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Del I

Årsrapport

1. Sammendrag
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i
spesialisthelsetjenester (NorKog) er etablert som et kvalitets- og
forskningsregister. Registeret har hatt status som nasjonalt kvalitetsregister for
demens siden mars 2013. Pasienter som utredes for kognitive symptomer og
demens ved poliklinikker i spesialisthelsetjenesten inkluderes i registeret.
Ved utgangen av 2016 deltok 28 poliklinikker. I 2016 ble 1459 pasienter
inkludert i NorKog. Totalt er det samlet data fra 6674 pasienter i registeret.
Pasienter inkludert i registeret har en gjennomsnittsalder på 71 år, 54 % er
kvinner, 57 % er gift eller samboende, 36 % mottar offentlige helsetjenester.
Resultater fra 2016 i sammendraget er basert registerets kvalitetsindikatorer.









Andelen pasienter hvor det innhentes informasjon fra pårørende: 95 %
Andelen pasienter hvor det er innhentet informasjon om funksjon i
hverdagen:92 %
Andelen hvor det er innhentet informasjon om nevropsykiatriske symptomer:
87 %
Andelen som er kartlagt for depressive symptomer: 80,5 %
Andelen som har fått en spesifikk demensdiagnose: 86 %
Andelen sum er undersøkt med computertomografi og/eller magnettomografi:
94%
Andelen med førerkort hvor videre bilkjøring er vurdert: 97 %
Andelen som får oppfølging i helsevesenet etter utredning: 76 %

Trettiseks studier har ved utgangen av 2016 mottatt data fra registeret.
Av kvalitetsforbedringstiltak for 2017 prioriteres å videreføre satsing på øking
av dekningsgrad på individ og senternivå, elektronisk løsning for datafangst og
å videreutvikle registerets kvalitetsindikatorer.
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Summary in English
The Norwegian register for persons with cognitive symptoms (NorCog) was
established to improve the quality of assessment and treatment of dementia at
hospital policlinics in Norway and became a national registry for dementia in 2013.
By the end of 2016 twenty-eight hospitals was participating in collecting data.
Data from 6674 patients are included in the register, a total of 1459 were included
in 2016.
Results from 2016 presented in the summary are based on the registers quality
indicators.









the proportion of patients where information is collected from someone who
knows the patient well: 95%
the proportion of patients where information are collected about function in daily
activities: 92 %
the proportion of patients where information are collected about neuropsychiatric
symptoms: 87 %
the proportion of patients who has been assessed for depressive symptoms 80,5 %
the proportion of patients with dementia, with a specific diagnosis: 86 %
the proportion of patients examined with computer tomography and/or magnet
tomography: 94%
the proportion of patients where driving license ability is evaluated: 97 %
the proportion of patients that receive health service after the examination: 76 %.

Thirty-six research studies have used data from NorCog from 2008 to 2016.
Quality improvement strategy for 2017 involves:
 to recruit more hospitals to participate in data collection
 to recruit more patients from each hospital
 to explore possible electronic solutions for data registration
 to further develop the registers quality indicators
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2. Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Demens skyldes hjerneskader som kan forårsakes av flere 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 hele
livssituasjonen både for dem som er syke og deres pårørende gjennom mange år.
Forekomsten av demens er økende på verdensbasis, og medfører en betydelig
belastning for pasienter og deres pårørende. Det finnes pr i dag ikke sikre
forekomsttall for demens i Norge. Estimater varierer fra 70.000 til 104.000 (1, 2).
Enkel demensutredning utføres etter standardiserte metoder i
kommunehelsetjenesten, men er mindre omfattende enn utredningen i
spesialisthelsetjenesten. Yngre personer med demens, uklare symptomer i tidlig
fase og sammensatte og krevende symptomer utredes i spesialisthelsetjenesten.
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
bidratt fra 2013. Helse Nord ble med på slutten av 2015. I 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.
I 2016 endret registeret navn fra Norsk Demensregister til Norsk register for
personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten: NorKog.
Bakgrunn for navneendring var at pasienter vegret seg mot å skrive under på
samtykker om deltagelse i et demensregister i tidlig fase av en utredning av
kognitive symptomer.
2.1.2 Registerets formål
Formålet med NorKog er å bedre kvaliteten på tilbudet til personer med kognitive
symptomer og demens som utredes i spesialisthelsetjenesten.
Dette gjøres ved å:
 arbeide for å bedre diagnostikk og klassifisering av kognitiv svikt og demens, for
å lære mer om sykdomsforløpet og bedre behandlingen
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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 internasjonal anerkjente utredningsverktøy og tester
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
arbeide for å fremme forskning knyttet til kognitive symptomer og demens og
bidra med data til forskning på disse områdene.
bidra med data som gir beslutningstagere bedre grunnlag for planlegging av
tjenester til personer med kognitive symptomer og demens

NorKog har som mål å inkludere alle pasienter med samtykkekompetanse som
henvises til en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten i Norge for utredning og
kognitive symptomer og/eller demens.
Det inkluderes også data fra pårørende som samtykker til dette.
Registersettet i NorKog er en utredningspakke som benyttes av klinikerne i
undersøkelse og testing av pasienten. NorKogs registersett benyttes også som et
pedagogisk verktøy for leger i spesialisering og ved opplæring av nyansatte.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
NorKog har konsesjon fra Datatilsynet frem til 31.12.2029. Biobank tilknyttet
registeret er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK) i Helse Sør-Øst.
Pasienter og pårørende som inkluderes, samtykker til:


at data fra en standard undersøkelse samles i et register



at dataene kan kobles med data fra sykehusjournal og andre offentlige registre
som Folkeregisteret, Dødsårsaksregister, Reseptregisteret og Norsk
Pasientregister
at pasient og pårørende kan kontaktes igjen for deltagelse i nye
forskningsprosjekter
å avgi biologisk materiale til forskningsbiobank




2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Databehandlingsansvarlig:
Oslo universitetssykehus HF (OUS) er ansvarlig for at NorKog drives i henhold til
gjeldende lovverk. Administrerende direktør ved OUS er databehandlings-ansvarlig.
Daglig drift:
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) er ansvarlig for
daglig drift av registeret.
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Medarbeidere i NorKog
Prosjektleder/ forskningsansvarligr: Geir Selbæk, PhD/ psykiater/ professor
Administrativ leder: Marit Nåvik, MPH/ ergoterapeut
Databehandling og drift: Lisbeth Dyrendal Høgseth, spesialsykepleier/ MPH
Biobank og forskningsstøtte; Benedicte H Bøhn, ernæringsfysiolog
Biobank og forskningsstøtte: Ingrid Tøndel Medbøen, master nevrovitenskap
Forskningsstøtte og analyse: Torunn Holm Totland, Phd samfunnsernæring
Logistikk OUS- Ullevål: Hilde Andreassen, helsesekretær
Kontaktperson Helse Nord og Helse Midt: Nina Sjøgren, prosjektkoordinator
2.3.1 Aktivitet i fagråd/referansegruppe
Registerets styringsgruppe bidrar med innspill til sekretariatet knyttet til drift og
utvikling av registeret samt bruk av data til kvalitetsforbedring og forskning.
Styringsgruppen i NorKog 2016 har i 2016 hatt 15 medlemmer.
Aldring og helse

Geir Selbæk, professor, psykiater (leder)

Register-ansvarlig

Aldring og helse

Marit Nåvik, ergoterapeut ( sekretær)

Daglig drift

OUS Ullevål

Anne Brita Knapskog, geriater/postdok

Registereier OUS

Nasjonalforeningen for
folkehelsen
OUS Aker

Ann Rita Øksengård, geriater/forskningsleder

Brukerorganisasjonen

Sykehuset i Vestfold,
Lovisenberg sykehus

Vibeke Gordner, spesialsykepleier/ rådgiver
Renate Pettersen, overlege/ geriater

Sykehuset Innlandet

Peter Horndalsveen, overlege

Sykehuset Telemark
A-hus

Kirsten Eikeland, spesialsykepleier /seksjonsleder
Erik Auning, psykiater/ forsker

Sørlandet sykehusHaugesund sjukehus

Susanne Hernes, overlege/geriater
Arvid Rongve, psykiater/ forsker

Stavanger universitetssykehus

Dag Årsland, Psykiater/ professor

Nordfjord eldremedisinsk
senter

Elisabeth S Nissestad Bolik, psykiater

Helse Vest

St. Olavs Hospital

Ingvild Saltvedt, geriater/ professor

Helse Midt Norge

Christina B. Møinichen, indremedisiner/overlege

Helse Sør Øst

Helse Nord hadde ingen representant i styringsgruppen i 2016, da senter fra denne
regionen først ble med og startet inklusjon av pasienter i 2016.
Det har vært avholdt ett styringsgruppemøte i 2016. Saker som har vært behandlet:






prosedyrer for innhenting og utlevering av data
dekningsgrad
markedsføring av registeret
utarbeidelse og godkjenning av vedtekter i tråd med mal fra nasjonalt
servicemiljø for kvalitetsregistre
etablering og sammensetning av nytt fagråd i NorKog

Utover dette er søknader om bruk av data fra registeret behandlet løpende pr mail.
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Styringsgruppen har i 2016 drøftet og lagt premisser for utnevnelse av nytt fagråd i
NorKog.
I løpet av 2017 er nytt fagråd konstituert i henhold til anbefalinger fra nasjonalt
servicemiljø. Det er lagt vekt på tverrfaglighet, at alle regioner er representert, at
både geriatriske og alderspsykiatriske fagpersoner deltar og at både forskere og
klinikere er medlemmer.

