 
 

Kvalitetsindikator 7. Andel som er undersøkt med røntgenbilder av hjernen ved 

computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR). 
Undersøkelse av hjernen med CT eller MR inngår i de diagnostiske kriteriene for demens for 

å utelukke andre årsaker til kognitive symptomer enn demenssykdommer, f.eks. 

romoppfyllende prosesser eller cerebrale blødninger. Behovet for ny MR-undersøkelse bør 

vurderes dersom MR er tatt i løpet av siste seks måneder som del av en demensutredning 

ifølge Nasjonal faglig retningslinje om demens (helsedirektoratet).Billedundersøkeler kan vise 

substanssvinn i ulike deler av hjernen og vurdering av vaskulære forandringer som kan støtte 

en kliniske diagnos . Mistanke om normaltrykkshydrocephalus kan også støttes av funn ved 

bildediagnostikk. Målsetning er at 90 % av pasientene inkludert i NorKog er undersøkt med 

CT og/eller MR som ledd i den aktuelle utredningen. 
 

Kvalitetsindikator 8 (resultat). Andel pasienter hvor helsekrav til førerkort er vurdert. 

Kognitiv svikt kan påvirke om en person fyller helsekravene for bilkjøring. Gjennom 

kognitive tester og intervju med pasient og komparent innhentes informasjon om personens 

kjøreferdigheter. Etter endt utredning er det viktig at videre kjøring vurderes og konkluderes 

av hensyn til sikkerhet for personen selv og omgivelsene. Målsetning er at 100 % av 

pasientene som har førerkort vurderes i forhold til egnethet for videre bilkjøring. 
 

Kvalitetsindikator 9 (resultat). Andel pasienter med diagnosen demens eller MCI som er 

henvist til oppfølging i helsetjenesten etter utredning. 

Å få en kognitiv svikt gir utfordringer i hverdagen. Oppfølging etter diagnostisering anbefales 

i Nasjonal faglig retningslinje om demens og i Demensplan 2020. Målsetning er at alle som 

får diagnosen demens eller mild kognitiv svikt får oppfølging fra helsevesenet etter endt 

utredning (fra spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten). 

Kvalitetsindikator 10 (prosess). Tid fra utredningsstart til informasjon om diagnose er 

gitt. 
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Informasjon om resultat/diagnose etter endt utredning er av betydning for pasient, komparent 

og hjelpeapparat( hvis pasienten samtykker til det) for å kunne planlegge og iverksette riktig 

behandling/ hjelpetiltak. Det er ønskelig at en konklusjon ikke trekker ut i tid, at pasient får 

tilbakemelding om diagnose så raskt som mulig og så presist som mulig etter endt utredning. 

Målsetning er at det for over 80 % er satt en diagnose innen 6 måneder. 

Kvalitetsindikator 11 (resultat). Innhenting av pasientrapporterte utfallsmål (PROM). 

Tilbakemelding fra pasient og komparent er viktig for å få en forståelse av hvordan kognitive 

symptomer oppleves og påvirker hverdagen for både pasient og komparent. Hvordan en selv 

og komparent opplever sykdommen kan påvirke hvilke behov en har for behandling og 

oppfølging. Som indikator prioriteres informasjon fra pasient. Målsetning er at PROM-mål 

innhentes fra alle inkluderte i NorKog. 

 

Kvalitetsindikator 12 (prosess). Andel pasienter hvor somatisk undersøkelse er 

gjennomført. 

Det er viktig at somatisk undersøkelse utføres som ledd i en demensutredning. Det kan 

utelukke andre tilstander som kan gi kognitiv svikt, og som i mange tilfeller kan behandles. 

Det kan også øke presisjonen i etiologisk demensdiagnostikk. Målsetning er at somatisk 

undersøkelse er utført på 100 % av alle pasienter som er inkludert i NorKog i forbindelse med 

den aktuelle utredningen. 
 
Fagrådet i NorKog har i 2018 utarbeidet følgende måltall for fem utvalgte 

kvalitetsindikatorer.  

Tabell 16. Måltall for sentrale kvalitetsindikatorer 

Måloppnåelse 

Kvalitetsvariabel Mål Høy Moderat Lav 

Andel hvor det er innhentet 

pasientrapporterte mål 

100 % ≥80 ≥50 <50 

Andel hvor nevropsykiatriske symptomer er 

kartlagt. 

100 % ≥80 ≥50 <50 

Andel hvor depressive symptomer er 

kartlagt 

90 % ≥70 ≥30 <30 

Andel med demens som har fått en spesifikk 

etiologisk demensdiagnose 

90 % ≥80 ≥50 <50 

Andelen med demens/mild kognitiv svikt 

som får oppfølging etter utredning 

100 % ≥90 ≥70 <70 
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6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) 

 

6.3.1. PROM-mål 

PROM-mål for NorKog ble godkjent av Fagsenter for pasientrapporterte data og 

Folkehelseinstituttet i 2017. Arbeidet med utvikling av PROM-mål ble gjort i samarbeid med 

klinikere, brukerorganisasjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonalt servicemiljø 

for nasjonale kvalitetsregistre HSØ.  

 

Spørsmål/kartleggingsverktøy(ene) i registersettet ble sammenlignet med EQ-5D. 

Det ble konkluderte med at PROM-mål var ivaretatt og grundigere belyst gjennom 

skjema/spørsmål som allerede lå i datasettet.  

Utfordringer knyttet til at pasienten som undersøkes er henvist med kognitive symptomer, 

som redusert hukommelse, manglende oversikt og redusert planleggingsevne, gjorde at 

arbeidsgruppen i samarbeid med Fagsenter for pasientrapporterte data og 

brukerorganisasjonen Nasjonalforeningen for folkehelsen, konkluderte med at det også er 

relevant å innhente informasjon fra pårørende. 

 

PROM-mål innhentet fra pasient: 

 To spørsmål om opplevelse av og bekymring for sviktende hukommelse. 

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

o Hvis ja, bekymrer dette deg? 

 Fatigue: Spørsmålene fra WHO-5 index og HUNT-studien;  

o Føler du deg stort sett sterk og opplagt eller trøtt og sliten? Gradert skala 

med 7 svaralternativ.  

 MMSE-NR3, en kognitiv screeningtest. 

 

PROM-mål innhentet fra pårørende om funksjon i hverdagen, symptomer på og utvikling av 

kognitive symptomer se kvalitetsindikator: 

 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. og 3.2.2.-3.2.3. presenteres PROM-mål besvart av pasient og 

pårørende. 

