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Del I
Årsrapport
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Kapittel 1
Sammendrag/Summary
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenester (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.
Ved utgangen av 2017 deltok 32 poliklinikker. I 2017 ble 1801 pasienter inkludert i NorKog. Totalt er det
samlet data fra 8648 pasienter i registeret i perioden 2008-2017.
Presentasjon av resultater for 2017 og totalt i perioden 2008-2017 i denne rapport er basert på data
ferdigregistrert i databasen per juli 2018 (1652 inkludert i 2017, 8499 i perioden 2008-2017).
Pasienter inkludert i 2017 har en gjennomsnittsalder på 75 år, 51 % er kvinner, 64 % er gift eller
samboende, og 35 % mottar offentlige helsetjenester.
Resultater fra 2017 i sammendrag og resultatavsnitt 3.2 er basert på et utvalg sentrale kvalitetsindikatorer
i NorKog:
• Andel pasienter som har besvart PROM-spørsmål
• Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt
• Andel pasienter 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, 2017.
Registerets kvalitetsindikatorer har i 2017/2018, i samråd med fagråd, blitt gjennomgått og videreutviklet
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for å kunne gi enda mer informasjon om kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen pasientene mottar.
Av kvalitetsforbedringstiltak for 2018 prioriteres å få tall på dekningsgrad på individnivå gjennom å
koble data fra NPR (søknad sendt høsten 2018). Dekningsgrad på senternivå, dvs hvor mange av de som
kommer til hver poliklinikk som blir inkludert, finnes det oversikt over og viser en dekningsgrad på
senternivå på 68%.
Fokus fremover er å få på plass elektronisk løsning for datafangst og kvalitetsforbedring ved hjelp av
registerets kvalitetsindikatorer. Det arbeides samtidig med automatisert løsning for presentasjon av
resultater og interaktiv publisering av kvalitetsindikatorer.
Etter en valideringsanalyse av diagnosesetting i registeret vil det bli ekstra fokus på å forbedre
diagnosesetting i registeret med formål å heve diagnostisk presisjon i helsetjenesten både på
syndromnivå, men også på etiologisk subdiagnostisering. En nøyaktig diagnostisering vil være
avgjørende for å i fremtiden effektivt å kunne identifisere de pasienter som kan være aktuelle for
legemiddelutprøvinger og forhåpentligvis også fremtidig behandling som må settes inn på et tidlig
tidspunkt.
I 2018 er det fokus på forbedring av brukermanual i NorKog, ikke minst en oppdatering av normsett for
kognitive tester, noe som regelmessig trenger oppdatering og vil blir prioritert videre. Det er behov for å
utvikle norske normer for flere av de hyppigst brukte kognitive testene, et arbeid som vil bli viktig i de
kommende årene for å øke kvaliteten av utredning av spesielt personer i tidlige stadium av en
demensutvikling.
Pasientrapporterte utfallsmål (PROM) registreres i NorKog og pasientrapporterte erfaringsmål (PREM) er
under utarbeidelse.
Trettisju studier har ved utgangen av 2017 mottatt data fra registeret.
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 2017 thirty-two hospitals were participating in collecting data. In 2017, 1801 patients were
included in NorCog and a total of 8648 had been included between 2008-2017.
The results presentations for 2017 and for 2008-2017 in this report are based on registered data in the
database by July 2018 (N=8499, of which 1652 were included in 2017). The reason for the discrepany
between these figures is that the data is not registered in the database immediately after inclusion in the
register.
The patients included in 2017 had a mean age of 75 years, 51% were female, 64% were married or living
with their partner, and 35% received health services.
Results from 2017 presented in the summary and the results chapter 3.2 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

During 2017, the quality indicators of the register have, in collaboration with the advisory board, been
thoroughly revised and developed further to be able to produce more information on the quality of the
treatment and care that the patients receive.
5

For 2018, a focus will be to develop figures for the coverage of the register. This will include
collaboration with the Norwegian Patient Registry (application sent fall of 2018). The degree of coverage
on the center level is already available and shows 68%, but this figure only describes how many patients
are actually included in the register among all examined pateints at the specific center.
The development of electronic methods to collect data, and automatic and interactive methods to publish
results are in focus, as is the wish to achieve an improved quality of the health service using the quality
indicators of the registry.
After a validity analysis on the diagnoses in the registry, the focus on diagnostic precision has been
increased, as this will be essential for future medical trials and hopefully future medical interventions for
this patient group.
In 2018 a focus will be to revise and improve the NorCog user manual including new norms for the
cognitive test battery.
Patient reported outcome measures (PROM) are being registered in NorCog and patient reported
experience measures (PREM) are in focus in 2018.
Thirty-seven research studies have used data from NorCog from 2008 to 2017.
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Kapittel 2
Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
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. 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), at svikten dessuten kan bekreftes ved kognitiv testing (mild kognitiv svikt), og til
demensstadium hvor svikten er så stor at aktiviteter i dagliglivet påvirkes. Subjektiv og mild kognitiv
svikt kan også være forårsaket av andre sykdommer og tilstand som ikke progredierer til demens og som
kan være mulig å kurere. Det er viktig å oppdage disse underliggende årsakene, slik at de kan behandles,
og i de tilfeller der man ikke kan utelukke starten på en demenssykdom, er oppfølging viktig.
Ettersom demenssykdommene per i dag mangler kurativ behandling, er det viktig å kunne tilby pasienter
god informasjon på et tidspunkt da de fortsatt har mulighet å planlegge sin fremtid, og for at helsevesenet
skal kunne planlegge for, og igangsette, god behandling og omsorg. Hvis det i fremtiden kommer
sykdomsmodifiserende behandling vil tidlig diagnostisk presisjon være svært viktig. Å diagnostisere de
tilfeller av kognitiv svikt som ikke fører til demens, og som i mange tilfeller kan behandles, er også av
stor viktighet og i fokus.
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.
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. Kvalitetsindikatorarbeidet i NorKog er utarbeidet i
tråd med anbefalinger i retningslinjen.

2.1.1 Registerets bakgrunn
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
7

•
•
•
•
•

demens i spesialisthelsetjenesten.
Kvalitetssikre behandling og oppfølging.
Sikre at pasientene utredes etter samme mal, med strukturert innhenting av informasjon, ved bruk
av internasjonalt 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.
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.

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.
Registersettet i NorKog er en utredningspakke som benyttes av klinikerne i undersøkelse og testing av
pasienten. Valg av variabler er gjort i nært samarbeid med de kliniske fagmiljøene. NorKogs registersett
benyttes også som et pedagogisk verktøy for leger i spesialisering og ved opplæring av nyansatte.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
NorKog har hatt konsesjon fra Datatilsynet frem til 31.12.2029. Med den nye personvernforordningen
GDPR i 2018 vil det kreves en personvernkonsekvensvurdering (DPIA).
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

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.
Medarbeidere i NorKog:
Medarbeiderne er engagert i NorKog i varierende stillingsprosent.
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Prosjektleder: Geir Selbæk, PhD/ psykiater/ professor
Fagansvarlig: Karin Persson, PhD/ lege
Koordinator: Marit Nåvik, MPH/ ergoterapeut
Databehandling og drift: Lisbeth Dyrendal Høgseth, MPH/ spesialsykepleier
Analyse, resultatrapportering, biobank og drift: Ingrid Tøndel Medbøen, M.Sc nevrovitenskap
Resultatrapportering, biobank og drift; Benedicte Huseby Bøhn, ernæringsfysiolog
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 2017 hatt 10 medlemmer.