3. Resultater
3.1. Innregistrering til NorKog
I 2016 har 28 poliklinikker inngått avtale med NorKog om å delta i registeret. Dette
er en økning fra 22 poliklinikker i 2015. Nye poliklinikker i 2016:
Helse Nord
 Kløveråsen sykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk,
 Sykehuset Mo i Rana, geriatrisk poliklinikk
 Finnmarksykehuset klinikk Hammerfest, geriatrisk poliklinikk
Helse Midt-Norge:
 Levanger sykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk
Helse Vest
 Haugesund sykehus, geriatrisk poliklinikk
Helse Sør-Øst
 Sykehuset i Vestfold, geriatrisk poliklinikk
Totalt er det innregistrert 6674 pasienter fra 2008 til og med 2016, av disse er 1459
inkludert i 2016.
Pasientene er rekruttert fra poliklinikker i spesialisthelsetjenesten:


Hukommelsesklinikker - som i hovedsak utreder og behandler pasienter med
kognitiv svikt og demens



Geriatriske poliklinikker - som utreder og behandler eldre med geriatrisk
problematikk inkludert kognitiv svikt og demens



Alderspsykiatriske poliklinikker - som utreder og behandler komplekse og
sammensatte psykiske lidelser hos eldre, inkludert kognitiv svikt og demens

Navn på sykehus vil bli benyttet i tabeller og figurer. Fra enkelte sykehus deltar to
poliklinikker. Bokstav etter sykehusnavn angir om det er en alderspsykiatrisk (a),
geriatrisk (g) eller hukommelsesklinikk (h) som levere data.
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I 2016 ble 1459 pasienter inkludert i NorKog. I tillegg var 830 pasienter aktuelle for
inklusjon, men ble ikke inkludert av årsaker som er nærmere beskrevet i tabell 1.

Oslo universitetssykehus Ullevål-h

1549

Sykehuset Innlandet-h

763

St.Olavs Hospital-g

490

Stavanger universitetssykehus-g

456

Diakonhjemmet sykehus-g

449

Sørlandet sykehus Arendal-g

420

Lovisenberg diakonale sykehus-g

350

Haraldsplass diakonale sykehus-g

348

Oslo universitetssykehus Aker-g

291

Gjennomsnitt

278

Sykehuset i Vestfold-a

278

Sykehuset Telemark-a

264

Haugesund sjukehus-a

249

Bærum sykehus-g

152

Akershus universitetssykehus-a

143

UNN Tromsø-g

125

Sykehuset Østfold-g

104

Nordfjord eldremedisinske senter

73

Kløveråsen Bodø-h

63

Sykehuset i Vestfold-g

33

Stavanger universitetssykehus-a

20

Olaviken sykehus-a

18

St.Olavs Hospital-a

14

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g

12

Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g

10
0

200

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800

Antall registrerte

Figur 1. Antall inkludert totalt. Innregistrerte fra hver senter

Totalt antall registrerte pr sykehus har sammenheng med antall år den enkelte
poliklinikk har deltatt i registeret, kapasitet og antall ansatte ved den enkelte
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poliklinikk. Type poliklinikk kan også ha betydning. De fleste pasienter som henvises
til en hukommelsesklinikk er aktuelle for inklusjon i NorKog, mens det til
alderspsykiatriske og geriatriske poliklinikker henvises pasienter andre geriatriske
og alderspsykiatriske problemstillinger i tillegg til pasienter som er aktuelle for
NorKog.
Tabell 1. Antall innregistrerte fra hvert senter
Helseregion

Deltagende poliklinikker

2015

2016

2008-2016

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus Aker-g

34

78

291

7

1

152

Sykehuset i Vestfold-a

40

61

278

Lovisenberg diakonale sykehus-g

54

63

350

Sykehuset Innlandet-h

56

118

763

Sykehuset Telemark-a

38

50

264

136

108

1549

Bærum sykehus-g

Oslo universitetssykehus Ullevål-h
Diakonhjemmet sykehus-g
Sørlandet sykehus Arendal-g
Akershus universitetssykehus-a

64

70

449

113

80

420

20

20

143

104

104

33

33

Sykehuset Østfold-g
Sykehuset i Vestfold-g
Helse Vest

Haraldsplass diakonale sykehus-g

26

74

348

Haugesund sjukehus-a

30

34

249

Stavanger universitetssykehus-g

31

75

456

7

20

35

73

18

18

Stavanger universitetssykehus-a
Nordfjord eldremedisinske senter

24

Olaviken sykehus-a

Helse Midt-Norge

Helse Nord

St.Olavs Hospital-g

201

209

490

St.Olavs Hospital-a

1

13

14

UNN Tromsø-g

1

123

125

Kløveråsen Bodø-h

63

63

Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g

10

10

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g

12

12

1459

6674

Totalt

876

Seks nye poliklinikker har inngått avtale om deltagelse i NorKog i 2016, og gjør
forberedende planlegging før registrering starter i 2017. Etterslep på innsending av
ferdig utfylte registersett vil påvirke det totale antall leveringer fra de ulike
poliklinikkene og totalt for inkluderte i 2016.
Det har vært en økning i antall inkluderte pr år.
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Figur 2. Antall innregistreringer per år

Kommentar:
Hukommelsesklinikker, alderspsykiatriske og geriatriske poliklinikker har en noe ulik
profil når det gjelder populasjonen som henvises og utredes knyttet til alder og hvor
tidlig de kommer til utredning.
Økning fra start til nå har også sammenheng med antall poliklinikker som deltar, ved
oppstart samlet 7 poliklinikker data, ved utgangen av 2016 deltar 28 poliklinikker.

Beskrivelse av inkluderte i NorKog:
Pasienter inkludert i NorKog i 2016 har en gjennomsnittsalder på 71 år, 54 % er
kvinner. 57 % er gift/samboer, 36 % mottar offentlige tjenester.
Pasientene har en gjennomsnittskår på den kognitive testen Mini Mental Status på
23 av 30 poeng.
Den største andelen pasienter er mellom 65 og 80 år.

Figur 3. Antall pasienter utredet per år, fordelt på aldersgrupper
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3.2. Komparentinformasjon
Informasjon innhentet fra pårørende eller andre som kjenner pasienten godt er
sentralt for å få et bilde av pasientens funksjon og svikt. Pasienten kan i noen tilfelle
ha vansker med å gi/huske denne informasjonen selv. Enkelte pasienter ønsker ikke
involvering fra pårørende eller andre og har dermed ikke invitert noen med til timen
på poliklinikken. Noen pasienter har ikke pårørende, andre har pårørende langt
unna. Dette kan by på utfordringer knyttet til å innhente komparentopplysningene.
3.2.1. Andelen pasienter inkludert i NorKog hvor det innhentes informasjon fra
pårørende
Ved innkalling til time oppfordres pasienten til å ta med pårørende for å kunne gi
informasjon.