 

6.3.2. PREM-mål 

PREM-mål for populasjonen i NorKog vil kunne gi svært viktig informasjon om denne 

pasientgruppens knyttet til både utredning behandling og oppfølging. 

Det er etablert et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Demenslinjen- 

Nasjonalforeningens hjelpetelefon, Nasjonalforeningens brukerråd og likepersonspanel, 

erfaringspanel hos Aldring og helse og Fagsenter for pasientrapporterte data for å utvikle 

PREM- mål for NorKog. 
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Arbeidet er organisert som en fler-trinns modell: 

 

2018: Samle informasjon fra pårørende og personer med demens 

Spørreskjema til likepersoner i Nasjonalforeningen (pårørende) 

Intervju av innringere til Demenslinjen (pasienter og pårørende) 

 

2018: Samle informasjon om eksisterende spørreskjemaer 

Gjennomgang av anbefalte skjemaer 

 

2019: Presentere og få tilbakemelding på forslag til spørreskjema 

Brukerrådet hos Aldring og Helse  

Erfaringspanel Nasjonalforeningen 

 

2019: Teste ut skjemaet ved to poliklinikker 

Evaluerer erfaringer 

 

2020: Ta i bruk skjema for NorKog 

 

 

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

NorKog har tilgjengelige variabler på alder, kjønn, utdanning, sivil status og boform. I årets 

rapport presenteres informasjon om demografi fordelt på regioner, typer poliklinikk og kjønn i 

kapittel 3.2.1. og 3.2.4. 

 

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale 

kvalitetsindikatorer o.l. 

Nasjonal faglig retningslinje om demens ble publisert i 2017. Medlemmer av fagrådet for 

NorKog og administrativ gruppe i NorKog har deltatt i ulike arbeidsgrupper knyttet til 

utarbeidelse av retningslinjen. 

For utvidet kognitiv utredning har retningslinjen tatt utgangspunkt i de kognitive testene som 

inngår i NorKog og anbefaler disse.  

Det finnes ikke egne nasjonale kvalitetsindikatorer for demens. Helsedirektoratet arbeider 

med uttrekk fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for vurdering av en mulig ny 

kvalitetsindikator knyttet til fastlegetjenester til personer med demens, men foreløpig ingen 

med fokus på sykehustjenester. 

Av kvalitetsindikatorer i NorKog er det flere som samsvarer med anbefalinger i Nasjonal 

faglig retningslinje for demens og kan være aktuelle som nasjonale indikatorer. Under 

presenteres tre eksempler. 

Retningslinjen anbefaler at: 

Pårørende bør, etter samtykke fra pasienten, bli spurt om endringer i pasientens funksjon 

over tid, herunder endringer av hukommelse/kognitiv funksjon, aktiviteter i dagliglivet (ADL-
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funksjon), deltakelse i sosialt liv og atferd (depressive symptomer, passivitet, irritabilitet, uro 

og angst). 

Indikator 3 i NorKog: Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt. 

Indikator 3 i NorKog: Andel pasienter som kartlegges for depressive symptomer. 

Videre anbefaler retningslinjen at: 

Det bør henvises til CT-caput eller MR (foretrekkes) for påvisning av eventuelle 

romoppfyllende prosesser eller hjerneinfarkter. Be om vurdering av substanssvinn i ulike 

deler av korteks. 

Indikator 7. Andel som er undersøkt med røntgenbilder av hjernen ved computertomografi 

(CT) og magnettomografi MR). 

6.6 Etterlevelse av faglige retningslinjer 

Kvalitetsindikatorene i NorKog er utviklet etter at retningslinjen ble publisert. Valg av 

kvalitetsindikatorene er gjort basert på anbefalinger i retningslinjen og harmoniserer med 

disse. Nye variabler er lagt inn ved revisjon av registersettet for å kunne vurdere oppfølging 

etter utredning, og også tid fra oppstart av utredning til informasjon om diagnose gis. 

På sikt vil etterlevelse av Nasjonal faglig retningslinje om demens kunne evalueres, basert på 

variabler i NorKog. 

6.7 Identifisering av pasientrettede forbedringsområder 

Kvalitetsforbedringsområder som presenteres her er identifisert på bakgrunn av analyser fra 

registeret, gjennom drøftinger med og tilbakemeldinger fra de kliniske fagmiljøene og fagråd, 

questback spørreundersøkelse og ved resultater fra forskning hvor data fra NorKog er 

benyttet. 

I kommentarer på spørreundersøkelse og questback har flere kommentert at deltagelse i 

registeret innebærer: en mer strukturert og systematisk utredning, økt bevissthet rundt 

diagnostisk praksis, en strukturering av informasjonsinnhenting fra komparent og at pasienten 

oftere får en utvidet kognitiv testpakke. Det fremheves at bruk av NorKog-skjema oppleves 

som en kvalitetssikring av praksis, at alle får lik basisutredning, at det benyttes felles normer 

og at man ved å følge en standard minimerer sannsynligheten for å overse viktige symptomer. 

En skriver:  

«NorKog har sammen med de Faglige nasjonale retningslinjene om demens bidratt til en 

klarere oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten». 
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Kvalitetsforbedringsområder identifisert: 

 

Behov for forløpsdata ved utvikling av demens  

Når en person får en demensdiagnose har både pasienter og pårørende ofte spørsmål knyttet 

til hvordan dette vil utvikle seg, hva de kan forvente og hvordan de kan forberede seg på 

fremtiden. Det har tidligere ikke vært kunnskap om dette fra norske populasjoner. 

 

Utredningsmetodikk og faktorer som påvirker utvikling og fortolkning av resultater 

Det er behov for kunnskap om faktorer som påvirker pasientens tilstand, og som kan øke 

presisjonsnivået på de ulike undersøkelsene som inngår i utredningen. 

 

Diagnostisk praksis 

Gjennom analyse av andel som får en spesifikk demensdiagnose er det identifisert en  

 stor andel som får en uspesifikk demensdiagnose. Dette avdekker et behov for å tydeliggjøre 

diagnostiske kriterier og praksis. 

 

Inklusjon av pasienter med minoritetsbakgrunn  

Da det er et økende antall henviste pasienter med annen kulturell og språklig bakgrunn har det 

fra klinisk hold vært etterspurt registersett på engelsk og tester på flere språk. Det er også 

behov for å kunne inkludere utredningsvektøy som er bedre tilpasset personer med ulik 

kulturell og språklig bakgrunn.  

Geriatrisk poliklinikk i Karasjok ønsker å delta i NorKog og etterlyser materiell på samisk. 

Inklusjon av personer med samisk kulturspråklig bakgrunn vil stille krav til samiskspråklige 

registersett og kognitive tester. Andre poliklinikker inkluderer også pasienter med samisk 

kulturspråklig bakgrunn. 