Tabell 1. Oversikt over fagråd
Arbeidssted

Navn

Representerer

OUS Ullevål

Anne Brita Knapskog, geriater/postdok

Registereier (OUS), leder av
fagråd

Nasjonalforeningen for
folkehelsen

Ann Rita Øksengård, geriater/forskningsleder

Bruker-organisasjonen

Lovisenberg sykehus

Renate Pettersen, overlege/ geriater

Helse Sør-Øst

A-hus

Erik Auning, psykiater/ forsker

Diakonhjemmet/ Haraldsplass

Anette Ranhoff, professor/ geriater

Sykehuset Innlandet

Berit Rypestøl Finsrud, spesialsykepleier/
enhetsleder

Haugesund sjukehus

Arvid Rongve, psykiater/ forsker

Olaviken sykehus

Kia Minna Hynninen, spesialpsykolog/
førsteamanuensis II

St. Olavs Hospital

Ingvild Saltvedt, professor/ geriater

Helse Midt-Norge

Universitetssykehuset NordNorge HF

Else Kristin Jensen, spesialergoterapeut

Helse Nord

Helse Vest

Nytt fagråd ble konstituert i august 2017 med representasjon fra aktuelle fagmiljø i alle regioner.
Brukerorganisasjon for personer med demens og deres pårørende: Nasjonalforeningen for folkehelsen, er
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representert. Medarbeidere i registeret er ikke lenger med i fagrådet/ styringsgruppen. Registeransvarlig
Geir Selbæk og koordinator Marit Nåvik har deltatt på fagrådsmøter med presentasjon av saker uten
stemmerett.
Det har vært avholdt et fagrådsmøte i 2017, utover dette behandles saker og søknader om bruk av data fra
registeret løpende pr mail.
Saker som er behandlet i fagråd (tidligere kalt styringsgruppe):
• Konstituering av nytt fagråd
• Revisjon av vedtekter
• Søknadsskjema for bruk av data
• Tiltaksplan- dekningsgradsprosjektet
• Foranalyse for elektronisk løsning
• Revisjon av registersett
• Godkjenning av PROM- mål og plan for PREM-mål
• Utvikling av kvalitetsindikatorer
• Årsmelding 2016
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Kapittel 3
Resultater
I dette kapittelet presenteres generelle bakgrunnsdata og resultater fra analyser på de mest sentrale
kvalitetsindikatorer, og noen ytterligere viktige resultater med tanke på stadieinndeling. Data samles
gjennom hele utredningsforløpet, som kan vare fra én konsultasjon og inntil 6 måneder. Ferdig utfylte
registersett sendes NorKog når tilstrekkelig informasjon er innhentet for å kunne oppsummere og sette en
diagnose. Fordi det i NorKog gis mulighet for å komplettere registersett i inntil 6 måneder etter at
pasienten var til utredning vil det være en viss forsinkelse i oppdatering av databasen hvilket medfører at
antallet totalt inkluderte i 2017 er noe større enn det antall som finnes i databasen. Presentasjonen av
resultater vil derfor basere seg på et noe lavere antall enn faktisk antall inkluderte.
Navn på sykehus blir benyttet i tabeller og figurer. Fra enkelte sykehus deltar to poliklinikker. Bokstav
etter sykehusnavn angir om det er en alderspsykiatrisk poliklinikk (a), en geriatrisk poliklinikk (g) eller en
hukommelsesklinikk (h) som leverer data.

3.1. Generelle bakgrunnsdata
I 2017 ble 1801 pasienter inkludert i NorKog, 161 pasienter takket nei til å bli med. I perioden 2016-2017
var det gjennomført 666 kontroller av tidligere inkluderte pasienter. Ved utgangen av 2017 deltok 32
poliklinikker.
Totalt er det samlet data fra 8648 pasienter i registeret i perioden 2008-2017.
Videre presentasjon av resultater for 2017 og totalt i perioden 2008-2017 er basert på data ferdigregistrert
i databasen per juli 2018 (1652 inkludert i 2017, 8499 i perioden 2008-2017).
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Figur 2. Antall inkluderte per poliklinikk i 2017. Blå stolper representerer antall registrert i databasen
per juli 2018. Grå felt representerer antall pasienter som ble inkludert i 2017, men som ikke er registrert
i databasen per juli 2018. Totalt antall inkluderte per poliklinikk i perioden 2008-2017 registrert i
databasen per juli 2018 er vist som N=X til høyre for navnet på poliklinikken.

Pasienter inkludert i NorKog i 2017 har en gjennomsnittsalder på 75 år (34-98år), 51% er kvinner, 64% er
gift eller samboere, 22% er enke/enkemann, og 35% mottar offentlige tjenester.
Det har skjedd en endring i antall registrerte og alderfordeling fra registeret ble etablert og til nå.
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Figur 3 Antall pasienter utredet per år fordelt på aldersgrupper.

Total
847
805
Total

216

950

486

1652

Andel

13,1 %

57,5 %

29,4 %

100 %

Figur 4. Antall og andel inkluderte i 2017 fordelt på ulike aldersgrupper og kjønn
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Figur 5. Median alder for hver poliklinikk i 2017.

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.
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Pasienter som inkluderes i NorKog diagnostiseres både på grad av kognitiv svikt og type underliggende
demenssykdom.

Figur 6. Grad av kognitiv svikt i 2017 (n=1611 og missing=41 av totalt N=1652).

Figur 7. Diagnostisk fordeling hos pasienter med demens i 2017 (N=769).
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3.2. Resultater fra sentrale kvalitetsindikatorer
Her presenteres resultat fra sentrale kvalitetsindikatorer i NorKog. Kvalitetsindikatorene for NorKog ble
utviklet i løpet av 2017 og godkjent av fagråd i 2018. Det må tas i betraktning at resultatene for
indikatorene som vises for 2017 er basert på data samlet inn før indikatorene/variablene var definert som
kvalitetsmål.
Prosjekt for dekningsgradsanalyse på individnivå er startet i 2018.
Dekningsgrad på senternivå, dvs hvor mange av de som kommer til hver poliklinikk som blir inkludert,
foreligger for 2017, og viser at det er stor variasjon i dekningsgrad på senternivå. Senter med
dekningsgrad under 50 % på senternivå er markert med stjerne i figurer i dette kapittelet. Tabell over
dekningsgrad på senternivå presenteres i kap 5.4. Oversikt over antall manglende registreringer (missing)
på de sentrale kvalitetsindikatorer presenteres under datakvalitet i kap 5.7.
Det vises ikke resultater for poliklinikker som har <20 inkluderte pasienter i 2017, men de er med i
totalen i beregninger.
Dette gjelder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olaviken sykehus-a
St.Olavs Hospital-a
Haugesund sykehus-a
Akershus universitetssykehus-a
Levanger sykehus-a
Levanger sykehus-g
Stavanger universitetssykehus-a
Finnmarkssykehuset Hammerfest-g
Bærum sykehus-g.
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3.2.1 PROM-mål (Pasientrapporterte utfallsmål)
NorKog har tre registersett (hovedsett, enkelt sett og kontrollsett), nærmere beskrevet i punkt 4.1. PROMspørsmål har ligget i hovedsettet til NorKog, men ikke i enkelt sett frem til 2018. Tallene som presenteres
her gir derfor et skjevt bilde fordi noen senter kun benytter enkelt registersett.

Figur 8. Andel pasienter som har besvart PROM-spørsmål i 2017. Tall fra 2016 til sammenligning
Kommentar: Andelen som har besvart PROM-spørsmål i 2017 er totalt 75 %. 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 og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø geriatri, hvor PROM-spørsmål
ikke var inkludert i 2017. Fra 2018 vil PROM-spørsmål bli inkludert i alle sett.
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3.2.2. Nevropsykiatriske symptomer
Nevropsykiatriske symptomer oppstår ofte som en del av symptombildet ved kognitiv svikt. Med
nevropsykiatriske symptomer menes blant annet angst, depresjon, hallusinasjoner, uro og
vrangforestillinger. I NorKog brukes kartleggingsverktøyet Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPI-Q)
basert på informasjon fra komparent.

Figur 9. Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt i 2017. Tall fra 2016 til
sammenligning.
Kommentar: Andel pasienter hvor nevropsykiatriske symptomer er kartlagt i 2017 er totalt 88%. Det ser
ut til å være noe variasjon basert på type poliklinikk med en overvekt av manglende kartlegging ved
geriatriske poliklikker som kan forklares av at fokus på, og behovet av, å kartlegge nevropsykiatriske
symptomer er forskjellig i disse populasjonene. 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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3.2.3 Depressive symptomer
Utvidet kartlegging av depressive symptomer er viktig for å kunne skille depresjon fra demens, og fordi
depresjon og depressive symptomer ofte kan ledsage demens. I NorKog anvendes det to
depresjonsspesifikke kartleggingsverktøy tilpasset informasjon fra henholdvis pasient og/eller komparent.

Figur 10. Andel pasienter hvor depressive symptomer er kartlagt i 2017. Tall fra 2016 til sammenligning.
Kommentar: Det er et mål i NorKog at 90% av pasientene kartlegges for depresjon basert på informasjon
fra pasient og/eller komparent. Det er en variasjon mellom sykehus som kan forklares av forskjell i type
poliklinikk, hvor alderspsykiatriske poliklinikker har sterkere fokus på psykiatriske symptomer. Det ser
også ut til å være noe nedgang i andel pasienter hvor depressive symptomer er kartlagt, spesielt ved noen
poliklinikker.
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3.2.4. Spesifikk demensdiagnose
Det er et mål for NorKog at presisjonsnivået knyttet til demensdiagnostikken er høy og at 90% av de med
demens får en spesifikk etiologisk demensdiagnose. En spesifikk demensdiagnose betyr at den
underliggende sykdommen som fører til demens, som f eks Alzheimers sykdom, Lewylegemesykdom
eller cerebrovaskulær sykdom diagnostiseres som årsak til demensen. Dette gjøres basert på kliniske
kriterier. For å kunne tilby riktig behandling, gi korrekt informasjon og for planlegging av videre tilbud er
det av betydning at man når demensdiagnosen er satt, også konkluderer i forhold til etiologisk
underliggende årsak.

Figur 11. Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk diagnose i 2017. Tall fra
2016 til sammenligning.
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Figur 12. Endringer over tid: spesifikk og uspesifikk demens.
Kommentar: Andel pasienter med demens hvor det er stilt en spesifikk etiologisk demensdiagnose for
2017 er totalt 87% med små endringer fra 2016. Det er variasjon i hvor stor andel som får en spesifikk
demensdiagnose mellom sentrene, noe som beskriver et forbedringsområde i NorKog.
Fra og med 2016 har antallet pasienter totalt sett økt fordi fler senter deltar i NorKog.