Figur 4. Andel pasienter som møter sammen med pårørende fra 2008- 2016 pr sykehus
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Det tilstrebes å innhente informasjon telefonisk, der komparent ikke har anledning
til å delta på poliklinikken.
Tabell 2. Komparentopplysninger
Prosentandel som møtte med
komparent ved utredning

Prosentandel med registrerte
komparentopplysninger

Deltagende poliklinikker

2015

2016

2008-2016

2015

2016

2008-2016

Oslo universitetssykehus Aker-g
Bærum sykehus-g
Sykehuset i Vestfold-a
Lovisenberg diakonale sykehus-g
Sykehuset Innlandet-h
Sykehuset Telemark-a
Oslo universitetssykehus Ullevål-h
Diakonhjemmet sykehus-g
Sørlandet sykehus Arendal-g
Akershus universitetssykehus-a
Sykehuset Østfold-g
Sykehuset i Vestfold-g

91,2
85,7
100
84,3
79,2
97,1
78,5
79,0
90,7
100

93,2
100
89,7
90,7
84,1
98
84,8
78,1
87,3
85
97
100

94,2
72,7
94,4
87,3
87,6
98
80,8
79,7
90,8
90,4
97
100

97,1
100
97,5
90,7
94,6
97,4
88,2
82,8
94,7
100

98,7
100
85,2
93,7
89,8
100
94,4
78,6
98,8
90,0
100
100

98,3
92,8
92,8
90,6
90,8
95,1
89,2
83,7
96,9
95,8
100
100

Haraldsplass diakonale sykehus-g
Haugesund sjukehus-a
Stavanger universitetssykehus-g
Stavanger universitetssykehus-a
Nordfjord eldremedisinske senter
Olaviken sykehus-a

88,5
100
100

81,9
96,9
98,6
100
93,8
100

92,8
98,7
96,4
84,2
97,1
100

92,3
96,7
100

83,8
97,1
100
100
100
100

95,4
98,8
99,1
100
100
100

St.Olavs Hospital-g
St.Olavs Hospital-a

96,2
100

96,5
100

95,4
100

98,0
100

97,1
100

97,8
100

UNN Tromsø-g
Kløveråsen Bodø-h
Hammerfest-g
Mo i Rana-g

100

92
93,5
100
90,9

92
93,5
100
90,9

100

Alle poliklinikker samlet

89,7

91,5

88,8

94,2

95,9
100
100
91,7
94,9

96,0
100
100
91,7
93,2

100

100

Kommentar:
Det er et mål at det innhentes informasjon fra pårørende for 95 % av pasientene
som inkluderes i NorKog. Av pasienter inkludert i 2016 var det en variasjon fra 79 %
til 100 %.

3.2.2. Andelen hvor det er innhentet informasjon fra pårørende om funksjon i
dagliglivet (ADL) og endring i kognitiv funksjon
Et diagnostisk kriterium for å kunne stille diagnosen demens er at den kognitive
svikten påvirker evne til å klare seg i dagliglivet, om personen trenger hjelp fra
andre.
Funksjon i dagliglivet (ADL) kartlegges ved at pårørende fyller ut skjema:
Personnære og instrumentelle aktiviteter i dagliglivet(P-ADL) og Instrumentelle
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aktiviteter i dagliglivet (I-ADL) (3). Høy skår indikerer behov for hjelp (P-ADL opp til
30 poeng, I-ADL opp til 31 poeng). Laveste skår (PADL 6 poeng/ IADL 8 poeng)
indikerer selvhjulpenhet.
Endring i kognitiv funksjon og ADL-funksjon kartlegges ved bruk av Informant
Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQ-CODE) (4), som består av 16
spørsmål og vurderer om pasienten har endret mental kapasitet over de siste ti år.
Tabellen under viser prosentandel blant de hvor det er innhentet
komparentopplysninger som har besvart spørsmål om pasientens funksjon i
dagliglivet i form av kartleggingsverktøyene P-ADL, I-ADL og IQ-code.

Tabell 3. Informasjon innhentet pr år blant de med komparentopplysninger og totalt

Prosentandel besvart i
tilfeller hvor
komparentopplysninger
ble innhentet

År
2015
2016
2008-2016

N
825
1384

P-ADL
91,2
90,4

I-ADL
81,3
85,5

IQcode
93,8
93,7

89,6

80,4

92,2

96,4

85,8
85,7
83,5

76,6
81,2
75,0

88,4
88,9
86,0

91,7
92,4
89,8

7,9
8,1
7,8

14,1
14,7
13,8

3,8
3,8
3,8

6222

Prosentandel besvart
totalt sett for alle
inkluderte

876
2015
1459
2016
2008-2016 6674

Gjennomsnittlig testskår

2015
2016
2008-2016

ADL
97,3
97,4

En stor andel av inkluderte hvor komparentopplysninger er innhentet har svart på
et eller flere av kartleggingsskjemaene om funksjon i hverdagen. For perioden 2008
til 2016 var andelen 96,4 %, og i 2016 var den 97,4 %.
Vi ser en svak økning i kartlegging av funksjon i hverdagen.
Figuren under viser andel av komparentene som har besvart spørsmål om
pasientens funksjon i dagliglivet i form av minst ett av kartleggingsverktøyet P-ADL,
I-ADL og/eller IQ-code, per senter:
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Figur 5. Komparentopplysninger pr sykehus
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Av inkluderte, hvor det innhentes informasjon om aktiviteter i hverdagen fyller de
fleste inn spørreskjemaene P-ADL, I-ADL og IQ-code, mellom 94 og 100 %. To
sykehus har en lavere andel. Der har mellom 78 % og 86 % fylt ut skjemaene.
Kommentar:
Det er et mål at alle pasienter som inkluderes i NorKog kartlegges for funsjon i
hverdagen. For å sikre at informasjon innhentes selv om ikke pasienten har
pårørende eller andre nærstående som kan kontaktes, bør det også være mulighet
for at pasienten selv kan besvare spørreskjemaene. Dette legges inn i plan for 20172018.

3.2.3. Andelen hvor det er innhentet informasjon fra pårørende om
nevropsykiatriske symptomer
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 sykdomsforløpet. Nevropsykiatriske symptomer vurderes med
Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPI-Q) (5), som er basert på opplysninger fra
pårørende.
Hvis symptomet har vært til stede skåres alvorlighetsgraden av symptomet
(hvordan det har virket inn på pasienten) etter følgende skala:
1. Mild (merkbar, men ikke en vesentlig forandring)
2. Moderat (betydelig, men ikke en dramatisk forandring)
3. Alvorlig (svært markert eller tydelig, en dramatisk forandring)
Kartlegging av nevropsykiatriske symptomer er viktig for
•
å kunne diagnostisere demens
•
å iverksette adekvat behandling
•
å kartlegge pasientens og pårørendes utfordringer
Tabell 4. Andel komparenter som har NPIQ besvart NPIQ

År
2015
2016
2008-2016

N
825
1384
6222

NPIQ
92,1
91,8
91,5

2015
Prosentandel besvart blant alle
2016
inkluderte
2008-2016

876
1459
6674

86,8
87,0
85,3

Prosentandel besvart i tilfeller
hvor komparentopplysninger
ble innhentet

Figur 6 viser Prosentvis andel av komparentene som har besvart spørsmål om
nevropsykiatriske symptomer hos pasienten i form av kartleggingsverktøyet NPI-Q,
per senter i 2015, 2016 og totalt.
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Figur 6. Prosentandel av komparenter som har besvart NPI-Q i NorKog

- Side 17 -

Figur 7 viser andelen av alle inkluderte hvor symptomer på henholdsvis apati,
depresjon, angst, agitasjon, vrangforestillinger og hallusinasjoner er til stede.
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Depresjon
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Angst
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%
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Figur 7. Andel pasienter med nevropsykiatriske symptomer

Kommentar:
Det er et mål at alle pasienter som inkluderes i NorKog skal kartlegges for
nevropsykiatriske symptomer.
Resultat på sykehusnivå viser at det er stor variasjon knyttet til dette. En forklaring
på variasjonen kan skyldes store forskjeller i antall inkluderte pr senter, og at senter
med få inkluderte kan få store utslag hvis det ikke er gjennomført NPI-Q på 2-3
pasienter.
For å nå målet at alle skal kartlegges med NPI-Q, må praksis endres for å sikre
informasjon fra pasienten, hvis det ikke kan innhentes opplysninger fra komparent.
Brukermanual må revideres, og temaet vil ha fokus på registerseminar i 2017-2018.