Utvikling av PREM-skjema for NorKog 

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 tilbakemeldinger mer systematisert om pasienter og 

komparenters tilfredshet med den tjenesten som tilbys. 

 

Besvarelser på PROM spørsmål fra komparent 

Gjennom analyse om besvarelsesgrad av kvalitetsindikator for PROM spørsmål i kap 3.1 ble 

det avdekket at en viss andel pasienter kommer uten pårørende, hvorfor PROM skjema ikke 

ble besvart.  

 

Dekningsgrad 

Dekningsgraden er lav ved enkelte senter. Alle aktuelle poliklinikker deltar i 2017 ikke med å 

levere data til NorKog. Enkelte senter forklarer lav dekningsgrad med at de ikke har vært 

konsekvente i bruk av prosedyrekoder, at det har vært manglende opplæring av nyansatte, og 

at tidspress gjør at NorKog ikke har vært prioritert. 
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6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring 

 

Forløpsdata 

Fagrådet i NorKog har godkjent at tre studier benytter data fra NorKog, for å beskrive forløp 

ved demens. For at klinikere skal kunne besvare spørsmålene om prognose, hvordan 

sykdommen vil utvikle seg, hva pasienter og pårørende kan forvente er forskning på området 

sentralt og at kunnskapen formidles til fagmiljøene. 

 Forløp fra utredning, til innleggelse i sykehjem, til død - TRAIL-DEM.  

Data fra NorKog kobles mot Folkeregisteret, Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret 

og pasientjournaler. Studien er initiert fra og gjennomført av medarbeidere fra OUS- 

Hukommelsesklinikken, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 

og helse. 

 

I denne studien fant man at pasienter med demens har lavere forventet levealder og mange 

tapte leveår sammenliknet med den generelle befolkningen, spesielt de med demens med 

lewylegemer. Også personer med mild kognitiv svikt har betydelig forkortet forventet 

levealder, og de med kun subjektiv kognitiv svikt har noe forkortning. 

Resultater er presentert gjennom artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (1), med 

artikkel i Dagbladet november 2018: «Demens kan forkorte levetiden med 10 år», på 

hjemmesiden til Aldring og helse september 2019, NRK radio 9.9.2019. og på 

registerseminaret i NorKog september 2019: «Tapte leveår ved demens». 

 

1. Strand BH, Knapskog AB, Persson K, Edwin T H, Amland R, Mjorud M, Bjertness E, 

Engedal K, Selbaek G. Survival and years of life lost in various aetiologies of dementia, 

mild cognitive impairment (MCI) and subjective cognitive decline (SCD) in Norway. 

PLoS One 2018 Sept 22. doi:10.1371/journal.pone.0204436. 

 

 Forløp for yngre personer med demens - YOD- studien.  

Data innhentes over en toårsperiode gjennom undersøkelse av pasient og samtale/ 

utfylling av ulike skjema fra komparent, for å samle kunnskap om utvikling av kognitive 

symptomer, adferd, svikt i dagliglivets funksjoner samt å vurdere behov for hjelpetiltak og 

om disse tilfredsstilles. Studien er initiert fra og gjennomført av medarbeidere Sykehuset i 

Vestfold alderspsykiatrisk poliklinikk og Sykehuset Telemark alderspsykiatrisk 

poliklinikk i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.  

 

I denne studien fant man at livskvaliteten var bedre hos personer med tidlig vs. sent 

debuterende demens. Man fant ingen forskjell i livskvalitet mellom tidlig debuterende AD 

og FTD. Det var graden av depressive symptomer som predikerte livskvalitet. Dette 

understreker viktigheten av å undersøke for, og behandle, depressive symptomer. 

Resultater presentert gjennom artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (1), foredrag på 

Demensdagene 2018: «Å leve et godt liv når demens rammer i yngre år» og foredrag på 

registerseminaret i NorKog september 2019: «Livskvalitet hos yngre personer med 

demens og deres familier». 

 

1. Hvidsten L, Engedal K, Selbæk G, Wyller T.B, Bruvik F, Kersten H.  Quality of Life in 
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People with Young-Onset Alzheimer’s Dementia and Frontotemporal Dementia. Dement 

Geriatr Cogn Disord. 2018;45(1-2):91-104. doi: 10.1159/000487263. 

 

 Forløp og risikofaktorer ved Alzheimers sykdom  

Studien er gjennomført som et samarbeid mellom St. Olavs hospital geriatrisk poliklinikk, 

OUS- hukommelsesklinikken og Sykehuset Telemark ved alderspsykiatrisk 

forskningsnettverk TeVe. 

 

Studien viste at det er stor variasjon i sykdomsprogresjon bland personer med AD, 

omtrent halvparten har en langsom utvikling. Resultat på kognitive tester ser ut å best 

kunne forutse videre progresjonshastighet, men forklarer likevel kun en liten del av 

variasjonen.  

Studien viste ingen sammenheng mellom vaskulære riskfaktorer, cerebrovaskulær sykdom 

og sykdomsprogresjon hos AD. Dette var i motsetning til forskernes hypoteser. Det 

anbefales imidlertid større studier med lenger oppfølgingstid for å gi sikrere svar. 

Samtidig nevnes også at man ikke kan utelukke at en del av pasientene hadde vaskulær 

demens heller enn AD, og at dette kan forklare en langsommere progresjon, enn hvis 

komorbid AD og vaskulær sykdom. 

For klinikerne viser dette at det er store individuelle variasjoner og at det er vanskelig å 

forutse prognosen til en individuell pasient. 

Resultater presentert gjennom artikler publisert i internasjonalt tidsskrift (1,2). 

 

1. Eldholm RS, Barca ML, Persson K, Knapskog AB, Kersten H, Engedal K, Selbæk G, 

Brækhus A, Skovlund E, Saltvedt I. Progression of Alzheimer'sDisease: A Longitudinal 

Study in Norwegian Memory Clinics.J Alzheimers Dis. 2018;61(3):1221-1232. doi: 

10.3233/JAD-170436.  

2. Eldholm RS, Persson K, Barca ML, Knapskog AB, Cavallin L, Engedal K, Selbaek G, 

Skovlund E, Saltvedt I. Association between vascular comorbidity and progression of 

Alzheimer's disease: a two-year observational study in Norwegian memory clinics. BMC 

Geriatr. 2018 May 22;18(1):120. doi: 10.1186/s12877-018-0813-4. 

 

Kontrollskjema i NorKog ble innført i 2016, for å kunne bidra til å beskrive endringer over tid 

hos pasienter inkludert i NorKog. 