3.2.5. Oppfølging etter diagnose
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. I NorKog er det et mål at alle personer med diagnosen
mild kognitiv svikt eller demens blir fulgt opp i helsetjenesten etter stilt diagnose.
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Figur 13. Andel pasienter med demens eller mild kognitiv svikt som er henvist til oppfølging i
helsetjenesten etter utredning i 2017. Tall fra 2016 til sammenligning.
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 er varierende, noe som øker usikkerheten i tallene
(se tabell 16 for andel missing per poliklinikk). Resultat fra Tromsø kan forklares med ulik forståelse
knyttet til utfylling av registersett. Praksis vil endres, og spørsmål om oppfølging i registersettene vil
tydeliggjøres.
Generelt er det liten endring i måloppnåelse på de sentrale kvalitetsindikatorene fra 2016 til 2017 for
totalmaterialet.
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3.3 Andre resultater som er viktige for stadieinndelning kvalitetsregister.
3.3.1. PROM-mål innhentet fra pasient
Tabell 2. Besvarelse av PROM spørsmål rapportert i 2017: Hukommelse.
«Synes du hukommelsen din er
dårligere enn den har vært før?»
Ja
Nei
Usikker
Total

Antall
838
259
112
1209
(missing=443)

Andel
69,3 %
21,4 %
9,3 %
100 %

«Hvis ja, bekymrer dette deg?»
Antall
405
311
73
789
(missing=49)

Andel
51,3 %
39,4 %
9,3 %
100 %

Figur 14. Besvarelse av PROM spørsmål om fatigue rapportert i 2017: «Føler du deg stort sett sterk og
opplagt eller trøtt og sliten?» n=1121 og missing=531 av totalt N=1652.

Tabell 3. Mini mental status (MMSE) sum 2017 (n=1628 av totalt N=1652)
MMSE sum
28 til 30 (indikasjon på at kognitiv svikt sannsynligvis ikke foreligger)
25 til 27 (kan være indikasjon på kognitiv svikt)
Under 25 (indikerer kognitiv svikt)

Antall
327
373
928

Andel (%)
20,1
22,9
57,0

Kommentar: Omtrent halvparten av pasienter i NorKog er i en tidlig fase av kognitiv svikt eller
demensutvikling, som fremkommer av resultat på MMSE og diagnostisering. Innhenting av PROM-mål
viser at 70% er oppmerksomme på egen svikt og ca 40% av disse bekymrer seg for dette. I det daglige
føler ca 50% seg ganske sterk og opplagt eller sterk og opplagt.
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3.3.2. PROM-mål innhentet fra komparent
Ved kognitive vansker vil det være viktig å innhente informasjon om pasientens symptomer og situasjon
fra personer som kjenner pasienten godt. Andelen pasienter inkludert i NorKog hvor det innhentes
informasjon fra komparent i 2017 er 93,3 %.
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), som er basert på opplysninger fra komparent.

Figur 15. Andel pasienter hvor komparent har rapportert symptomer på henholdsvis apati, depresjon,
angst, agitasjon, vrangforestillinger og hallusinasjoner ved utfylling av nevropsykitatrisk intervjuguide
(NPI-Q) i 2017
Funksjon i dagliglivet (ADL) kartlegges ved at komparent fyller ut følgende skjema: Personnære og
instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (P-ADL og I-ADL). Skår over 6 på P-ADL og skår over 8 på IADL indikerer vansker i hverdagen på et eller flere områder.
Tabell 4. Besvarelse av P-ADL, I-ADL i 2017
P-ADL

n=1506

I-ADL

n=1398

Gjennomsnittlig skår

7,8

Andel sum > 6

53,7 %

Gjennomsnittlig skår

14,0

Andel sum > 8

79,5 %

Kommentar: PROM-mål fra komparent viser at angst og depresjon hos pasientene er hyppig
forekommende. Når det gjelder påvirkning av dagliglivets gjøremål viser opplysninger fra komparent at
54% har problemer med minst én personnær aktivitet (P-ADL), som toalett, spising, påkledning,
personlig stell, fysisk bevegelse, bading. Andel som har problem med minst én instrumentell aktivitet (IADL), som bruk av telefon, administrering av innkjøp, matlaging, husarbeid, økonomi, medisiner,
transport, er 80%.
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3.3.3. Sosiale ulikheter
Tabell 5. Alder og kjønn fordelt på type poliklinikk i 2017
Alder (mean)
N=1652
69,7
74,4
76,7

Hukommelsesklinikk
Alderspsykiatrisk poliklinikk
Geriatrisk poliklinikk

Andel kvinner (%)
N=1652
49,9
50,9
51,9

Andel med spesifikk demensdiagnose
N=769 med demens
88,0
86,7
86,3

Tabell 6. Boform og utdanning fordelt på region i 2017
Region

Helse Sør-øst
Helse Vest
Helse Midt
Helse Nord

Boform
(andel i ordinær bolig)
n=1612, missing=40
94,9
95,7
97,1
92,5

Utdannelse
(års skolegang)
n=1565, missing=87
11,8
10,4
10,3
10,2

Tabell 7. Diagnose fordelt på kjønn i 2017

Ikke demens
Spesifikk demens
Uspesifikk demens

Kvinner
n=432
49,0
44,7
6,3

Menn
n=337
58,1
35,7
6,2

Kommentar: Pasienter som blir utredet ved en hukommelsesklinikk er yngre enn de som kommer til
geriatrisk eller alderspsykiatrisk poliklinikk, men det er ingen forskjell i kjønnsfordeling mellom klinikker
eller regioner. En større andel av kvinner får en demensdiagnose enn menn. Dette kan tyde på at kvinner
kommer senere til utredning enn menn. Det er liten forskjell i andelen som får en spesifikk
demensdiagnose mellom type poliklinikk eller mellom regioner i landet.

25

Kapittel 4
Metoder for fangst av data
4.1. Hva registreres
Data fra en standard utredning av kognitive symptomer og/eller demens i spesialisthelsetjenesten
registreres i NorKog.
NorKog har tre registersett: hovedsett, enkelt registersett og kontrollsett.
• Hovedsettet er en komplett utredningspakke for utredning av kognitive symptomer. Tester og
kartleggingsverktøy i full skala, se tabell 8 under.
• Enkelt registersett brukes når hovedsett vurderes for omfattende, f.eks. ved førerkortvurderinger
eller enklere utredninger. Registrerer om tester/kartleggingsverktøy/undersøkelser er utført eller
ikke og sumskåre. NorKogs kvalitetsindikatorer skal svares opp også i enkelt registersett.
• Kontrollsett brukes for pasienter som kommer til kontroll etter førstegangs-registrering. Her
registreres endringer, nye tilleggsundersøkelse, retesting.

Tabell 8. Data som registreres i hovedsett
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 komparents belastning
Spørreskjema til komparent
Sykehistorie
Vurdering av ADL
Nevropsykiatriske symptomer
• klinisk intervju og NPI
• Cornell depresjonsskala
Vurdering av komparents belastning

Data fra journal/ prøvesvar
Computer Tomografi (CT) Magnettomografi
Blodprøver
(MR)
Legemidler
Cerebrospinalvæske
Klinisk demensvurdering (KDV)
Diagnoser

Oppsummering av utredning
Videre behandling/ oppfølging
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4.2. Hvem registrerer
Poliklinikker i spesialisthelsetjenesten som utreder personer for kognitive symptomer og/eller demens
inkluderer pasienter til NorKog.
• Hukommelsesklinikker - utreder og behandler i hovedsak pasienter med kognitiv svikt og demens
• Geriatriske poliklinikker - utreder og behandler eldre med geriatrisk problematikk inkludert
kognitiv svikt og demens
• Alderspsykiatriske poliklinikker - utreder og behandler komplekse og sammensatte psykiske
lidelser hos eldre, inkludert kognitiv svikt og demens
• Så langt har det ikke latt seg gjøre å inkludere nevrologiske poliklinikker i NorKog. Motviljen mot
å delta skyldes trolig konkurrerende datainnsamlinger og muligens noe divergerende fokus i
utredning. Arbeidet med å inkludere disse poliklinikkene til NorKog fortsetter. Dialog er etablert
og det vil være fokus på å tilpasse registersettet til behov og kapasitet ved de nevrologiske
poliklinikkene.
Leger og psykologer innhenter og registrerer data ved undersøkelse og kognitiv testing av pasient.
Sykepleiere og ergoterapeuter innhenter og registrerer data fra komparent om pasientens funksjon og
symptomer, og komparentens grad av belastning.