3.3. Differensialdiagnostikk demens vs depresjon
Kartlegging av depressive symptomer er viktig for å kunne skille depresjon fra
demens. Det er stor grad av overlapp mellom symptomer ved demens og depresjon,
som f.eks. svekket kognisjon, nedsatt initiativ og endring av søvnmønster.
Kartlegging av depressive symptomer gjøres ved at pasient blir intervjuet ved bruk
av Montgomery Aasbergs Depression Rating Scale (MADRS) (6) og/eller at
pårørende fyller ut Cornell skala for depresjon ved demens (CSDD) (7).
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3.3. Andelen pasienter inkludert i NorKog som kartlegges for depressive
symptomer ved MADRS og/eller CSDD
MADRS benyttes for å måle dybden av en depressiv tilstand. MADRS er et 10-punkts
klinisk intervju, med svaralternativ fra 1 til 6 på hvert spørsmål. En skåre på 8-11
indikerer mulig mild grad av depresjon, mens en skåre på 8 eller mer indikerer
moderat til alvorlig grad av depresjon (8). Blant de som har blitt kartlagt for
depresjon med MADRS i 2016 har 42,2 % skår over 8 poeng, noe som indikerer
depresjon. Gjennomsnittskår er 8,5.
Cornell skala for depresjon ved demens (CSDD) består av 19 spørsmål som baserer
seg på symptomer og tegn på depresjon som har vært til stede den siste uken.
Hvert spørsmål har svaralternativene ikke til stede, moderat eller bare periodevis til
stede og mye til stede (0-2)
Ved utfylling av CSDD er skåre >6 poeng tegn på depresjon (8) Blant de som har blitt
kartlagt for depresjon med CSDD i 2016 har 40,8 prosent skår over 6 poeng, noe
som indikerer depresjon. Gjennomsnittsskår er 6,4.
Tabell 5. Andelen som er kartlagt for depresjon i totalmaterialet til NorKog
Kartlegging av depresjon

2015

2016

2008-2016

MADRS

55,5

48,3

46,2

Cornell

64,7

62,3

72,0

Både MADRS og Cornell

33,7

30,1

34,2

MADRS og/eller Cornell

86,5

80,5

84,0

Tabell 5 viser en reduksjon i andelen som er kartlagt for depresjon fra 2015 til 2016.
Figur 8 viser andel som kartlegges for depressive symptomer (MADRS og/eller
CSDD) fordelt på sykehus.
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Figur 8. Andel som kartlegges for depressive symptomer pr sykehus
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Kommentar:
Det er et mål i NorKog om at 90 % av pasientene skal kartlegges for depressive
symptomer. Figur 10 viser store forskjeller mellom sykehus, fra 10 % til 100 %.
Noe av variasjonen kan ha sammenheng med ulikt antall inkluderte pr senter. Noe
av variasjonen kan skyldes at alderspsykiatriske poliklinikker og
hukommelsesklinikker har et større fokus på psykiatriske symptomer enn geriatriske
poliklinikker. Variasjon i praksis krever at temaet belyses og drøftes på
registerseminar.

3.4. Diagnostikk
3.4.1. Andelen med demens som har fått en spesifikk demensdiagnose
Utredning av kognitiv svikt kan resultere i et vidt spekter av diagnoser. Tabell 6 viser
de hyppigst registrerte diagnosene.
Tabell 6. Diagnostisk fordeling for totalmaterialet i NorKog 2008-2016:
ICD-10

Diagnose

Prosentvis andel

R41/ Z03

Subjektiv kognitiv svikt

13,4

F06/ F07

Mild kognitiv svikt

32,8

F00/ G30

Demens av Alzheimers type

32,0

F01

Vaskulær demens

5,2

F02/ G31

Demens ved sykdommer klassifisert annet sted

4,1

F03

Uspesifisert demens

7,0

F30-F39

Stemningslidelser

6,7

Blant pasientene som har en demensdiagnose i NorKog (47,8 %), har 85 % fått en
spesifikk demensdiagnose, mens 15 % har fått diagnosen uspesifisert demens.

Figur 9 viser andel av pasientene med demens som har fått en spesifikk
demensdiagnose:
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Figur 9. Andelen med spesifikk demensdiagnose pr sykehus

- Side 22 -

Kommentar:
Det er et mål at minst 80 % av de inkluderte i NorKog skal få en spesifikk
demensdiagnose. Oversikten pr sykehus viser at det er stor variasjon mellom
sykehusene.

3.4. Supplerende undersøkelser
3.4.1. Andelen pasienter som er undersøk med computertomografi (CT) og
magnettomografi (MR)
CT gir snittbilder og tredimensjonale bilder av hjernen. MR-undersøkelsen får frem
forskjellen mellom de ulike vevstypene i kroppen, og viser kontrastforskjell mellom
sykt og friskt vev.
Undersøkelse ved CT eller MR anbefales i Nasjonal faglig retningslinje for demens
for påvisning av evt romoppfyllende prosesser, vaskulære forandringer og vurdering
av substanssvinn i ulike deler av hjernen.
Tabell 7. Andel pasienter I NorKog hvor bildeundersøkelse er utført:

CT
MR
CT og MR
CT og/eller MR

%
58,2
74,5
12,3
94,6

2015
Antall utført
(missing)
495 (381)
632 (244)
710 (166)
710 (166)

2016
Antall utført
% (missing)
58,3
861 (598)
73,1
1035 (424)
9,9
1207 (252)
94,4
1207 (252)

2008-2016
Antall utført
%
(missing)
63,3
3930 (2744)
70,3
4479 (2195)
11,6
5313 (1361)
94,7
5313 (1361)

Figur 10 viser andel pasienter som har fått utført CT og/eller MR pr sykehus.
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Figur 10. CT og /eller MR utført
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Kommentar:
Figur ti viser variasjon mellom sykehus i forhold til om CT og/eller MR er utført.
Tallene må tolkes med forsiktighet da pasientene kan ha tatt CT eller MR på et
tidligere tidspunkt uten at registeret er informert om dette.

3.5. Sikkerhet
3.5.1. Andelen pasienter hvor helsekrav til førerkort er vurdert
Kognitiv svikt kan påvirker om en person fyller helsekrav for bilkjøring. I NorKog
hadde 53,6 % (N=1374) pasienter førerkort i 2016, av disse var det 72 pasienter
(9,8 %) hvor det ble vurdert at helsekravene ikke var oppfylt.
Kartlegging av kjøreferdigheter gjøres ved intervju av pasient og pårørende, samt at
resultater fra de kognitive testene inngår i vurderingen.
Figur 11 viser andel av pasienter inkludert i NorKog hvor helsekrav til førerkort er
vurdert i 2015, 2016 og totalt.
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Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g

100
100

Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g

100
100

Kløveråsen Bodø-h

100
100

St.Olavs Hospital-a

100
100

Olaviken sykehus-a

100
100

Stavanger universitetssykehus-a

100
100
100
100
100

Sykehuset i Vestfold-g

100
100

Sykehuset Østfold-g

100
100

Nordfjord eldremedisinske senter

100
100
100
99,3
100
100
99,2
99,2

Akershus universitetssykehus-a
Sørlandet sykehus Arendal-g
UNN Tromsø-g

99,0
99,5
98,5
98,9
100

St.Olavs Hospital-g
Diakonhjemmet sykehus-g

95,3

98,9
98,4

Sykehuset i Vestfold-a

98,6

Oslo universitetssykehus Aker-g

98,4
98,3

Sykehuset Innlandet-h

98,0
98,7

Stavanger universitetssykehus-g

97,7
97,3

Haraldsplass diakonale sykehus-g

97,6

Haugesund sjukehus-a

96,7
97,4

Samlet for alle senter

100
100
100
100
100
100
100

99,1
98,3

96,2

Sykehuset Telemark-a

95,5
96,3
95,6
95,1

Oslo universitetssykehus Ullevål-h
Lovisenberg diakonale sykehus-g

100
100

98,4
98,1

87,5

Bærum sykehus-g

85,7

75

80

85

90

Prosent
2008-2016

2016

Figur 11. Andel hvor førerkort er vurdert
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2015

95

100

Kommentar:
Det er et mål i NorKog at spørsmål om førerkort er en del av undersøkelsen for alle
som kommer til utredning av kognitiv svikt. Figur 10 viser at sykehusene har noe ulik
praksis knyttet til dette.

3.6. Videre oppfølging
3.6.1 Andelen pasienter med oppfølging av helsetjenesten etter utredning
Oppfølging fra helsetjenesten etter at en person har fått en demensdiagnose
beskrives i Demensplan 2020 som viktig for pasient og pårørende.
Tabell 8.. Oppfølging etter utredning

Prosentandel der
informasjon om
oppfølging var besvart

Oppfølging

Oppfølging i
spesialisthelsetjenesten

720

95,1

65,5

47,6

4,9

2016

1252

88,7

58,2

47,4

11,3

Total

2108

90,7

61,3

46,2

9,3

873

78,5

54,1

39,3

4,0

1459

76,1

50,0

40,7

9,7

2501

76,4

51,7

38,9

7,9

År

N

2015

2015
Prosentandel totalt sett
2016
(inkludert missing)
Total

Oppfølging i
Ingen
kommuneoppfølging
helsetjenesten

Figur 12 viser prosentandel som har fått oppfølging etter utredning blant
pasientene hvor informasjon om oppfølging er besvart:
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Figur 12. Oppfølging pr sykehus 2016- 2017- tabell.
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Kommentar:
Variablene knytte til type oppfølging var ikke med i første versjon av registersettet.
Data for alle inkluderte på disse variablene er derfor ikke tilgjengelige.
Oversikt over oppfølging pr. sykehus viser at dette varierer fra 45 % til 100 %.
Gjennomsnittlig får 89 % av pasientene oppfølging etter utredning.