Utredning og behandling 

Utredning av pasient skjer ved en kombinasjon av ulike kognitive tester og 

kartleggingsverktøy, kartlegging av psykiatrisk og somatisk sykehistorie, ulike 

bildediagnostiske undersøkelser og ved blodprøver og spinalvæskeundersøkelse.  

Fagråd i NorKog har godkjent at seks studier benytter data fra NorKog for å belyse faktorer 

som kan gi ny kunnskap og bedre kvaliteten på utredning, behandling og oppfølging for 

pasienter og pårørende. 

 Tid fra symptomdebut til utredning i spesialisthelsetjenesten. 
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Studien er initiert og gjennomført av medarbeidere fra Sykehuset Innlandet 

alderspsykiatrisk forskningssenter i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for 

aldring og helse. 

 

Studien viste at høyere utdannelsesnivå samsvarte med lenger tid mellom 

symptomdebut og konsultasjon i spesialisthelsetjenesten. En forklaring på dette kan 

være at den større kognitive reserven hos høyt utdannede personer kan gjøre at disse 

personene klarer å kompensere lenger for sine symptomer. Utsettelse av å søke 

helsehjelp kan ytterligere påvirkes av redsel eller stigmatisering, og lette symptomer 

kan bli misoppfattet som tegn på arbeidsstress eller depresjon. Noen av disse forhold 

kan være til stede i høyere grad hos personer med høy utdannelse. Kunnskap om disse 

forholdene er klinisk relevant, slik at personer med milde symptomer, og spesielt de 

med høy utdannelse, ikke avfeies, men følges opp videre med utredning og behandling 

Resultater er presentert gjennom artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (1).  

 

1. Helvik AS, Engedal K, Benth JS, Selbæk G, Time from Symptom Debut to 

Dementia Assessment by the Specialist Healthcare Service in Norway. Dement Geriatr 

Cogn Disord Extra 2018;8:117–127. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5921216/pdf/dee-0008-0117.p 

 

 Stressnivå hos personer med samtidig depresjon og demens  

Studien er initiert og gjennomført av medarbeidere fra OUS- hukommelsesklinikken, 

St. Olavs Hospital geriatrisk poliklinikk i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste 

for aldring og helse.  

 

Resultatet viser at stressnivået målt med kortisol i spytt er høyest hos personer med 

demens og samtidig depresjon. De personer med høyest kognitiv funksjon var de som 

oppviste høyest stressnivå, målt med kortisol. Dette kan samsvare med at det er disse 

personer som har best bevart sykdomsinnsikt, som lettest får depresjon og som får et 

høyt kortisolnivå. Dette kan igjen virke negativt på sykdomsforløp og klinikere bør 

være bevisst på dette i behandlingen og oppfølgingen.  

Resultater er presentert gjennom artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (1). 

 

1. Barca ML, Eldholm RS, Persson K, Bjørkløf GH, Borza T, Telenius E, Knapskog 

AB, Brækhus A, Saltvedt I, Selbæk G, Engedal K. Cortisol levels among older people 

with and without depression and dementia. Int Psychogeriatr. 2018 Dec 17:1-5. doi: 

10.1017/S1041610218001199. [Epub ahead of print]. PMID: 30556798 

 

 Tidligere kognitiv funksjon og vurdering av MRI hos eldre med mild kognitiv svikt  

Studien er initiert og gjennomført av medarbeidere fra Sørlandet sykehus Arendal, 

OUS hukommelsesklinikken, Sykehuset Telemark alderspsykiatrisk poliklinikk i 

samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

 

Studien viste at det er viktig å ta hensyn til en pasients premorbide kognitive funksjon 

(målt i studien med intelligenstest) for å unnvike falske positive og negative kognitive 

testresultat. Hvis man ikke utfører intelligenstest bør klinikeren gjøre seg opp en 

mening om dette basert på utdannelsesnivå, skoleprestasjoner, yrkesvalg og 
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informasjon fra pasient og pårørende om disse forhold. Vurdering av den mediale 

temporallappen med Scheltens skala ble vist å være en markør for hukommelsessvikt 

hos pas med MCI. 

Resultater er presentert gjennom artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (1) og 

forelesning på Demensdagene 2017. 

 

1. Flak MM, Hol HR, Hernes SS, Chang L, Ernst T, Engvig A, Bjuland KJ, Madsen 

B-O, Lindland EMS, Knapskog A-B, Ulstein ID, Lona TEE, Skranes J, Løhaugen 

GCC. Cognitive Profiles and Atrophy Ratings on MRI in Senior Patients with Mild 

Cognitive Impairment. Front. Aging Neurosci. 2018;10:384. doi: 

10.3389/fnagi.2018.00384 

 

 Fortolkning av resultater fra spinalvæskeundersøkelse  

Studien er initiert og gjennomført av medarbeidere fra OUS- hukommelsesklinikken i 

samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

 

Studien viste at endring av den anbefalte cut-offen for en hyppig brukt biomarkør 

(Beta-amyloid i CSF) fikk store konsekvenser for testens sensitivitet, dvs. evne til å 

fange opp syke pasienter, uten at spesifisiteten gikk signifikant ned, dvs. uten at 

antallet falske positive økte markant. Tallene på sensitivitet og spesifisitet er likevel 

ikke 100 %, slik at biomarkører kun kan ha en støttende funksjon, og det poengteres at 

alder er en confounder som klinikere bør være klar over, hvor spesifisiteten er lavere 

hos eldre personer.  

Resultater er presentert gjennom artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (1) og 

Registerseminar September 2019. 

 

1. Knapskog AB, Braekhus A, Engedal K. The effect of changing the amyloid β42 

cut-off of cerebrospinal fluid biomarkers on Alzheimer's disease diagnosis in a 

memory clinic population. Alzheimer Dis Assoc Disord 2018 Aug 13. 

doi:10.1097/wad.0000000000000268. 

 

 Sammenligning av to metoder for måling av hjerneatrofi  

Studien er initiert og gjennomført av medarbeidere OUS hukommelsesklinikken i 

samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

 

Studien viste at de to klinisk tilpassede metodene for vurdering av hjerneatrofi av den 

mediale temporallappen ga likeverdige resultat med tanke på å skille personer med 

AD fra de uten demens. Den automatiske metoden er foreløpig kun tilgjengelig på 

Oslo Universitetssykehus som ledd i forskning, men automatiserte metoder er i 

utvikling i økende grad innenfor flere områder. Funnet fra denne studien viser at 

metoden vil kunne være like bra som en mer tidkrevende metode som dessuten krever 

trent radiolog. Bruken av automatisert metode kan således potensielt få store positive 

konsekvenser for MR diagnostikk på mindre plasser hvor trent personell ikke er 

tilgjengelig. 