4.3. Hvordan innsamlingen skjer
NorKog benytter programvaren Teleform for scanning av utfylte registersett direkte inn i en SPSS-fil som
lagres på forskningsserver ved OUS.
Klinikere innhenter data ved en standard utredning av kognitive symptomer og demens. Data samles
gjennom hele utredningsforløpet, som kan vare fra én konsultasjon og inntil 6 mnd. Variasjon i
utredningsforløp skyldes ulike behov for utvidet kognitiv testing og supplerende undersøkelser. Ferdig
utfylte registersett sendes NorKog når tilstrekkelig informasjon er innhentet for å kunne oppsummere og
sette en diagnose, i løpet av 6 måneder etter førstegangs utredning. Registersett fungerer også som
klinikernes arbeidsredskap.
OUS ved Aldring og Helse har inngått en databehandlingsavtale med Alderspsykiatrisk forskningssenter
Sykehuset Innlandet (AFS) som produserer og distribuerer registersettene, mottar, kvalitetssikrer og
skanner ferdigutfylte skjema og overfører ferdige datafiler til OUS for lagring.
Det er i 2017 utarbeidet en foranalyse for elektronisk datafangst. Et forenklet registersett (ytterligere
forenklet fra eksisterende enkelt registersett) skal vurderes for elektronisk innrapportering av sentrale
kvalitetsindikatorer fra sentrene. Elektronisk resultatrapportering er under utarbeidelse i samarbeid med
SKDE. Arbeidet med elektroniske løsninger videreføres i 2018.
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Kapittel 5
Datakvalitet
5.1 Antall registreringer
Totalt er det innregistrert 8648 pasienter fra 2008 til og med 2017, av disse er 1801 inkludert i 2017.
Tabell 9. Antall innregistrerte i NorKog fra hver poliklinikk i 2016, 2017 og samlet for 2008-2017
Region
Deltagende poliklinikker
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
Sykehuset Østfold-g
Sykehuset i Vestfold-g
Drammen sykehus-g
Akershus universitetssykehus-a
Haraldsplass diakonale sykehus-g
Haugesund sjukehus-a
Stavanger universitetssykehus-g
Stavanger universitetssykehus-a
Nordfjord eldremedisinske senter
Olaviken sykehus-a
St.Olavs Hospital-g
St.Olavs Hospital-a
Levanger sykehus-a
Levanger sykehus-g
UNN Tromsø-g
Kløveråsen Bodø-h
Finnmarkssykehuset, Hammerfest-g
Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g
Totalt

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Antall inkluderte ved
førstegangsundersøkelse
2016 2017 2008-2017
78
46
337
152
65
69
350
63
99
447
127
119
893
53
34
302
169
179
1820
77
87
544
81
99
521
128
172
300
55
71
126
38
39
20
6
149
76
76
426
36
14
264
75
77
533
7
5
25
35
32
105
18
19
37
214
198
693
13
15
29
5
5
11
11
123
180
305
63
115
178
10
1
11
12
34
46
1598 1801 8648

*Antall inkluderte hvor kontrollskjema for minst én oppfølgingstime i poliklinikken er registrert
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Kontroller
(minst én)*
2016-2017
34
16
47
34
14
106
105
5
35
32

24
3
116
7

34
49
5
666

Antall registreringer per år har økt i takt med rekruttering av nye poliklinikker.

Figur 16. Antall inkluderte pasienter per år.

Kommentar: Totalt antall registrerte pr senter har sammenheng med antall år den enkelte poliklinikk har
deltatt i registeret, kapasitet og antall ansatte ved den enkelte poliklinikk. Poliklinikkene ved Kongsberg
sykehus, Levanger-g sykehus og Sykehuset Namsos har gjort avtale om deltagelse, men er enda i
oppstart/ forberedelser til levering av data. Sykehuset Hammerfest hadde permisjon fra NorKog grunnet
manglende geriater deler av 2017.
Hukommelsesklinikker, alderspsykiatriske poliklinikker og geriatriske poliklinikker har ulik profil når det
gjelder populasjonen som henvises og utredes knyttet til alder og hvor tidlig de kommer til utredning. De
fleste pasienter som henvises til en hukommelsesklinikk er aktuelle for inklusjon i registeret, mens det til
alderspsykiatriske og geriatriske poliklinikker henvises pasienter med andre geriatriske og
alderspsykiatriske problemstillinger i tillegg til pasienter som er aktuelle for NorKog.
Poliklinikkene som deltar har ulik erfaring med levering av data til NorKog. Noen har deltatt i 10 år,
mens andre nylig har knyttet seg til registeret og er i ferd med å etablere rutiner og tilpasse praksis til
deltagelse. Dette kan påvirker mengden innregistreringer ved enkelte senter.
I tabell 9 fremkommer også kontroller i NorKog. Kontrollskjema ble innført i 2016. Kontroller settes opp
etter klinisk vurdering av behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten. I følge nasjonal faglig
retningslinje om demens skal oppfølging etter endt utredning skje hos fastlege i samarbeide med
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er derfor ikke et krav om oppfølging i spesialisthelsetjenesten
etter utredning. Variasjon i antall innregistrerte kontroller fra de forskjellige poliklinikkene kan f eks
forklares av at det er forskjellige populasjoner som inkluderes, men også at innføring av kontrollskjema er
en ny praksis i NorKog.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
NorKog har mottatt prosjektmidler for å gjennomføre et dekningsgradsprosjekt i 2017/2018. Det er sendt
søknad til NPR om gjennomføring av en dekningsgradsanalyse. Innledende møte er avholdt i 2018, med
skissering av videre prosess for gjennomføring.
Første ledd i prosessen er at man ber om antallet personer som i 2017 ble utredet og kodet med et utvalg
av relevante diagnosekoder og prosedyrekoder. Dette vil bli brukt som nevner for utregning av andelen
pasienter som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten som er inkludert i NorKog. En
utfordring er at kun pasienter som vurderes samtykkekompetente kan inkluderes i NorKog, noe som ikke
vil fanges opp av utregning fra NPR.
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Fra 2016 innrapporterer hver poliklinikk antall pasienter som fyller inklusjonskriteriene for deltagelse
men som ikke inkluderes i NorKog. Alder, kjønn og årsak til at de ikke inkluderes rapporteres. Tallene
brukes til beregning av dekningsgrad på senternivå. Dette vil gi viktig informasjon til trendanalyser ifh til
inkluderingsprosedyrer på hvert senter, men brukes ikke til den sentrale analysen av dekningsgrad på
individnivå. Disse data vil derimot kunne brukes for å anslå hvor stor andel av pasientene som fanges opp
ved dekningsgradsanalysen fra NPR som ikke er samtykkekompetente.
For å kunne øke den totale dekningsgraden har det i 2017 vært fokus på å skaffe oversikt over og
informere aktuelle poliklinikker om NorKog.
Markedsføring av registeret er gjort gjennom utstrakt reisevirksomhet med besøk til aktuelle sykehus,
presentasjoner på sentrale konferanser og i tidsskriftet Demens og Alderspsykiatri og presentasjon i
Registerhjørnet i Nyhetsbrev fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister HSØ.

5.3 Tilslutning
I 2017 har 32 poliklinikker inngått avtale med NorKog om å delta i registeret. Dette er en økning fra 28
poliklinikker i 2016. Sykehus i alle regioner deltar.
Tabell 10. Oversikt over poliklinikker som inkluderer pasientert 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
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
St Olavs Hospital, geriatrisk poliklinikk
St.Olavs Hospital, alderspsykiatrisk poliklinikk
Sykehuset Levanger, alderspsykiatri/hukommelsesklinikk
Sykehuset Levanger, geriatrisk poliklinikk
Sykehuset Namsos, geriatrisk poliklinikk
UNN, geriatrisk poliklinikk
NKS- Kløveråsen, Bodø, hukommelsesklinikk
Finnmarkssykehuset Hammerfest, geriatrisk poliklinikk
Mo i Rana, geriatrisk poliklinikk

Helse Vest

Helse Midt

Helse Nord
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Dekningsgradsprosjektet, nevnt under punkt 5.2, vil også danne grunnlag for å lage oversikt over
ytterligere poliklinikker ved det enkelte HF som kan være aktuelle for deltakelse 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 semter som er aktuelle. Dette arbeidet ble gitt høy
prioritet og startet i 2017.

5.4 Dekningsgrad
Dekningsgradsanalyse på individnivå er under utarbeidelse, se 5.2.
Resultat av registrering av personer som ikke ble inkludert ved hver poliklinikk fremgår av tabell 11 og
viser en total inkluderingsgrad på senternivå på 68% men sier altså ikke noe om dekningsgrad på
individnivå i landet, men brukes som en dekningsgrad på senternivå. Resultater fra poliklinikker med lav
dekningsgrad må tolkes med stor forsiktighet. Senter med <10 inkluderte i 2017 er ikke med i
totalberegning av dekningsgrad da disse anses å være i en startfase.
Tabell 11. Antall personer som ble inkluderte og ikke-inkluderte ved hvert senter, samt beregnet
dekningsgrad på senternivå
Deltagende poliklinikker

Antall
inkluderte

Ikkeinkluderte,
aktuelle

Beregnet
dekningsgrad
på senternivå
3
93,9

Oslo universitetssykehus Aker-g

46

Sykehuset i Vestfold-a

69

117

37,1

Lovisenberg diakonale sykehus-g

99

105

48,5

Sykehuset Innlandet-h

119

10

92,2

Sykehuset Telemark-a

34

70

32,7

179

43

80,6

Diakonhjemmet sykehus-g

87

46

65,4

Sørlandet sykehus Arendal-g

99

0

100

172

28

86,0

Sykehuset i Vestfold-g

71

76

48,3

Haraldsplass diakonale sykehus-g

76

95

44,4

Haugesund sjukehus-a

14

29

43,7

Stavanger universitetssykehus-g

77

111

41,0

Nordfjord eldremedisinske senter

32

8

80,0

Olaviken sykehus-a

19

6

76,0

St.Olavs Hospital-g

198

14

93,4

St.Olavs Hospital-a

15

4

78,9

UNN Tromsø-g

180

14

92,8

Kløveråsen Bodø-h

115

20

85,2

Helgelandssykehuset, Mo i Rana-g

34

4

89,5

Drammen sykehus-g

38

33

53,5

1773

836

68,0

Levanger sykehus-g

11

ukjent

ukjent

Øvrige senter*

17

114

Oslo universitetssykehus Ullevål-h

Sykehuset Østfold-g

Totalt til dekningsgradsandel

*Senter med mindre enn 10 inkluderte i 2017, disse er ikke med i total dekningsgradsprosent.
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Tabell 12. 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
Annet
Missing
Totalt

Antall (%)
125 (15)
7 (1)
252 (31)
161 (20)
253 (31)
38 (5)
836

Av andre årsaker ble blant annet fremmedspråklige pasienter, førerkortvurdering og organisatoriske
forhold nevnt (nye medarbeidere, kveldspoliklinikk, tidspress, manglende kontorplass).
Det var 70 pasienter (2,5% av alle som kom til poliklinikkene) som manglet samtykkekompetanse og
dermed ikke fylte kriteriene for inklusjon.
En angivelse av dekningsgrad på individnivå i NorKog vil være mulig når dekningsgradsanalyse mot
NPR foreligger.