4. Metoder for fangst av data
Registrering av data
NorKog har tre registersett: hovedsett, enkelt sett og kontrollsett. Innregistrering av
data gjøres på papir. Registersettet er utarbeidet i programvaren Teleform.
Hovedsettet er en komplett utredningspakke som benyttes for utredning av kognitiv
svikt. Hovedsettet inneholder alle tester og kartleggingsverktøy i full skala.
Enkelt sett benyttes når hovedsettet vurderes for omfattende. For eksempel ved
vurdering av førerkort eller ved enklere utredninger. Her står tester og
kartleggingsverktøy med sumskår, ikke i full skala.
Kontrollsett benyttes for de pasientene som kommer til kontroll etter
hovedregistrering. Dette er en mindre omfattende registrering enn hovedsettet.

Klinikere fyller ut skjemaene under undersøkelse/testing av pasient og ved
innhenting av informasjon fra pårørende gjennom intervju og utfylling av ulike
kartleggingsverktøy. Under første konsultasjon registreres data samtidig fra pasient
og pårørende. Pasient undersøker/testes av lege eller psykolog. Pårørende snakker
med sykepleier eller ergoterapeut. Data innhentes fra resultat av blodprøver og
ulike billeddiagnostiske undersøkelser. Registersettet følger pasienten gjennom hele
utredningsforløpet som kan bestå av fra en til fire konsultasjoner. Ulike profesjoner
fyller ut ulike deler av registersettet. Det er utarbeidet en brukerveiledning som
beskriver utfylling av registersettet, instruksjoner og normer til kognitive tester og
oversikt over diagnostiske kriterier.
Fra oppstart registrering til skjemaet er klart for innsending kan det ta fra noen uker
til 6 måneder. Tidsbruk avhenger av hvilke behov det er for utvidet kognitiv testing,
supplerende undersøkelser og når tilstrekkelig informasjon er innhentet for å kunne
oppsummere og sette en diagnose.
Valg av variabler er gjort i nært samarbeid med de kliniske fagmiljøene. Data som
samles, se tabell 9.
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Tabell 9. Data som registreres
Intervju, kognitiv testing og undersøkelse
av pasient
Kognitiv funksjon
• klinisk intervju
• kognitive tester
Psykiatrisk undersøkelse
• klinisk intervju
• depresjonsvurdering
Somatisk undersøkelse
Orienterende nevrologisk undersøkelse

Informasjon fra komparent om pasientens
tilstand og pårørendes belastning

Spørreskjema til pårørende
Sykehistorie
Vurdering av ADL
Nevropsykiatriske symptomer
• klinisk intervju og NPI
• Cornell depresjonsskala
Vurdering av pårørendes belastning

Data fra journal/ prøvesvar
Blodprøver
Legemidler
Cerebrospinalvæske

Computer Tomografi (CT)
Magnettomografi (MR)

Oppsummering av utredning
Demens- ikke demens (KDV)
Diagnoser

Videre behandling/ oppfølging

Seks poliklinikker samler blod til biobank og to senter samler spinalvæske til
biobank.

Databehandling
OuS v/Aldring og Helse har inngått en databehandlingsavtale med Alderspsykiatrisk
forskningssenter Sykehuset Innlandet (AFS) som produserer og distribuerer
registersettene til sentrene. AFS mottar, kvalitetssikrer og skanner ferdigutfylte
skjema, plotter medikamentliste og resultater fra blodprøver. Ved manglende data
kontaktes sentrene.
Data overføres fra Teleform-skanning til en SPSS-fil som overføres forskningsserver
ved OUS fire ganger pr år.

Elektronisk løsning for NorKog
Arbeid med elektronisk løsning for NorKog er startet. Det har vært møter med
registerstøtte i helse Sør Øst knyttet til demonstrasjon av eReg og diskusjon knyttet
gjennomførbarhet for NorKog. Tema har vært drøftet på registerseminar, på ulike
fagmøter og i styringsgruppen. Ulike muligheter er presentert og diskutert i forhold
til hvordan dette praktisk kan løses, uten å generere merarbeid for klinikerne eller
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resultere i fremmedgjøring av pasienten under konsultasjon. Samtidig er det et
ønske om raskere innrapportering og resultatpresentasjon.
Arbeidet videreføres i 2017, med utarbeidelse av en foranalyse med bistand fra
registerstøtte og i samarbeid med klinikere og fagråd.

5. Metodisk kvalitet
5.1 Antall registreringer
I løpet av 2016 ble 1459 pasienter inkludert i NorKog. Totalt fra 2008 til og med
2016 er 6674 pasienter inkludert i registeret.
Helseregion

Deltagende poliklinikker

2015

2016

2008-2016

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus Aker-g

34

78

291

7

1

152

Sykehuset i Vestfold-a

40

61

278

Lovisenberg diakonale sykehus-g

54

63

350

Sykehuset Innlandet-h

56

118

763

Sykehuset Telemark-a

38

50

264

136

108

1549

64

70

449

113

80

420

104

104

Bærum sykehus-g

Oslo universitetssykehus Ullevål-h
Diakonhjemmet sykehus-g
Sørlandet sykehus Arendal-g
Sykehuset Østfold-g
Sykehuset i Vestfold-g

Helse Vest

33

33

Akershus universitetssykehus-a

20

20

143

Haraldsplass diakonale sykehus-g

26

74

348

Haugesund sjukehus-a

30

34

249

Stavanger universitetssykehus-g

31

75

456

7

20

35

73

18

18

Stavanger universitetssykehus-a
Nordfjord eldremedisinske senter

24

Olaviken sykehus-a

Helse Midt-Norge

Helse Nord

St.Olavs Hospital-g

201

209

490

St.Olavs Hospital-a

1

13

14

UNN Tromsø-g

1

123

125

Kløveråsen Bodø-h

63

63

Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g

10

10

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g

12

12

1459

6674

Totalt

876
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5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
I 2016 startet NorKog med registrering av pasienter ved det enkelte senter som ikke
ble inkludert til tross for at de fyller inklusjonskriteriene til deltagelse i NorKog: at
de har samtykkekompetanse og er henvist spesialisthelsetjenesten for utredning av
kognitiv svikt. Dette for å få et bilde av dekningsgrad på individnivå ved det enkelte
senter og totalt i NorKog.
Sentrene ble bedt om å registrere kjønn, alder, årsak til at pasienten ikke ble
inkludert (manglende samtykkekompetanse, pasientens tilstand, manglende
kapasitet ved poliklinikken, andre årsaker)

5.3 Tilslutning
I 2016 samlet NorKog data fra sykehus i alle regioner, totalt 28 poliklinikker deltar.
Alderspsykiatriske, geriatriske og hukommelsesklinikker deltar.
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

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

Helse Midt

St Olavs Hospital, geriatrisk poliklinikk
St.Olavs Hospital, alderspsykiatrisk poliklinikk
Sykehuset Levanger, alderspsykiatri/hukommelsesklinikk

Helse Nord

UNN, geriatrisk poliklinikk
NKS- Kløveråsen, Bodø, hukommelsesklinikk
Finnmarkssykehuset Hammerfest, geriatrisk poliklinikk
Mo i Rana, geriatrisk poliklinikk

NorKog skal i samarbeid med Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst
delta i dekningsgradsprosjekt fra 2017. Et viktig utgangspunkt for dette arbeidet vil
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bli å skaffe oversikt over hvilke poliklinikker ved det enkelte HF som kan være
aktuelle for deltagelse i NorKog. De ulike regionene har ulik arbeidsfordeling knyttet
til utredning av kognitiv svikt. Direkte kontakt med hvert HF er derfor nødvendig for
å kunne si noe om eksakt antall senter som er aktuelle. Dette vil ha høy prioritet i
2017.