Resultater presentert gjennom artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (1). 

 

1. Persson K, Barca ML, Cavallin L, Brækhus A, Knapskog AB, Selbæk G, Engedal 

K. Comparison of automated volumetry of the hippocampus using NeuroQuant® and 



57 

 

visual assessment of the medial temporal lobe in Alzheimer's disease. Acta Radiol. 

2018 Aug;59(8):997-1001. doi: 10.1177/0284185117743778. Epub 2017 Nov 27. 

 

 Øket caudate nucleus hos pasienter med Alzheimers sykdom  

Studien er initiert og gjennomført av medarbeidere fra OUS hukommelsesklinikken i 

samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

 

I denne studien ble en struktur i hjernestammen, nucleus caudatus, vist å være større 

hos personer med AD enn personer med mildere grad av kognitiv svikt, noe som var 

overraskende. Funnet viste seg å være årsaket av at personene med AD var eldre. 

Funnet diskuteres som en ev temporær kompensatorisk mekanisme, metodologiske 

svakheter eller nevropatologiske endringer, men nye studier er nødvendige for å kunne 

konkludere på et klinisk nyttig plan. 

Resultater presentert gjennom artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift (1) 

 

1. Persson K, Bohbot VD, Bogdanovic N, Selbaek G, Braekhus A, Engedal K. Finding 

of increased caudate nucleus in patients with Alzheimer's disease.,. Acta Neurol 

Scand. 2018 Feb;137(2):224-232. doi: 10.1111/ane.12800. 

 

På registerseminaret i september 2019 presenteres resultater fra pågående forskning, med 

fokus på implikasjoner for klinisk praksis og pasientrettet kvalitetsforbedring. 

Poliklinikkene som deltar i registeret gir tilbakemelding om at de jevnlig underviser/veileder 

og samarbeider med kommunehelsetjenesten. Videreformidling av resultater fra studiene til 

de kliniske fagmiljøene både i spesialist og kommunehelsetjenesten er sentralt, slik at de reelt 

kan få betydning for pasientpopulasjonen. 

Diagnostisk praksis 

For å øke andelen som får en spesifikk demensdiagnose (resultat i kap 3.1.4) og for å øke 

samsvar i diagnosesetting (5.7.3) har det pågått et omfattende arbeid i 2018 for å revidere 

registerets brukermanual og registersett. Diagnostiske kriterier og normer for fortolkning av 

tester og kartleggingsverktøy er oppdatert i henhold til nyere forskning, nasjonale 

retningslinjer og registerets kvalitetsindikatorer. Fagrådet og kontaktpersoner ved de 

deltagende senterne har vært involvert i revisjonsarbeidet. I tillegg har medarbeidere, med 

spesiell kompetanse på kognitiv utredning, hos Aldring og helse bidratt som rådgivere. 

På registerseminaret i 2018 ble de reviderte diagnostiske kriteriene og normene gjennomgått 

og drøftet. På registerseminaret i september 2019 skal medarbeidere gi tilbakemelding på 

revidert registersett og brukermanual. Resultater som synliggjør forskjeller i diagnostisk 

praksis presenteres og drøftes. 

Vi regner med at høyere presisjonsnivå på diagnostisk praksis vil gi en bedre måloppnåelse på 

kvalitetsindikatoren Spesifikk demensdiagnose. Øket kunnskap om diagnostiske kriterier og 

diagnostisk praksis vil også få konsekvenser for utredning av demens i 

kommunehelsetjenesten. Dette skjer bland annet gjennom undervisning/ fagdager for leger i 

kommunehelsetjenesten som flere av poliklinikkene gjennomfører årlig. 

En oppdatering av hvordan resultater fra ulike tester og kartleggingsverktøy skal tolkes vil 
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også formidles til kommunehelsetjenesten gjennom tilbakemeldingsmøter, undervisning, 

veiledning og i epikriser. Økt kunnskap på dette området forventes å øke kvaliteten på tilbudet 

pasientgruppen får både i kommune- og spesialisthelsetjeneste. 

 

Inklusjon av pasienter med minoritetsbakgrunn 

At pasienten er fremmedspråklig, har minoritetsbakgrunn eller har språklige og kulturelle 

utfordringer oppgis ofte som årsak til at pasienten ikke inkluderes i NorKog. 

For å avdekke omfanget og for å kunne tilrettelegge utredning og behandling er det ved 

revisjon av registersettene, i samarbeid med geriatrisk poliklinikk Karasjok Sámi klinihkka, 

lagt inn spørsmål om pasienten har samiske språklige eller kulturelle behov eller om pasienten 

har andre språklige eller kulturelle behov. De nye variablene er godkjent av 

personvernombudet ved OUS.  

Geriatrisk poliklinikk i Karasjok Karasjok Sámi klinihkka har i samarbeid med NorKog tatt 

initiativ til å oversette registersett i Norkog til samisk. Universitetssykehuset i Nord Norge 

finansierer oversettelsen. Arbeidet forventes å få betydning for inklusjon av den samiske 

befolkningen. 

Det er planlagt å gjøre kognitive tester og kartleggingsverktøy på engelsk tilgjengelig for 

sentrene som deltar i NorKog. Dette arbeidet har stått på planen for 2018, men har ikke vært 

prioritert. Arbeidet videreføres i 2019. 

Oversettelse av kartleggingsverktøy og kognitive tester til samisk og engelsk vil kunne øke 

kvaliteten på utredning og videre behandling, samt påvirke dekningsgrad i registeret gjennom 

øket inklusjon. Tiltaket vil også kunne gi en bedre kvalitet på utredning i 

kommunehelsetjenesten ved at mange av de samme verktøyene som også benyttes i 

basisutredning i kommunehelsetjenesten nå vil bli tilgjengelige på samisk og engelsk. 

 

Utvikling av PREM-skjema for NorKog 

Det er etablert et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Brukerråd hos Aldring 

og Helse, Fagsenter for pasientrapporterte data i Bergen for å utvikle eller velge PREM-

spørsmål til NorKog.  

Det er i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen utarbeidet en flertrinns 

prosjektskisse. Pasienter og pårørende bidrar i alle ledd av prosessen gjennom 

Nasjonalforeningens brukerutvalg, likepersonspanel, innringere til Demenslinjen og Aldring 

og helse sitt erfaringspanel. 

Fagsenter for pasientrapporterte data i Bergen vil på forespørsel bidra med rådgivning videre i 

prosessen. 