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
For å sikre datakvalitet i registeret gjøres følgende tiltak:
• Informasjon/ opplæring av nye senter ved besøk, informasjonsmøte
• Brukerveiledning som beskriver arbeidsprosessen, med testinstruksjoner og veiledning til utfylling
av skjema finnes, og er under revisjon i 2018
• 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 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 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
På grunn av et ønske om å tilstrebe høy presisjon i diagnosesetting mellom forskjellige senter ble det
utført en validering av de kliniske diagnosene fra et utvalg av pasienter fra den største leverandøren av
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data til NorKog, Hukommelsesklinikken OUS. Dette ble gjort ved at registrerte NorKog-diagnoser ble
sammenlignet med ICD-10 baserte forskningsdiagnoser satt av to erfarne leger med spesialkompetanse
innenfor demensdiagnostikk (spesialist i alderspsykiatri og nevrologi) hos 107 pasienter inkludert i et
forskningsprosjekt. Disse pasientene var valgt ut til det aktuelle forskningsprosjektet fordi de hadde
gjennomgått en spesiell MR undersøkelse, men ble valgt til denne kun på bakgrunn av kortest ventetid til
MR, og uten øvrig seleksjon.
Resultatene viste en weighted kappa verdi på 0,65 (0,54; 0,77) for å skille subjektiv kognitiv svikt, mild
kognitiv svikt og demens. Det kan ikke forventes 100% samsvarighet når man sammenligner kliniske
diagnoser med diagnoser satt i forskningsøyemed, bl a fordi det kreves en høyere grad av sikkerhet før det
settes en klinisk demensdiagnose. Dette fremkommer også av tabellen under.

Tabell 13. Validering NorKog diagnose og forskningsdiagnose 1

Konklusjon NorKog

Total

Konklusjon forskningsdiagnose
SCI
MCI
Demens
SCI
6
7
1
MCI
2
20
13
Demens
0
1
57
8
28
71

Total
14
35
58
107

Ytterligere en tilsvarende valideringsanalyse ble gjennomført med data fra et annet forskningsprosjekt
som inkluderte pasienter fra Hukommelsesklinikkene OUS og Sykehuset Innlandet Hamar. Her var
weighted kappa 0,70 (0,63; 0,77).
Tabell 14. Validering NorKog diagnose og forskningsdiagnose 2

Konklusjon NorKog

Total

Konklusjon forskningsdiagnose
SCI
MCI
Demens
SCI
42
34
3
MCI
2
57
12
Demens
0
9
83
44
100
98
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Total
79
71
92
242

For å vurdere sammenlignbarhet mellom diagnosevariabelen ved de forskjellige senter er det gjort en
sammenligning av MMSE verdi (grovt mål på kognitiv funksjon) i de tre diagnosestadiegruppene SCI,
MCI og demens, ved de forskjellige senter, se tabell 15.
Tabell 15. MMSE ved SCI, MCI og demens ved de forskjellige senter
SCI

Aker-g
SIV-a
LDS-g
SI-h
STHF-a
Ullevål-h
DS-g
HDS-g
Haugesund-a
SUS-g
SUS-a
Ahus-a
SSHF-g
Nordfjord
StOlav-g
Olaviken-a
SØK-g
StOlav-a
SIV-g
UNN-Tromsø-g
Kløveråsen-h
Hammerfest-g
MoiRana-g
Levanger-a
Drammen-g
Total i 2017

Antall
1
9
12
15
3
12
6
1
0
2
0
1
18
0
29
3
13
1
0
8
26
0
5
1
0
166

MCI

MMSE sum
(mean)
23,0
28,9
27,8
25,9
28,3
28,9
28,7
29,0
26,5
26,0
27,7
25,2
25,3
28,8
29,0
29,4
24,1
22,4
29,0
26,7

Antall
15
19
29
47
17
26
53
54
4
27
3
1
30
12
32
4
72
3
16
70
21
0
4
0
6
565

Demens

MMSE sum
(mean)
25,9
25,4
25,7
25,4
25,7
27,4
24,1
26,1
26,5
24,6
25,3
29,0
25,2
24,6
24,6
25,0
23,8
25,0
25,8
24,8
24,1
22,3
25,3
25,0

Antall
28
26
44
44
13
58
21
16
2
45
1
3
35
17
118
9
64
10
39
67
52
1
20
4
22
759

MMSE sum
(mean)
20,8
20,7
20,7
21,9
21,3
22,4
20,3
19,4
24,5
17,9
21,0
22,0
19,1
20,4
20,3
20,4
19,9
19,8
22,0
20,8
18,4
18,0
19,2
20,5
22,5
20,4

På bakgrunn av disse resultater ble behovet for å oppdatere diagnosekriteriene og prosedyren rundt
diagnosesetting belyst, og et kvalitetsforbedringsarbeid igangsettes i 2018. Effekten av dette arbeide vil
senere kunne valideres på tilsvarende måte.
Med tanke på overgang til fremtidig elektronisk løsning er det også gjort en validering av sumskårer
innrapportert fra senter (beregnet i forbindelse med testing av pasient) og sumskårer kalkulert basert på
avkryssinger. Resultater viser en feilsummering hos 2% av 441 pasienter, og for 1,1% av disse skyldtes
det feilberegning hos klinikerne. Dette viser at risikoen for feilsummering er såpass liten at den ikke
utgjør et hinder for å gå over til elektronisk innrapportering av kun sumskåre, eller å bruke sumskåre som
innrapporteres fra enkelt registersett i dag.
Det er foreløpig ikke gjort koblinger mot andre registre for validering / kvalitetssikring av data. I løpet av
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de neste to årene vil det bli gjort kobling mot Dødsårsaksregisteret, Folkeregisteret og Norsk
Pasientregister.
SveDem
Det er etablert kontakt med det svenske demensregisteret SveDem.
Inklusjon i SveDem krever ikke underskrevet samtykke. Personer med demens fra kommuner, sykehjem
og sykehus inkluderes i SveDem, og registeret er i antall inkluderte større enn NorKog. Det betyr at de to
registrene har ulike populasjoner og ulike inklusjonskriterier. Til tross for betydelig flere variabler i
NorKog enn SveDem samsvarer flere variabler i stor grad mellom de to registrene og vil kunne være
aktuelle for ekstern validering/sammenligning knyttet til sykehuspopulasjonen i SveDem. Det er foreløpig
ikke gjort avtale om slik sammenligning.
Norsk pasientregister
Det planlegges kobling til Norsk Pasientregister (NPR) som ledd i dekningsgradsprosjektet og som ledd i
studien Trail-Dem.
Dødsårsaksregisteret
Styringsgruppen i NorKog har godkjent utlevering av data til en studie som skal undersøke validitet av
demensdiagnosen på dødsattesten. Koblingene er gjort mot Dødsårsaksregisteret i 2017, men resultatene
foreligger ikke for denne rapporten.