5.4 Dekningsgrad
Fra januar 2016 startet NorKog med registrering av alle pasienter som fyller
kriteriene for inklusjon i registeret. For de som ikke inkluderes blir kjønn, alder og
årsak til manglende inklusjon registrert.
Resultat av registreringen viser en dekningsgrad på individnivå på 63,7 %.
Deltagende poliklinikker

Antall
inkluderte
2016

Oslo universitetssykehus Aker-g
Bærum sykehus-g
Sykehuset i Vestfold-a
Lovisenberg diakonale sykehus-g

Antall ikke
inkluderte
2016

78

6

1

8

61

151

63

115

Sykehuset Innlandet-h

118

6

Sykehuset Telemark-a

50

84

108

76

Diakonhjemmet sykehus-g

70

57

Sørlandet sykehus Arendal-g

80

Oslo universitetssykehus Ullevål-h

Sykehuset Østfold-g

104

25

Sykehuset i Vestfold-g

33

13

Akershus universitetssykehus-a

20

Haraldsplass diakonale sykehus-g

74

172

Haugesund sjukehus-a

34

17

Stavanger universitetssykehus-g

75

136

Stavanger universitetssykehus-a

7

Nordfjord eldremedisinske senter

35

Olaviken sykehus-a

18

11

St.Olavs Hospital-g

209

11

St.Olavs Hospital-a

13

11

123

18

Kløveråsen Bodø-h

63

31

Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g

10

3

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g

12

5

1459

958

UNN Tromsø-g

Totalt
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Årsaker til at pasienten ikke ble inkludert ble registrert.
Årsak til at pasientene ikke ble inkludert
Kapasitetshensyn
Inngår i annen studie
Pasientens tilstand
Takket nei
Manglende samtykkekompetanse

Antall (%)
181 (20)
9 (9)
265 (29)
124 (14)
69 (8)

Annet

232(26)

Missing

19 (2)

Av andre årsaker ble blant annet fremmedspråklige pasient, førerkortvurdering og
alderspsykiatrisk problematikk notert.

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
Når nye poliklinikker starter registrering, reiser en eller to medarbeidere til møte
med det aktuelle teamet for å informere om NorKog og gi råd og veiledning om
hvordan logistikk og datainnsamling skal gjøres. Oppfølgingsbesøk gjøres etter
ønsker fra sentrene. Det er laget en skriftlig brukerveiledning som også beskriver
prosessen.
Nye senter får tilbud om hospitering ved poliklinikker med lang erfaring.
På registerseminar er datakvalitet og erfaringsutveksling vektlagt.
Administrativ leder 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.
Skanning og vasking av data skjer hos databehandler. Det er utarbeidet prosedyrer
for å kvalitetssikre denne prosessen. Ved manglende utfylling blir det enkelte senter
kontaktet, data etterspørres og misforståelser oppklares.
I samarbeid med personvernombudet ved OUS er det utarbeidet prosedyre 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. Kun autorisert personale har tilgang.
Masterfilen oppdateres fire ganger årlig.

5.6 Metode for validering av data i registeret
Det er ikke gjort koblinger mot andre registre for validering / kvalitetssikring av
data. I løpet av de neste to årene vil det bli gjort kobling mot Dødsårsaksregisteret,
Folkeregisteret og Norsk Pasientregister.
SveDem
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Det er etablert kontakt med det svenske demensregisteret SveDem og valg av
variabler samsvarer i stor grad i de to registrene. Inklusjon i SveDem krever ikke
underskrevet samtykke.
Personer med demens fra kommuner, sykehjem og sykehus inkluderes. I NorKog
inkluderes samtykkekompetente pasienter fra poliklinikker ved norske sykehus. Det
betyr de to registrene har ulike populasjoner ulike inklusjonskriterier og i tillegg ulik
mengde variabler.
Sammenligning med SveDem vil kunne gjøres på et begrenset antall variabler
knyttet til deres sykehuspopulasjon. Det er foreløpig ikke gjort avtale om slik
sammenligning.
Norsk pasientregister
Det er ikke gjort koblinger opp mot Norsk Pasientregister (NPR).
Pasientene som inkluderes i NorKog skal ha samtykkekompetanse og begynnende
kognitiv svikt, mild til moderat grad av demens. Ved å hente data fra NPR kunne vi
fått en oversikt over antall pasienter som har fått diagnosen demens ved
poliklinikker i norske sykehus, men diagnoseuttrekket kan ikke si noe om
samtykkekompetanse, grad av demens, subjektiv eller mild kognitiv svikt.
I løpet av 2017 skal de gjøres en henvendelse til NPR for å undersøke mulighet for
kobling opp mot prosedyrekoder istedenfor/ i tillegg til diagnoser. Dette arbeidet
gjøres i samarbeid med Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre HSØ.
Dødsårsaksregisteret
Styringsgruppen i NorKog har godkjent utlevering av data til en studie som skal
undersøke validitet av demensdiagnosen på dødsattesten. Koblingene mot
Dødsårsaksregisteret vil skje i 2017 og 2021.

5.7 Vurdering av datakvalitet
Data skannes fire ganger årlig. Etter hver skanning gjøres det nye analyser der siste
skannede utvalg sammenlignes med tidligere resultater. På registerseminarer
diskuterer vi mulige forklaringer på uventede funn, om det f.eks. kan være
metodiske årsaker. Hvis avvikende verdier oppdages ved skanning og påfølgende
kvalitetssjekk, blir det aktuelle senteret kontaktet direkte.

For kompletthet for sentrale variabler se resultater kapittel 3.
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6. Fagutvikling og klinisk
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.

Inklusjonskriterier:
•

Pasienter med subjektive hukommelsesproblemer, mild kognitiv svikt eller
demens, som utredes ved poliklinikker i spesialisthelsetjenesten

•

Pasienter med samtykkekompetanse og deres pårørende

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer
Kvalitetsindikatorer i NorKog er utviklet i samarbeid med det kliniske fagmiljøet,
fagrådet i NorKog i samarbeid med Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse SørØst.
Kvalitetsindikatorer i NorKog:








Andelen hvor det er innhentet informasjon fra komparent
Andelen hvor det er innhentet informasjon om funksjon i dagliglivet
Andelen hvor det er innhentet informasjon om nevropsykiatriske symptomer
Andelen som er kartlagt for depressive symptomer
Andelen utført CT og/ eller MR
Andelen med demens som har fått en spesifikk demensdiagnose
Andelen som får oppfølging av helsetjenesten etter utredning

Følgende data registreres:
6.2.1. Basisdata


Demografiske opplysninger, sosiale forhold, bruk av offentlig/ privat hjelp,
deltagelse i sosial og fysisk aktivitet, bruk av stimulantia, legemidler,
sykdomsanamnese, familiær forekomst av demens
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6.2.1. Prosessdata


Hva slags undersøkelser pasienten gjennomgår og hvilken informasjon som
innhentes: Somatisk undersøkelse, gjennomføring av ulike kognitive tester,
innhenting av informasjon om funksjon i dagliglivet, nevropsykiatriske
symptomer, bruk av supplerende undersøkelser i utredningen (som
billeddiagnostikk, blodprøver, spinalpunksjon), vurdering av sikkerhet,
kjøreferdigheter, hjelpebehov, komorbiditet