Foreløpig tilbakemelding fra Nasjonalforeningen for folkehelsens medvirkere tyder på at det 

kan være mangelfull kommunikasjon og informasjon rundt utredningen, diagnose og 

oppfølging. 
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PROM skjema besvarelser fra pårørende 

Analyse om besvarelesgrad for PROM spm i kap 3.1 avdekket at en viss andel pasienter 

kommer uten pårørende og enkelte av PROM skjemaene ikke ble besvart. Av den grunn har 

man i nytt registersett fra 2019 åpnet for at disse pas selv kan fylle ut PROM skjema om 

nevropsykiatriske symptomer og depresjon. 

 

Dekningsgrad 

For å øke dekningsgraden i NorKog har det i 2018 vært stor reisevirksomhet for å inkluderer 

aktuelle poliklinikker. Det er tatt direktekontakt med poliklinikker som ikke deltar for å 

informere og tilby besøk for å drøfte deltagelse. NorKog har vært representert på 

demensdagene med stand for å markedsføre registeret, samt posterpresentasjon på 

Landskonferanse alderspsykiatri og på Nordiske Gerontologikonferanse. 

 

6.9 Evaluering av tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring (endret 

praksis) 

 

Forløpsdata, utredning og behandling 

Resultater fra studiene er presentert for fagpersoner i både spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Det er gjort gjennom foredrag og postere på nasjonale og 

internasjonale konferanser, artikler i fagtidsskrift og forskningstidsskrifter og gjennom 

rapporter fra NorKog. Det planlegges også å oppdatere registerets hjemmeside i 2019. Der vil 

vi presentere resultater i en språkform som gjør informasjonen tilgjengelig for pasienter, 

pårørende og helsepersonell både i spesialist og kommunehelsetjenesten. 

Siden resultatene er presentert i 2018 er det vanskelig å måle effekt av tiltakene. Dette 

forventes på kunne evalueres på sikt, blant annet gjennom innhenting av PREM mål fra 

pasienter og pårørende og gjennom analyser av resultater i NorKog. 

 

Pasienter med minoritetsbakgrunn 

Tiltaket gjennomføres i 2019, og vil kunne evalueres på sikt. 

 

PREM-mål 

Prosjektet gjennomføres i 2019. Det forventes at tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende 

på sikt vil gi gode innspill til kvalitetsforbedring av utredning og behandling. Evaluering av 

tiltaket kan gjøres når resultater fra pilottesting foreligger.  
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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 en omfattende resultatrapport årlig. Rapporten er presentert på 

registerseminar og distribuert til alle deltagende senter pr. mail. Rapporten presenterer data på 

enhetsnivå og gir grunnlag for å kunne sammenligne egne data med andre poliklinikker og 

totalmaterialet i Norkog. 

 

Tilbakemelding fra sentrene er at rapporten tas opp på fagmøter lokalt. Rapporten benyttes 

som et utgangspunkt for å vurdere egen praksis i forhold til andre sammenlignbare sykehus og 

totalresultatet fra NorKog. Resultatrapporten oppgis også være en motivasjon for å levere 

data. NorKog har på forespørsel deltatt på lokale presentasjoner og drøftingsmøter. 

 

Enkelte senter har på forespørsel mottatt datafil med egne data til kvalitetsforbedrings-

prosjekter og presentasjoner. 

 

Resultater fra rapporten er presentert på registerseminar og på nasjonale konferanser. NorKog 

hadde informasjonsstand på Demensdagene 2018. 

 

Interaktiv resultatpresentasjon tas i bruk i 2019. Den vil gi sentrene enklere tilgang på egne 

data. Resultatene vil bli oppdatere tre gange årlig. Dette vil gi sentrene hyppigere tilgang til 

og tilbakemelding på egne resultater. 

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

Årsrapport legges ut på registerets hjemmeside og sendes kontaktperson og faglig leder ved 

hvert senter. Det planlegges at rapporten fra 2018 også skal sendes sykehusledelsen ved de 

ulike HF-ene. Det har fra de deltagende sentrene vært ytret ønske om å få rapport fra hele 

NorKog og ikke kun egne data, dette for å kunne sammenligne egen praksis med andre 

poliklinikker. Av den grunn utarbeides rapporten på totalmaterialet. 

Senterrapport på kun egne resultater er levert enkelte senter på forespørsel. 

7.3 Resultater til pasienter 

Når pasienten skriver under på samtykkeerklæringen om deltagelse i registeret mottar han/hun 

kopi av stamtykkeskrivet, hvor det orienteres om registerets hjemmeside www.norkog.no. 

Informasjon om registeret, årsrapport og pågående forskning finnes på registerets 

hjemmeside.  

Alle studier hvor data fra registeret benyttes, presenteres på hjemmesiden i en enkel, lettlest 

språkform. Tekstene er utarbeidet for målgruppen pasienter og pårørende. Erfaringskonsulent 

i Aldring og helse samarbeider med NorKog i dette arbeidet. 

Interaktiv resultatpresentasjon vil gjøre resultater tilgjengelig også for pasienter, pårørende og 

samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten. 
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7.4 Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no 

NorKog har i 2018 samarbeidet med Nasjonalt servicemiljø HSØ om en interaktiv digital 

løsning for resultatpresentasjon. Arbeidet ferdigstilles 2019.  
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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 tett med det landsdekkende registeret Kvalitetsregister innen 

alderspsykiatri (KVALAP).  

NorKog samarbeider med Island, hvor der er i ferd med å utvikle et demensregister.  

Vi er kontaktet av fagmiljø i Irland og Australia. Irland er i en oppstartsfase og Australia, 

starter i disse dager sitt register. Samarbeidet består i harmonisering av 

kartleggingsinstrumenter, sammenligning av resultater og felles presentasjoner i tidsskrifter 

og på internasjonale kongresser. 

 

8.2 Vitenskapelige arbeider 

NorKog har levert data til 17 Phd studier, 15 post doc-studier og to mastergradsstudier. Ved 

utgangen av 2018 er 63 publikasjoner helt eller delvis basert på data fra NorKog, av disse er 

17 publisert i 2018. 

Utover dette er data fra registeret benyttet i rapport til helsedirektoratet om kostnader knyttet 

til demens. 

Flere av studiene som mottar data fra NorKog er multisenterstudier hvor forskere fra ulike 

forskningsmiljø og klinikker deltar. 

Tema for forskningen har stor bredde. Klinikknære studier med fokus på å bedre tilbudet til 

pasientgruppen har vært prioritert, og resultatene presenteres bl a på registerseminar og 

diskuteres med tanke på om de kan implementeres for å direkte brukes i kvalitetsforbedrende 

hensikt, dette er også beskrevet i kapittel 6.8.  