5.7 Vurdering av datakvalitet
Utover prosedyren som er utarbeidet for å sikre best datakvalitet ved innregistrering, scanning,
verifisering og datavask er det kun gjort få valideringsanalyser for å påvise systematiske feil. Det er gjort
et arbeid med validering av diagnosesetting se kap 5.6, hvor det ble påvist at diagnosesetting kan variere
(tabell 13 og 14). Videre kan resultatet i tabell 15 kan tyde på at det er forskjeller i hvordan spesielt
diagnosen SCI brukes mellom forskjellige senter.
Data skannes fire ganger årlig. Etter hver skanning gjøres det nye analyser der siste skannede utvalg
sammenlignes med tidligere resultater. På registerseminarer diskuteres 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.
Det er fire viktige forhold vedrørende datakvalitet som bør vurderes ved analyse av resultater fra NorKog:
• Dekningsgrad på individnivå for utredning for kognitive symptomer og demens i
spesialisthelsetjenesten i Norge er foreløpig ikke kjent, og resultatene kan derfor ikke
generaliseres til å gjelde alle som utredes i Norge.
• Det er stor variasjon i dekningsgraden på senternivå. Senter med under 50% dekningsgrad er
markert med stjerne i figurer. Her bør resultater tolkes med større grad av forsiktighet.
• Det er stor variasjon i totalt antall inkluderte ved hvert senter. Senter med <20 inkluderte pasienter
vises ikke i figurer. Resultat fra senter med relativt få inkluderte må tolkes med større grad av
forsiktighet. Hvis dekningsgraden ved disse senter likevel er høy øker reliabiliteten.
• Andelen missing varierer. For variabler med mye missing bør det utvises mer forsiktighet ved
tolkingen, pga økt risiko for bias.
Når det gjelder kompletthet vil det i sammenheng med dekningsgradsanalyse også bli gjort en beregning
av kompletthet som er viktig for å kunne si noe om validiteten av dataene.
For kompletthet (missing) for sentrale variabler se tabell 16.
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Tabell 16. Missingoversikt for sentrale kvalitetsindikatorer
Sentrale kvalitetsindikatorer
PROM
NPI
Depresjon
Diagnose**
Oppfølging***
Missing
Missig
Missig
Missing
Missing
Senter
Valid (%)
Valid (%)
Valid (%)
Valid (%)
Valid (%)
Aker-g (n=44)
26
40,9*
40
9,1
7
84,1
44
0
42
4,5
Drammen-g (n=32)
4
87,5*
28
12,5
29
9,4
32
0
32
0
DS-g (n=84)
82
2,4
63
25,0
55
34,5
84
0
66
21,4
HDS-g (n=73)
58
16,4*
53
27,4
57
21,9
71
2,7
61
16,4
Kløveråsen-h (n=114)
112 1,8
113 0,9
93
18,4
111 2,6
103 9,6
LDS-g (n=93)
91
2,2
72
22,6
60
35,5
89
4,3
75
19,3
MoiRana-g (n=34)
34
0
33
2,3
33
2,9
31
8,8
24
29,4
Nordfjord (n=32)
31
3,1
25
21,9
30
6,25
32
0
29
9,4
SI-h (n=116)
77
33,6*
95
18,1
115 0,9
112 3,4
108 6,9
SIV-a (n=65)
64
1,5
60
7,7
63
3,1
59
9,2
60
8,3
SIV-g (n=62)
61
1,6
52
16,1
12
80,6
61
1,6
41
33,9
SSHF-g (n=88)
88
0
83
5,7
86
2,3
86
2,3
72
18,2
STHF-a (n=34)
7
79,4*
33
2,9
23
32,4
33
2,9
34
0
StOlav-g (n=190)
189 0,5
179 5,8
131 31,1
188 1,1
116 38,9
SUS-g (n=77)
0
100*
76
1,3
63
18,2
76
1,3
74
3,9
SØK-g (n=166)
166 0
15
4,2
123 25,9
165 0,6
146 12,0
Ullevål-h (n=113)
105 7,1
99
12,4
102 9,7
113 0
77
31,9
UNN Tromsø-g (n=174) 0
100*
134 23,0
156 10,2
169 2,9
162 6,7
Total (n=1652)
1235 25,2
1453 12,0
1295 21,6
1611 2,5
1368 17,2
*Poliklinikker som helt eller delvis har brukt enkelt registersett hvor PROM-spørsmål ikke var med, og dermed er
missing høy.
**I beregning for kvalitetsindikatoren om spesifikk demensdiagnose brukes kun de med dokumentert demens missing regnes dermed ikke med. Her vises missing uavhengig av type diagnose. Derfor er n en annen her enn vist
for kvalitetsindikatoren i figur 11.
***I beregning for kvalitetsindikatoren om oppfølging brukes kun de med dokumentert demens/MCI - missing
regnes dermed ikke med. Derfor er n en annen her enn vist for kvalitetsindikatoren i figur 13.

Kommentar: Graden av missing varierer. For PROM-spørsmål kan dette forklares med at disse
spørsmålene ikke var med i enkelt registersett i 2017, men vil være det fra 2018. Pasienter med missing er
med i beregning av måloppnåelse i kapitel 3, med unntak av i indikatorene om spesifikk demensdiagnose
og oppfølging.

Øvrige vurderinger
Det kan gå inntil seks måneder før registersett ferdigstilles og sendes inn, noe som fører med seg en
forsinkelse i rapporteringen.
Datakvalitet rundt komparentopplysninger: Vi oppfordrer til at selvutfyllingsskjema gås igjennom fordi
man vet at enkelte ord og uttrykk kan være vanskelig for komparent å forstå og svare korrekt på.
Informasjon fra komparent er avgjørende ved utredning av kognitiv svikt og demens, og hyppigheten i
kontakt mellom komparent og pasient er viktig for å kunne tolke disse data med størst sikkerhet, derfor
registreres det hvor tett denne kontakten er. Vi vil også åpne for at pasienten selv kan besvare disse
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skjemaene, for å øke kompletthet, men pga manglende sykdomsinnsikt hos enkelte pasienter vil det
markeres for om det er pasienten som har gitt svarene.
Brukermanualen til NorKog er under revidering for å i større grad sikre at alle variabler forstås likt og at
den samme informasjon blir innhentet på alle pasienter.
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Kapittel 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, og deres komparenter.
Inklusjonskriterier:
• Pasienter med samtykkekompetanse, henvist for utredning av kognitiv symptomer ved
poliklinikker i spesialisthelsetjenesten.

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer
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 spesielt sentrale og er
presentert i resultatkapittel 3.2. I dette avsnitt 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, 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 evne 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 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 kan oppstå i
forbindelse med kognitive symptomer og en demensutvikling.
Kartlegging av nevropsykiatriske symptomer er viktig for å skille mellom kognitiv svikt og
nevropsykiatriske symptomer, å iverksette adekvat behandling og å kartlegge pasients og komparents
utfordringer. Målsetning er at alle pasienter i NorKog kartlegges for nevropsykiatriske symptomer.
Kvalitetsindikator 4 (prosess). Andel pasienter som kartlegges for depressive symptomer.
Kartlegging av depressive symptomer er viktig for å kunne skille 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 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 utvidet utredning i demensretningslinjen når den basale
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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 % 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 man når
demensdiagnosen er satt, også konkluderer i forhold til etiologisk underliggende årsak. Målsetning er at
andelen pasienter som får en spesifisert demens 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 å rekvirere MR-undersøkelse bør vurderes dersom MR allerede er tatt i
løpet av siste seks måneder som del av en demensutredning ifølge Nasjonal faglig retningslinje om
demens (hdir). Videre anbefales vurdering av substanssvinn i ulike deler av hjernen og vurdering av
vaskulære forandringer for å støtte den kliniske diagnosen. Klinisk 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 påvirker om en person fyller helsekravene for bilkjøring. Gjennom kognitive tester,
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- eller
kommunehelsetjenesten).
Kvalitetsindikator 10 (prosess). Tid fra utredningsstart til informasjon om diagnose er gitt.
Informasjon om resultat/diagnose etter endt utredning er av betydning for pasient, komparent og
hjelpeapparat i forhold til å kunne iverksette riktig behandling/ hjelpetiltak. Det er ønskelig at en
konklusjon ikke trekker ut i tid og 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
mnd.
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 og dermed hvordan styre behandling og
oppfølging etter det som er pas subjektive opplevelser. 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 både for å utelukke andre
tilstander som kan gi kognitiv svikt, og som i mange tilfeller kan behandles, og for å øke presisjonen i
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etiologisk demensdiagnostikk. Målsetning er at somatisk undersøkelse er utført på 100% av alle pasienter
som er inkludert i NorKog ifb med aktuelle utredning.

6.3 Pasientrapporterte utfalls- og erfaringsmål (PROM og PREM)
Inklusjon av PROM og PREM-mål i NorKog:
PROM- mål i registeret ble godkjent av Fagsenter for pasientrapporterte data 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. Det ble konkluderte med at
PROM-mål var ivaretatt gjennom skjema/spørsmål som allerede lå i datasettet. I resultatkapittelet
presenteres PROM-mål besvart av pasient. Som vist i kap 3.2.1 har PROM ikke vært inkludert i enkelt
registersett i 2017. Fra 2018 inngår PROM-spørsmål i begge registersett og er tydeliggjort visuelt i
settene. Det forventes derfor høyere måloppnåelse på denne kvalitetsindikatoren for 2018.
PREM-mål planlegges utviklet og pilottestet i 2018 i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen,
Demenslinjen- Nasjonalforeningens hjelpetelefon og Nasjonalforeningens brukerråd.
Alle NorKogs registersett oppdateres i 2018. PROM-mål tydeliggjøres og sikres representert i både
hovedsett og enkelt registersett.
Hovedinstrument for innhenting av PROM fra pasient, rapportert i kapitel 3.2:
• To spørsmål om opplevelse av og bekymringer knyttet til redusert hukommelse
• Fatiguespørsmål
Tilleggsinstrument:
• Norsk Revidert Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR3).
• Montgomery - Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)
• Instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (I-ADL) og Personnære aktiviteter i dagliglivet (P-ADL)
• Informant Questionnaire for Cognitive Decline (IQCODE). Spørreskjema til komparent.
• Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q).
• Cornell Skala for depresjon ved demens (CSDD).
• Mayo søvnskjema informant

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
NorKog har data på kjønn, alder, sivil status, boforhold, yrkesstatus, mottak av offentlige tjenester,
oppfølging etter diagnose som vil kunne brukes for å kartlegge sosiale og demografiske ulikheter i helse.
Se kap 3.3.3 for resultater av analyser.
NorKog har mulighet gjennom konsesjon og samtykke å koble data mot andre nasjonale registre som vil
kunne gjøre det mulig å analyse andre sosiale og demografiske forskjeller. Dette ligger som muligheter,
men er foreløpig ikke gjennomført systematisk med denne hensikt.
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.
Nasjonal faglig retningslinje om demens ble publisert i 2017. Representanter i fagråd har deltatt i
arbeidsgrupper knyttet til utarbeidelse av Nasjonal faglig retningslinje om demens. Deler av retningslinjen
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vedrørende kognitiv testing henviser til og er basert på registersettet i NorKog.
Det finnes ikke nasjonale kvalitetsindikatorer for personer med demens i Norge. Gjennom
korrespondanse med helsedirektoratet finnes det per 16.08.2018 heller ingen konkrete planer om å utvikle
nasjonale kvalitetsindikatorer for demens, men hdir åpner for innspill om hvordan utvikle slike, evt i
samarbeid med registermiljø.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Alle testene som inngår i NorKog er også tatt med i Nasjonal faglig retningslinje om demens.
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 registersett for å kunne vurdere oppfølging etter utredning og også tid
fra oppstart utredning til informasjon om diagnose gis.