6.2.3. Resultatdata


Diagnose og videre oppfølging i helsevesenet registreres. Videre registreres om
pasienten fyller helsekrav for videre bilkjøring. Resultater fra ulike kognitive
tester, blodprøver og bildediagnostikk registreres.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål
(PROM og PREM)
NorKog deltok på PROM- seminar i Bergen i mai og hadde et møte med Fagsenter
for pasientrapporterte data i desember 2016, for å drøfte PROM- og PREM-mål i
registeret.
Anbefaling etter møtet var å gjennomgå skjemaene som allerede ligger i
registersettet for å avklare om PROM- mål er ivaretatt ved disse. Flere av de
skjemaene som inngår i registersettet knyttet til opplevelse av nåværende tilstand.
Testing av hukommelse, utredning av depresjon, nevropsykiatriske symptomer og
kartlegging av aktiviteter i dagliglivet benyttes som PREM-mål i internasjonale
studier.
Videre anbefalte Fagsenter for pasientrapporterte data at NorKog skulle kontakte
Kunnskapssenteret for bistand knyttet til PREM-mål.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe videre med dette i NorKog.
Arbeidsgruppen besto av representanter fra brukerorganisasjonen
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse SørØst, forskere og klinikere.
Tilbakemelding i 2017 fra Fagsenter for pasientrapporterte data og
Kunnskapssenteret etter oversendt dokumentasjon fra NorKog er at registersettet
inneholder PROM-mål, som en integrert del av registreringen. Se
resultatpresentasjonen.
PREM mål er en satsing i 2017, i samarbeid med brukerorganisasjonen
Nasjonalforeningen for folkehelsen.
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6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Det er ikke registrert demografiske ulikheter ved deskriptive analyser av data fra
NorKog, men man ser en ulikhet i diagnosesetting og gjennomsnittsalder mellom
geriatriske og alderspsykiatriske poliklinikker.
Yngre personer med demens utredes i større grad ved hukommelsesklinikker og
alderspsykiatriske poliklinikker enn ved geriatriske poliklinikker. Gjennomsnittsalder
på pasienter utredet i hukommelsesklinkker er 67 år, mens det ved
alderspsykiatriske poliklinikker er 73 år og ved geriatrisk poliklinikker 77 år.
Det er registrert ulikheter mellom regionene i forhold til antall år med skolegang.
Andelen pasienter med høyskoleutdanning er 38 % i Helse Sør Øst, 25 % i Helse
Midt, 23 % i Helse Vest og 21 % i Helse Nord.
Det er også registrert at yngre personer med demens oftere enn eldre kommer uten
pårørende.
Gjennom etablering av registeret har en sikret at fagmiljøene i
spesialisthelsetjenesten som deltar benytter samme utredningsmal og
kartleggingsverktøy, noe som igjen gir en likhet i helsetjenesten uavhengig av kjønn,
bosted og sykehusvalg.

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer o.l.
Det finnes ikke nasjonale kvalitetsindikatorer for personer med demens i Norge.
Nasjonal faglig retningslinje om demens ble publisert i 2017. Del to som omhandler
spesialisert utredning forventes ferdig ved utgangen av 2017. Arbeid med nasjonale
kvalitetsindikatorer for demens kommer i forlengelsen av arbeidet med
retningslinje om demens.
Kvalitetsindikatorer i NorKog er utviklet i samarbeid med det kliniske fagmiljøet,
fagrådet i NorKog i samarbeid med Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse SørØst.
Representanter i fagråd har deltatt i arbeidsgrupper knyttet til utarbeidelse av
Nasjonal faglig retningslinje om demens. Ansvarlig hos helsedirektoratet for
nasjonale kvalitetsindikatorer for demens er kontaktet av administrativ leder i
NorKog. Det forventes at faglig leder av NorKog blir involvert i arbeidet med
utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for demens.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Enkelte av anbefalingene i nasjonal retningslinje for demens er inkludert som
variabler i NorKog. Del to av retningslinjen, som forventes ferdig ved utgangen av
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2017 om spesialisert utredning og vil i større grad være relevant for utredning i
sykehus og NorKog. En ny gjennomgang av kvalitetsindikatorer vil gjøres av fagråd
når del to foreligger. NorKog vil harmonisere kvalitetsindikatorer med anbefalinger i
retningslinjen.

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Følgende kvalitetsforbedringsområder er identifisert gjennom drøftinger med og
tilbakemeldinger fra de kliniske fagmiljøene:
Behov for forløpsdata. Innregistrering i NorKog består at data samlet under
utredningsfasen av kognitiv svikt. Det har vært etterspurt data knyttet til forløp og
utvikling av tilstanden.
Utredningsverktøy / kognitive tester for personer med dårlige norskkunnskaper.
Utredning av kognitive symptomer baserer seg i stor grad på standardiserte
spørreskjema og kognitive tester. Med et økende antall henviste pasienter med
annen kulturell bakgrunn har det fra klinisk hold vært etterspurt registersett på
engelsk og tester på flere språk.
Kartlegging av hvordan personer med kognitiv svikt opplever den hjelpen de får.
Det finnes ikke noen validerte skjema for PREM-kartlegging av personer med
kognitiv svikt og deres pårørende. Det er etablert et samarbeid med
nasjonalforeningen for folkehelsen for å utarbeide et PREM- skjema. Arbeidet
videreføres i 2017.
Oppdatering av tilgjengelig testmateriell. En del testmateriell ligger tilgjengelig på
ulike nettsider: Aldring og helse, Kunnskapssenteret, Helsebiblioteket, Den Norske
Legeforening. Tilbakemelding fra klinikere ved St. Olavs hospital under et
registerbesøk synliggjorde at disse testene presenteres i ulike versjoner, med ulikt
design og ulike ordlyd. Registeret har som ambisjon at testmateriell som
distribueres i regi av NorKog skal være siste oppdaterte versjon med tilhørende
normer.
Utvikling av kvalitetsindikatorer. Gjennom prosjekt for elektronisk datafangst i

NorKog har det vært fokusert på kvalitetsindikatorer. I samarbeid Servicemiljøet for
kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst er det gjennom en omfattende prosess gjort en
revisjon av NorKogs kvalitetsindikatorer. Arbeidet med nasjonale
kvalitetsindikatorer for demens skal utarbeides. Pakkeforløp for utredning i
spesialisthelsetjenesten er ute til høring. Demensretningslinjen del 2 som
omhandler spesialisert utredning og behandling ferdigstilles i løpet av 2017.
Kvalitetsindikatorer i NorKog vil bli harmonisert mot retningslinje, pakkeforløp og
nasjonale indikatorer.
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Elektronisk datafangst . NorKog har innregistrering i papirformat. Arbeidet med foranalyse
for å utvikle elektronisk løsninger for datafangst i NorKog er startet i 2017.

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
Prosjekt 1: Forløpsdata.


Trail-dem: Styringsgruppen i Norkog godkjente i 2016 at data fra NorKog
benyttes i en studie som skal se på forløp fra utredning, til innleggelse i
sykehjem, til død. Data fra NorKog skal kobles mot folkeregisteret, norsk
pasientregister, dødsårsaksregisteret og pasientjournaler.



Young onset dementia studien samler forløpsdata fra yngre personer med
demens over en to års periode for å samle kunnskap om utvikling av kognitive
symptomer, adferd, svikt i dagliglivets funksjoner samt å vurderebehov for
hjelpetiltak og om disse tilfredsstilles. Resultatene vil bli presentert i 2017.

Prosjekt 2: Utredning av pasienter med dårlige norskkunnskaper
NorKog er bedt om å oversette registersettene til engelsk. Initiativet er kommet fra
OUS, som sannsynligvis har den største andelen fremmedspråklige pasienter.
Tiltak:


Nyansatt nevropsykolog i Aldring og helse har sammen med en tverrfaglig
gruppe startet et arbeid med å fremskaffe testmateriell på engelsk.



Når spørreskjemaene er samlet og klare for inklusjon i registeret blir dette
forelagt Personvernombudet som en endringsmelding.



Nettsider med tester på flere språk gjøres tilgjengelige



Det skal søkes om midler for å oversette alle registersettene til engelsk

Tiltakene under punkt 2 og 3 forventes å påvirke dekningsgrad i registeret på
individnivå, men også å bedre kvaliteten på utredningen som tilbys pasienter av ulik
nasjonalitet og utdanning. Prosessen er startet i 2016 og videreføres i 2017.
Prosjekt 3 Utvikling av PREM-mål.
Tiltak:


Registrering av tema for tilbakemelding fra pasienter og pårørende hos
medarbeidere ved Nasjonalforeningen for folkehelsen på Demenslinjen
(hjelpetelefon for personer med demens og deres pårørende)



Arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til PREM-skjema på bakgrunn av tema
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fra demenslinjen.
Drøfte utkast med erfaringspanelet hos Nasjonalforeningen for folkehelsen
Pilot-teste PREM-skjema ved to sykehus.

Prosjekt 4. Samstemming av tilgjengelig testmateriell
Tiltak:


Arbeidsgruppe nedsatt for gjennomgang og oppdatering av tilgjengelige tester
på norsk

Arbeidet videreføres i 2017 og forventes å kvalitetssikre at tilgjengelig materiell er
oppdatert.

Prosjekt 5. Revisjon av kvalitetsindikatorer
Tiltak:





Gjennomgang av retningslinje og pakkeforløp når disse vedtas
Drøfting i fagråd knyttet til eksisterende indikatorer
Kontakt med ansvarlig for utvikling av nasjonale indikatorer
Ny revisjon i samarbeid med Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst

Prosjekt 6. Elektronisk datafangst
Tiltak:







Fortsette samarbeidet med Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst
Ferdigstille foranalyse
Utarbeide et redusert variabelsett for elektronisk innregistrering
Utvikle elektronisk løsning
Pilot- teste løsning ved 2-3- poliklinikker
Utrulling av elektronsisk løsning

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring
(endret praksis)
Tiltakene over er utviklingsprosesser startet i 2016, som videreføres i 2017. det er
derfor så langt ikke mulig å evaluere tiltakene.