Noen hovedtema har vært: 

• Depresjon ved demens og mild kognitiv svikt 

• Fysisk form og demens, forekomst, sammenhenger og endringer 

• Genetisk forskning 

• Effekt av ulike behandlingstilbud: arbeidsminnetrening/ kognitiv adferdsterapi 

• Yngre personer med demens, livskvalitet og helsetjenester 

• Pårørende til personer med demens 

• Ressursbruk ved demens 

• Legemiddelbruk og risiko for demens 
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• Språk og demens 

• Alkohol og demens 

• Forløp ved demens 

 

For oversikt, se hjemmeside, www.norkog.no 

 

Publikasjoner fra 2017 og 2018: 
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Moberget T, Brækhus A, Barca ML, Nordvik JE, Engedal K, Agartz I, Selbæk G, Andreassen OA, 

Westlye LT; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Distinguishing early and late brain aging 

from the Alzheimer's disease spectrum: consistent morphological patterns across independent 

samples. Neuroimage. 2017 Sep;158:282-295. doi: 10.1016/j.neuroimage.2017.06.070. Epub 

2017 Jun 27. 

 Doan NT, Engvig A, Persson K, Alnæs D, Kaufmann T, Rokicki J, Córdova-Palomera A, Moberget T, 

Brækhus A, Barca ML Engedal K, Andreassen OA, Selbæk G, Westlye LT. Dissociable diffusion MRI 
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Rep. 2017 Mar 24;7:45131. doi: 10.1038/srep45131. 

 Córdova-Palomera A, Kaufmann T, Persson K, Alnæs D, Doan NT, Moberget T, Lund MJ, Barca ML, 

Engvig A, Brækhus A, Engedal K, Andreassen OA, Selbæk G, Westlye LT1, Disrupted global 
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disease continuum. Sci Rep. 2017 Jan 11;7:40268. doi: 10.1038/srep40268 

 Knapskog AB, Eldholm RS, Brækhus A, Engedal K, Saltvedt I,Factores that influence the level of 
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17. DOI: 10.1159/000477342 
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Selbaek G, Engedal K, Trajectories of depressive symptoms and their relationship to the 
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2018  
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Del II 

Plan for forbedringstiltak 
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Kapittel 9 

Videre utvikling av registeret 

 

Datafangst  

Revisjon av registersett og brukermanual 

 2018: Gjennomgang og revisjon av registersett og brukerveiledning i henhold 

til vedtatte kvalitetsindikatorer i Norkog og ny Faglig retningslinje for demens 

 2018: Samstemming av kartleggingsverktøy og kognitive tester med de 

versjonene som presenteres på hjemmesiden til Aldring og helse. Dette for å 

sikre at kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten benytter samme 

oppdaterte versjoner, brukerveiledninger og opplæringsfilmer for utredning av 

demens. En slik samstemming sikrer også lik fortolkning av de resultatene man 

får, og vil ha betydning for pasientpopulasjonen også utover de som utredes på 

sykehus. 

 2019: Utarbeide web-opplæring knyttet til gjennomføring og skåring av tester 

og undersøkelser 

 

Elektronisk datafangst 

 2018: Møter med Servicemiljø HSØ for å drøfte aktuelle løsninger for 

elektronisk datafangst, planlegging av videre fremdrift i den prosessen 

 2019: Redusere antall variabler for å forberede elektronisk innrapportering 

 2019. Utarbeidelse av løsning i e-reg 

 2019. Presentasjon av løsning på registerseminar 

 2019: Pilotteste metode for elektronisk innrapportering av data ved fire 

poliklinikker 

 

Samiske og engelske tester 

 2019: Plan å gjøre tester/registersett tilgjengelig på samisk og engelsk. Dette 

tiltaket forventes å påvirke dekningsgraden ved enkelte poliklinikker. 

Fremmedspråklige pasienter, manglede tilgjengelig registermateriell og 

utfordringer knyttet til bruk av tolk oppgis ofte som grunn for manglende 

inklusjon. 

Datakvalitet  

 

Bedre presisjon ved innregistrering til registeret 

 2018-201: Revisjon av brukermanual med oppdaterte normer og referanser 

 2018-2019: Revisjon av registersett med ny registrering av diagnoser med 

oppdaterte kriterier 

 2018: Gjennomgang av diagnose-registrering på registerseminar 

 2019: kasuistikk-verksted på registerseminar med fokus på diagnostisering 
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Forbedring av dekningsgrad i registeret  

 2018: Utstrakt markedsføring av registeret, besøk til aktuelle poliklinikker, 

presentasjon gjennom posterpresentasjoner på aktuelle kongresser, artikkel i 

tidsskriftet Demens og alderspsykiatri. 

 2019: Videreføre arbeidet med å inkludere alle aktuelle poliklinikker i NorKog 

 2019.: Øket innsats for også å inkludere nevrologiske poliklinikker i NorKog 

 2019: Ytterligere reduksjon av antall variabler for å redusere belastningen i en 

klinisk hverdag 

 2019: Utvikle web-baserte opplæringsprogram knyttet til innregistrering og 

logistikk for nye poliklinikker 

 Det er et krav at pasienter som inkluderes i NorKog har samtykkekompetanse. 

Det er nå etablert et samarbeid med personvernombudet ved OUS, for også å 

kunne inkludere personer uten samtykkekompetanse. Samtykke vil da 

innhentes fra pårørende. Dette vil kunne ha betydning for dekningsgrad i 

registeret og også gi mer pålitelig dekningsgradsanalyser. Per i dag kan ikke 

data fra NPR identifisere om personer har samtykkekompetanse eller ikke. En 

del personer er derfor feilaktig identifisert fra NPR som aktuelle for NorKog 

 

Inklusjon av pasienter fra kommunehelsetjenesten 

 2019. I samarbeid med Personvernombudet ved OUS og fagråd i NorKog vil 

man vurdere muligheten for å inkludere pasienter fra kommunehelsetjenesten 

 2019. Første ledd i denne prosessen vil være å inkludere pasienter fra de 

kommunale hukommelsesteamene, som en pilot. 

 

Forbedring av registerets kompletthet/redusere missing  

 2018- 2019: Presentasjon av resultater både på registerseminar, i årlig 

resultatrapport og årsrapport, for å synliggjøre resultater ved egen poliklinikk, 

sammenlignet med totalmaterialet i NorKog og mål satt for de ulike 

kvalitetsindikatorene. 