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Følgende kvalitetsforbedringsområder er identifisert på bakgrunn av analyser fra registeret, gjennom
drøftinger med og tilbakemeldinger fra de kliniske fagmiljøene og en spørreundersøkelse gjennomført
februar 2018.
Tydeligere diagnostiske kriterier og diagnosekonklusjonsskjema. Gjennom valideringsanalyse har det
fremkommet forskjeller i diagnosesetting.
Behov for forløpsdata. Innregistrering i NorKog består av data samlet under utredningsfasen av kognitiv
svikt. Data knyttet til forløp og utvikling av tilstanden vil være etterspurt for å kunne forbedre prognostisk
informasjon til pasienter og komparenter, og for å kunne planlegge behandling, oppfølging og omsorg.
Inklusjon av pasienter med minoritetsbakgrunn. Med 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, og å kunne inkludere utredningsvektøy bedre tilpasset personer med ulik kulturell og språklig
bakgrunn.
Kognitive tester ved bruk av tolk er problematisert av klinikere, spesielt knyttet til presisjonsnivå på både
spørsmål og svar. En gjennomgang av antall pasienter som er aktuelle for inklusjon i NorKog men som
ikke har blitt inkludert viser en stor andel hvor fremmedspråklig er angitt som årsak til manglende
inklusjon.
Geriatrisk poliklinikk i Karasjok ønsker å delta i NorKog og etterlyser materiell på samisk. Inklusjon av
personer med samisk kulturspråkelig bakgrunn vil stille krav til samiskspråklige registersett og kognitive
tester. Andre poliklinikker inkluderer også pasienter med samisk kulturspråkelig bakgrunn.
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 komparenter. Å
gjennomgå en kognitiv utredning på spesialisthelsetjenestenivå er omfattende og tidkrevende. Enkelte
pasienter og komparenter har gitt uttrykk for at dette er belastende. Det vil være av stor betydning å få
tilbakemeldinger, mer systematisert om pasienter og komparenters tilfredshet med den tjenesten som
tilbys.
Oppdatering av tilgjengelig testmateriell. Fra klinisk hold er det etterlyst oppdaterte og spesialiserte
tester/kartleggingsverktøy og normer. En del testmateriell ligger tilgjengelig på ulike nettsider: Aldring og
helse, Kunnskapssenteret, Helsebiblioteket, Den Norske Legeforening. Tilbakemelding fra klinikere
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
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tilhørende normer.
Det har også fremkommet et behov om at resultat fra flere kognitive tester skal kunne inkluderes i
NorKog. Dette er spesielt relevant ved utredning av yngre personer, personer med høy premorbid
kognitiv fungering, og hos personer med uvanlige kognitive symptomer.
Utredning etter samme mal. Når nye poliklinikker starter i NorKog gir mange tilbakemelding om at
deltagelse innebærer endring av arbeidsmåter. Et mål for NorKog er at pasienter som utredes for
kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten utredes etter samme mal, med samme type verktøy og
kognitive tester.

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
NorKog gjennomførte tidlig i 2018 en spørreundersøkelse til de deltagende poliklinikkene og etterspurte
om deltagelse i NorKog har medført endring i arbeidsmåter ved den enkelte poliklinikk.
Tabell 17. Endring av arbeidsmåter
Endringer etter tilslutning til NorKog
Har deltagelse i registeret endret arbeidsmåter ved deres poliklinikk?
Bruker dere andre/flere kartleggingsverktøy/kognitive tester nå
Har dere deltatt på registerseminar
- hvis ja, har det opplevdes som nyttig for praksis
Har deltagelse medført endring for pasientene
Blir den årlige resultatrapporten benyttet til kvalitetsforbedring lokalt

Ja
11
9
12
11
19
6

Nei
2
4
2
0
5
17

Flere har kommentert at deltagelse i registeret har resultert i en med strukturert og systematisk utredning
og datainnhenting, at komparentsamtalen er blitt mer strukturert og at det har øket bevisstheten i forhold
til diagnostisk praksis.
Endringer for pasienten innebærer mer bruk av kartleggingsverktøy, tester og skjema, et mer likt tilbud
uavhengig av behandler, mer systematisk somatisk undersøkelse. Noen har angitt lengre utredningstid.
Tilbakemeldinger på deltagelse på registerseminar er at det oppleves som nyttig å dele erfaringer og
praktiske tips, øket kunnskap og motivasjon, at presentasjon av resultater gir mulighet til å sammenligne
seg med andre.
Resultatrapport benyttes til gjennomgang for å avdekke forbedringspotensialet, vurderer datakvalitet og
sammenligning med andre senter.
Gjennom registerbesøk, mailkontakt med sentrene og på registerseminar har følgende innspill
fremkommet:
• En betraktning etter registerseminar og gjennomgang av nytt diagnoseark. En poliklinikk oppdaget
at de benyttet en anne ICD10-kode for frontallappsdemens enn de øvrige poliklinikkene. Det har
resultert i at dette er tatt opp på poliklinikkmøtet og at de vil endre praksis.
• En poliklinikk fikk avdekket at de har en veldig høy skår på RSS sammenlignet med resten av
sentrene. Poliklinikken drøftet egen praksis i lokalt fagmøte.
• Besøk til en poliklinikk med gjennomgang av resultatrapport avdekket at de nesten ikke benytter
MADRS sammenlignet med øvrige senter. Dette resulterte i at praksis skal tas opp lokalt og
endring av praksis vurderes.

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. Prosjektet er
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pågående.
•

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. Prosjektet er pågående.

Kontrollskjema i NorKog ble tatt i bruk i 2016. Analyse av dette materialet skal gjennomføres i 2018, for
å belyse variasjon knyttet til praksis ved de ulike poliklinikkene, samt utvikling av de kognitive vanskene
over tid.

Prosjekt 2: Utredning av pasienter med minoritetsbakgrunn.
Ny faglig leder i NorKog vil sammen med fagmiljøet ved OUS gjøre et arbeid for å fremskaffe oppdaterte
engelske versjoner av de testene som ligger i registersettene. Det skal søkes om midler for å oversette alle
registersettene til engelsk.
NorKog vil i samarbeid med geriatrisk poliklinikk i Karasjok gjennomgå tilgjengelig materiale på samisk.
Det vil søkes midler for å oversette nødvendig materiell til samisk.
Når engelsk og samisk materiell blir tilgjengelig vil dette bli forelagt Personvernombudet som en
endringsmelding.
Prosessene er startet i 2017 og videreføres i 2018.

Prosjekt 3: Utvikling av PREM-mål.
Det er etablert et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å utvikle PREM-mål for
NorKog. Demenslinjen (hjelpetelefon for personer med demens og deres pårørende) er i dialog men
mange pasienter og pårørende daglig. Medarbeidere på Demenslinjen vil gjøre en kartlegging av hvilke
tema brukerne ønsker å gi helsetjeneste tilbakemelding på. Med bakgrunn i tema fra demenslinjen vil
utkast til et enkelt spørreskjema utarbeides.
Najonalforeningens brukerpanel og fagråd i NorKog vil bli invitert til drøfting av utkastet, før det pilottestes ved to sykehus, evalueres og tas i bruk i NorKog.
Arbeidet startet i 2017 og videreføres i 2018.

Prosjekt 4. Revisjon, oppdatering og samstemming av testmateriell, brukermanual og registersett.
Brukermanualen er i 2017 revidert og oppdatert. En arbeidsgruppe har gjennomgått aktuell litteratur og
oppdatert testversjoner og normer for de verktøyene som ligger i registersettene. Dette for å sikre at
verktøy i registret blir brukt likt over hele landet og at dataene blir vurdert etter oppdaterte normer. Et
utkast er nå ute på høring og arbeidet ferdigstilles i 2018.
I løpet av 2018 vil det bli kartlagt hvilke øvrige kognitive utredningsverktøy som er hyppig brukt ved
utredning, utover NorKog batteriet, da man ser at det hos visse pasientgrupper er nødvendig med andre
tester. Det vil være aktuelt med henvendelse til Personvernombudet for å få godkjennelse om å inkludere
andre tester.
I forlengelsen av dette og etter arbeidet med kvalitetsindikatorer skal revisjon av registersettene
ferdigstilles i 2018. En revisjon av diagnoseregistreringsskjema bli også en del av dette arbeidet.
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Prosjekt 5. Utredning etter samme mal
Nye senter får informasjon om registersett med tilhørende kognitive tester, testmateriell og
brukerveiledning gjennom besøk til den enkelte poliklinikk, tilsendt materiale og deltagelse på
registerseminar. Utover dette får nye senter tilbud om hospitering ved senter som har deltatt over flere år.
I starten av 2018 ble det gjennomført en kartleggingsundersøkelse for å kartlegge om deltagelse i NorKog
har medført endrede arbeidsmåter, bruk av andre/flere standardiserte kognitive tester og
kartleggingsverktøy og om deltagelse i NorKog har medført endringer i tilbudet pasientene får.
Resultater fra denne spørreundersøkelsen skal presenteres i 2018 og danne grunnlag for planlegging av
videre kvalitetsforbedringstiltak.