6.10 Pasientsikkerhet
NorKog registrerer legemiddelbruk og sikkerhet knyttet til bruk av våpen, bilkjøring
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og fall.
Komplikasjoner eller uønskede hendelse registreres ikke i NorKog da data i all
hovedsak består av variabler registrert ved førstegangsundersøkelse.

7. Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
NorKog presenterer en omfattende resultatrapport årlig. Rapporten er presentert
på registerseminar og distribuert til alle deltagende senter elektronisk.
Tilbakemelding fra sentrene er at rapporten tas opp på fagmøter lokalt, resultatene
og egen praksis drøftes Rapporten benyttes som en motivasjon i forhold til å levere
data, men også som et utgangspunkt for å vurdere egen praksis i forhold til
sammenlignbare sykehus og totalresultatet fra NorKog
Enkelte senter har bedt om å få uttrekk på egne data til presentasjoner, andre har
invitert NorKog til deltagelse på fagmøter for en gjennomgang
Resultater fra rapporten er presentert på ulike seminar med deltagere fra senter
som deltar og ikke deltar i registeret. Eksempelvis har resultater blitt presentert på
nasjonale konferanser, som Demensdagene, Landskonferansen i Alderspsykiatri,
samt Jubileumsseminar for hukommelsesklinikken ved OuS. Intensjonen med
presentasjonene har vært å motivere flere senter til deltagelse, å bevisstgjøre
deltagere på egen praksis sammenlignet med andre sykehus, samt å fokusere på
kvalitetsaspektet ved å delta i registeret og sikre at utredning av kognitiv
symptomer skjer etter samme mal, med de samme kartleggingsverktøyene
uavhengig av hvor i landet pasienten mottar tilbudet.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Årsrapport legges ut på registerets hjemmeside og sendes kontaktperson/ faglig
leder ved hvert senter.

7.3 Resultater til pasienter
Når pasienten skriver under på samtykkeerklæringen om deltagelse i registeret
mottar han/hun kopi av stamtykkeskriv, hvor det orienteres om registerets
hjemmeside www.norkog.no.
Informasjon om registeret, årsrapport og pågående forskning finnes på registerets
hjemmeside.
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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.

7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå
I den årlige rapporten presenteres resultater på institusjonsnivå og samlet. Dette
ble drøftet på registerseminar i 2016. Tilbakemeldingen var at det var interesse for
en samlet presentasjon og ikke en rapport til hvert senter.

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 samarbeider tett med det landsdekkende
registeret Kvalitetsregister innen alderspsykiatri (KVALAP).

8.2 Vitenskapelige arbeider
Ved utgangen av 2016 hadde 28 studier fått godkjenning til å benytte data fra
NorKog i forskning: 5 fullførte doktorgrader, 9 pågående PhD-studier, 5 postdokstudier, 1 mastergrad.
Utover dette er data fra registeret benyttet i rapport til helsedirektoratet om
kostnader knyttet til demens.
Ved utgangen av 2016 var det publisert 33 forskningsartikler hvor data fra registeret
var benyttet.
Flere av studiene som mottar data fra NorKog er multisenterstudier hvor forskere
fra ulike forskningsmiljø og klinikker deltar.
Tema for forskningen har stor bredde. 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
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•

Yngre personer med demens, livskvalitet, kognitiv utvikling og behov for
helsetjenester.

•

Pårørende til personer med demens

•

Ressursbruk ved demens

•

Legemiddelbruk og risiko for demens

•

Forløp ved demens

•

Sammenligning mellom pasienter som utredes i kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten

For oversikt, se hjemmeside.
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Del II

Plan for forbedringstiltak

9. Forbedringstiltak
Plan for forbedringstiltak. Tiltak som er gjennomført i 2016 år samt tiltak som er
planlagt gjennomført 2017.
Datafangst
Revidert registersett og enkelt sett er tatt i bruk i 2016. Registersettene er justert
for i så stor grad som mulig å samsvare med krav i forhold til journalskriving og
praktisk arbeidsflyt ved klinikkene.
Plan for 2017
• Å tydeliggjøre et minimum av variabler som må registreres. Dette for å svare
opp registerets kvalitetsindikatorer og å kunne benyttes i en elektronisk løsning.
Elektronisk løsning for datafangst
Det har vært møte med fagsenter for Nasjonale Kvalitetsregistre for Helse Sør Øst
hvor aktuelle elektroniske løsninger for registrering av data fra NorKog er drøftet.
Medarbeidere i registeret har fått en praktisk demonstrasjon og startet dialog om
utvikling av aktuelle løsninger.
Elektronisk løsning har vært drøftet på registerseminar og i ulike møter med de
kliniske fagmiljøene for å belyse ønsker, behov og forventninger.
Plan 2017


Ferdigstille foranalyse for elektronisk datafangst i samarbeid med fagsenter for
Nasjonale Kvalitetsregistre for Helse Sør- Øst. Beskrive registerbehov, ønsker og
forventninger



Arbeidsgruppe utarbeider et eget sett for elektronisk registrering



Utvikle og pilot-teste elektronisk løsning ved to sykehus



Ha klar en løsning for NorKog ved utgangen av 2017

Dekningsgrad
Det har i 2016 vært et stort fokus å øke dekningsgrad i registeret gjennom
markedsføring, deltagelse på regionsvise møter.
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Medarbeidere fra registeret har deltatt på regionsvise møter i Trøndelag, Buskerud,
Telemark-Vestfold, Stavanger og på Innlandet for å informere senter som ikke
deltar og å presentere resultater til senter som deltar.
NorKog har vært presentert:







med innlegg på jubileumsseminar for hukommelsesklinikken på Ullevål og på
Hellmøtet for alderspsykiatri og geriatri i Helse Midt Norge.
med poster Landskonferanse alderspsykiatri i Stavanger, Gerontologikongress i
Tampere og Registerkonferansen i Oslo
NorKog var ansvarlig for registersymposium på Demensdagene med
presentasjon fra SveDem, Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Folkehelseinstituttet, Kommunalt pasient og brukerregister, Kvalitetsregister
alderspsykiatri- KVALAP og NorKog
på samarbeidsmøte med VID vitenskapelige høgskole
Det har vært gjennomført besøk til Sykehuset i Levanger, Sørlandet sykehus
(Kristiansand og Arendal) og på St.Olavs hospital.


I 2016 er det gjort registrering av pasienter som ikke inkluderes i NorKog ved det
enkelte senter. Dette for å kunne beskrive dekningsgrad på individnivå.

Plan for 2017




deltagelse på dekningsgradsprosjekt i regi av fagsenter for Nasjonale
Kvalitetsregistre for Helse Sør- Øst
konkretisere en plan for å øke dekningsgrad på individ og senternivå
presentasjon av resultater fra registrering av ikke- inkluderte på registerseminar

Pasientrapporterte data
Medarbeidere i NorKog har deltatt på PROM-seminar og hatt møte Fagsenter for
pasientrapporterte data i Bergen.
Det er etablert en arbeidsgruppe for å jobbe videre med PROM- mål i NorKog. Se
pkt 6.3.
Plan 2017
•
•
•

Besøk til Kunnskapssenteret ang PREM- mål
Få avklart med Fagsenter for pasientrapporterte data og Kunnskapssenteret i
forhold til eksisterende registrering i NorKog
Samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen om PREM-mål
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Del III

Stadievurdering

10. Referanser til vurdering av stadium
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Norsk register for personer som utredes for
kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten-NorKog.

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
7.1, 7.2 x□ □
tilbake til deltakende enheter

□

5

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II

x□ □

□

Stadium 3
6

Kan redegjøre for registerets datakvalitet

5.5

x□ □

□

7

Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

5.2, 5.3,
□ x□
5.4

□

8

Har dekningsgrad over 60 %

5.4

□ x□

□

9

Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte
7.1, 7.2 x□ □
og nasjonale resultater

□

10

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de
viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes

x□
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6.6

□ □

11

Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på
6.7
analyser fra registeret

x□ □

□

12

Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8, 6.9

□ □

□

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,
□ x□
5.4

□

18

Har dekningsgrad over 80%

5.4

□ x□

□

19

Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til
7.1
oppdaterte egne og nasjonale resultater

□ x□

□

20

Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for
7.3
pasienter

x□ □

□

21

Kunne dokumentere at registeret har ført til
kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis

x□ □

□
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