 

Forbedring av rutiner for intern kvalitetssikring av data  

 2017: internrevisjon med gjennomgang av prosedyrer for databehandling 

 2018-2019. Revisjon av Brukermanual, med tydelig beskrivelse av de ulike 

trinnene i databehandlingsprosessen 

 Løpende tilbakemelding til sentrene ved manglende innregistrering, feil 

registrering 

 2019: Gjennomgang på registerseminar av forbedringspunkter knyttet til 

innregistrering/ kvalitetssikring av data 

 

Oppfølging av resultater fra dekningsgradsanalyse 

 2018: Samarbeid med NPR for å forberede dekningsgradsanalyse for NorKog 
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 2018: Tydelig definering av diagnoser, prosedyrekoder og identifisering av 

aktuelle enheter 

 2019: Telling gjennomført 

 2019: Forberedelse til dekningsgradsanalyse, filer overført 

 2019: Grundig gjennomgang av mottatte analyser, kontakt med sentrene for å 

få innspill til forståelse av riktigheten av resultatene 

 

Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten  

 

Kvalitetsindikatorer  

 2018: Kvalitetsindikatorer for NorKog godkjent av fagråd. 

 2019: Drøfting i fagråd basert på måloppnåelse 2018 

 

PROM og PREM 

 2018: PROM indikatorer godkjent av Fagsenter for pasientrapporterte mål 

 2018: Oppstart av arbeid med PREM-mål for registeret i samarbeid med 

nasjonalforeningen for folkehelsen 

 2018: Plan for PREM- arbeidet utarbeidet, brukere har vært inkludert i alle ledd 

av prosessen. Brukerpanel hos Aldring og helse (pasienter og pårørende) 

vurdert og gitt innspill til planen. 

 2019: Tilbakemeldinger innhentet fra Nasjonalforeningens Likepersoner 

(pårørende), innringere til demenslinjen (pasienter og pårørende) og 

erfaringspanel (pasienter og pårørende). 

 2019: Gjennomgang av innspill, vurdering av aktuelle standardiserte skjema og 

pilottesting av skjema 

 

Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller nasjonale kvalitetsindikatorer  

 2017-2018. Flere medarbeidere i NorKog har deltatt i utarbeidelse an nasjonal 

faglig retningslinje for demens 

 2018 og 2019: Etterspurt arbeid med nasjonale kvalitetsindikatorer hos 

Helsedirektoratet.  

 

Identifiserte kliniske forbedringsområder  

 

 2018 og 2019: Spørreundersøkelse til deltagende poliklinikker om pågående og 

ønskede kvalitetsforbedringsprosjekter 

 2019: Kvalitetsforbedring som tema på registerseminar, med teoretisk 

introduksjon, invitasjon til å melde aktuelle tema og tilbud om veiledning 

knyttet til å starte prosjekter lokalt. 
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Formidling av resultater  

 

 2018 Opplæring av medarbeidere i Power Pivot for enklere å kunne hente ut 

analyser og presentere data raskere 

 2018 Resultatrapport i nytt format som PowerPoint-fil for å gjøre gjennomgang 

enklere på den enkelte poliklinikk 

 2019: Interaktiv resultatpresentasjon utarbeidet, vil gjøre resultater enklere 

tilgjengelig både for pasienter, pårørende, helsepersonell og sykehusledelse. 

 2019: Vedtak i fagråd om å distribuere årsrapport til sykehusledelsene i tillegg 

til de kliniske fagmiljøene. 

 2019: Brosjyre skal utarbeides som supplement til revidert samtykkeskjema, 

tilrettelagt for pasientgruppen 

 2019: Videreføre formidling av forskningsresultater med fokus på hva 

resultatene betyr for klinisk praksis og kvalitetsforbedring av 

behandlingstilbudet. 

 2019: Oppdatere hjemmesiden med til Norkog, med fokus på 

resultatpresentasjon fra studiene. 

 2019. Utvikle web-baserte løsninger for resultatpresentasjon 

 

Samarbeid og forskning  

 

 2018. Forskningssamarbeid etablert med Nordiske hukommelsesklinikker, 

Demensregistre i Irland og Australia og deltar i det internasjonale konsortiet 

DemGen som studerer genetiske risikofaktorer for demens  

 

 2018; studier hvor data fra NorKog benyttes samarbeider med UiO; NTNU; 

USN og Folkehelseinstituttet 

 

 2019. Videreføre nasjonalt og internasjonalt samarbeid med forskere og 

demensregistre. 

 

 2019. Fokusere på betydning av resultat fra forskning for klinisk praksis. 
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Del III 

Stadievurdering 
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Kapittel 10 

 

Referanser til vurdering av stadium 

 

 

 
 

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Navn på register 

Nr Beskrivelse  Kapittel Ja Nei 
Ikke 

aktuell 

 Stadium 2    

 

1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner  3, 5.3  x□  □ □ 

2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå  3  x□ □ □ 

3 

  

Har en konkret plan for gjennomføring av 

dekningsgradsanalyser  

5.2  x□ □ □ 

4 

Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og 

løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til 

deltakende enheter  

7.1, 7.2  x□ □ □ 

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  x□ □ □ 

 

 Stadium 3    

 

6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet  5.5-5.7  x□ □ □ 

7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde 
5.2, 5.3, 

5.4 
x□ □ □ 

8 Har dekningsgrad over 60 %  5.4  □ x□ □ 

9 
Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og 

nasjonale resultater  
7.1, 7.2  x□ □ □ 
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10 
Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste 

nasjonale retningslinjer der disse finnes  
6.6  x□ □ □ 

11 
Har identifisert pasientrettede forbedringsområder basert på 

analyser fra registeret  
6.7  x□ □ □ 

12 Brukes til pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid  6.8, 6.9  x□ □ □ 

13 Resultater anvendes vitenskapelig  8.2  x□ □ □ 

14 Presenterer resultater for PROM/PREM  6.3  x□ □ □ 

15 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  x□ □ □ 

 

 Stadium 4    

 

16 
Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom 

valideringsanalyser  
5.6, 5.7  x□ □ □ 

17 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år  
5.2, 5.3, 

5.4 
x□ □ □ 

18 Har dekningsgrad over 80%  5.4  □ x□ □ 

19 
Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til 

oppdaterte egne og nasjonale resultater  
7.1  x□ □ □ 

20 
Kan dokumentere at registeret har ført til 

kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis  
6.9  x□ □ □ 

 

Kommentar til punkt 8. Beregning av dekningsgrad basert på sammenligning mot NPR er 

forbundet med stor usikkerhet. Se kapittel 5.4. Basert på egne tall fra deltakende senter er 

dekningsgraden på senternivå på 70%, se tabell 11.  

 

 

 

 