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis)
Prosjekt 1: Forløpsdata.
•

To studier er pågående og det er så langt ikke mulig å evaluere konsekvenser dette vil få for praksis

•

Innføring av kontrollskjema viser stor variasjon mellom sykehus knyttet til oppfølging i
spesialisthelsetjenesten og vil fokuseres på neste åres registerseminar.

Prosjekt 2: Utredning av pasienter med minoritetsbakgrunn.
Prosjektet med oversettelse av registersettene til engelsk og samisk starter i 2018 og kan enda ikke
evalueres.

Prosjekt 3: Utvikling av PREM-mål.
Det er gjennomført to møter mellom nasjonalforeningen for folkehelsen knyttet til utvikling av PREMmål i NorKog. Medarbeidere hos brukerorganisasjonen er positive til å delta i dette utviklingsarbeidet.
Det som gjenstår er å utarbeide en prosjektskisse med tidsplan for arbeidet. Det forventes at
tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende på sikt vil få konsekvenser for den enkelte poliklinikk og for
videre utvikling av NorKog materialet.

Prosjekt 4. Revisjon, oppdatering og samstemming av testmateriell og registersett
Arbeidet med revisjon av brukermanualen, normer, diagnoseregistreringsskjema og registersett har tatt
lengre tid enn forventet. Mange klinikere har vært involvert og det har vært gjennomført flere
høringsrunder. Utarbeidelse og godkjenning av kvalitetsindikatorer for registeret har også vært nødvendig
å se i sammenheng med dette. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018.

Prosjekt 5. Utredning etter samme mal
Svar fra spørreundersøkelsen viste at 11 av 13 poliklinikker hadde endret arbeidsmåter etter at de ble med
i NorKog. I kommentarene vektlegges at de benytter nye kartleggingsverktøy, at utredning og behandling
er blitt mer strukturert og systematisk, at informasjon fra komparent innhentes mer systematisk, at det er
blitt en større bevissthet knyttet til diagnostisering.
Deltagelse på registerseminar oppleves som nyttig, kasusdiskusjon er viktig for å tilstrebe harmonisering
av diagnosesetting, gir tilbakemelding på egen praksis, man deler erfaringer og tips, gir oppdatering på
forskning ved bruk av dataene, gir øket kunnskap og motivasjon.
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På spørsmål om deltagelse i NorKog har medført endringer for tilbudet pasienten får er det kommentert at
pasienten nå får en mer systematisk og likere tilnærming uavhengig av hvilken behandler som er
involvert, at pasientene gjennomgår et større testbatteri, noe som kan være en ulempe og en fordel, at
pasienten får et mer helhetlig tilbud og fastlegene får en oppsummering av pasientens tilstand som
bakgrunn for å utarbeide et tilbud i kommunen.

6.10 Pasientsikkerhet
Komplikasjoner eller uønskede hendelse 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.
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 mottatt datafil med egne data til kvalitetsforbedringsprosjekt og presentasjoner.
Resultater fra rapporten er presentert på registerseminar og på nasjonale konferanser. NorKog hadde
informasjonsstand på Demensdagene og posterpresentasjon på Landskonferanse alderspsykiatri.
NorKog har i 2017 samarbeidet med Nasjonalt servicemiljø HSØ om en interaktiv digital løsning for
resultatpresentasjon. Arbeidet ferdigstilles 2018.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Årsrapport legges ut på registerets hjemmeside og sendes kontaktperson og 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.
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. Tilbakemelding fra sentrene er
at de ønsker resultatene av egne data, alle sentrene og totalt.
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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).

8.2 Vitenskapelige arbeider
Ved utgangen av 2017 hadde 37 studier fått godkjenning til å benytte data fra NorKog i forskning: 7
fullførte doktorgrader, 10 pågående PhD-studier, 10 postdok-studier, 1 pågående og 1 fullført mastergrad.
Utover dette er data fra registeret benyttet i rapport til helsedirektoratet om kostnader knyttet til demens.
Ved utgangen av 2017 var det publisert 43 forskningsartikler hvor data fra registeret var benyttet, 8
artikler publisert i 2017.
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
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, www.norkog.no
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Kapittel 9
Forbedringstiltak
Plan for forbedringstiltak. Tiltak som er gjennomført i 2017 år samt tiltak som er planlagt gjennomført
2018.
9.1 Datafangst
Forbedring av metoder for fangst av data
Både registerets hovedsett og enkelt registersett har gjennomgått en revisjon i 2017-2018. Reviderte
kvalitetsindikatorer skal sikres inkludert i begge sett. Innføring av et enkelt registersett i 2016 har økt
mengden senter som kan delta i NorKog. Omtrent 30% av inkluderte pasienter i 2017 ble innrapportert på
enkelt registersett.
Plan for 2018
• Å tydeliggjøre et minimum av variabler som må registreres. Disse må svare opp registerets
kvalitetsindikatorer og har som mål å kunne brukes i en elektronisk løsning.
Elektronisk løsning for datafangst
Det er i 2017 utarbeidet en foranalyse for elektronisk datafangst i NorKog i samarbeid med fagsenter for
Nasjonale Kvalitetsregistre for Helse Sør- Øst.
Medarbeidere ved fagsenteret har sammen med medarbeidere fra NorKog startet forberedelsene til å
kunne presentere registerets kvalitetsindikatorer digitalt via rapporteket.
Fagrådet har vedtatt å utarbeide et redusert antall variabler, aktuelle for elektronisk innrapportering.
Plan for 2018
• Avventer tilbakemelding fra fagsenter for Nasjonale Kvalitetsregistre for Helse Sør- Øst på
foranalyse.
• Ferdigstille et eget variabelsett for elektronisk registrering
• Utvikle og pilot-teste elektronisk løsning ved to sykehus
• Ha klar en løsning for NorKog digital resultatrapportering ved utgangen av 2018

9.2 Metodisk kvalitet
Dekningsgrad og antall registrerende enheter
Det har i 2017 vært et stort fokus å øke dekningsgrad i registeret gjennom markedsføring og deltagelse på
regionsvise møter. Antallet deltakende sentra øket fra 28-32.
NorKog har vært presentert:
• Med informasjonsstand på Demensdagene, poster på Landskonferanse alderspsykiatri.
• Artikkel i tidsskriftet Demens og Alderspsykiatri
• Beskrivelse i nyhetsbrev: Registerhjørnet
• Det har vært gjennomført besøk til Sykehuset i Bergen, Levanger, Nordreisa, Kongsberg,
Telemark, Vestfold, Namsos
Plan for 2018
• Det er søkt om dekningsgradsanalyse hos Norsk Pasientregister
• Ferdigstille liste over aktuelle poliklinikker som er aktuelle for deltakelse i NorKog
• Besøk til Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane og Agder for å informere/invitere til deltagelse
• Kontakte senter som enda ikke deltar
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9.3 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
Kvalitetsindikatorer
I samarbeid med det kliniske fagmiljøet, fagrådet i NorKog og servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse
Sør-Øst ble kvalitetsindikatorer utviklet i 2017. Medarbeidere i NorKog har deltatt på PROM-seminar i
Bergen.
Plan 2018
• Godkjenning av kvalitetsindikatorene våren 2018.
• Innarbeide og tydeliggjøre kvalitetsindikatorene i alle registersett

Nye pasientrapporterte data som skal inn i registret
PROM-spørsmål inngår i hovedsett, men er fra 2018 også lagt inn i enkelt registersett, se punkt 3.2.1 og
6.3.
Plan 2018
• Utvikling av PREM.
• Samarbeide med Nasjonalforeningen for folkehelsen (som brukerorganisasjonen) om PREM-mål,
Demenslinjen, Nasjonalforeningens brukerråd for utvikling av hensiktsmessige spørsmål.
• Pilotteste spørsmålene ved 2 sykehus
• Prøve utlevering av skjema og frankert konvolutt i forbindelse med avslutning av utredning
Gjennomgang og forbedring av diagnosesetting i NorKog/klinisk praksis
Arbeid med nytt diagnosekonklusjonsskjema hvor tidligere brukte diagnosevariabler kan harmoniseres
inn er påbegynt. Arbeidsgruppe etablert for oppdatering av brukermanual og normer. Revisjon av
registersett pågår.
Plan 2018
• Ferdigstille nytt diagnoseinklusjonsskjema
• Utarbeidelse av støtteark med diagnosekriterier som brukes i NorKog
• Fokus på diagnosesetting på registerseminar
• Utprøving av skjema og støtteark under registerseminar.

Inkludering av utredningsverktøy for minoritetsetnisk bakgrunn og samisk kulturspråklig
bakgrunn
Behovet er understreket ved tilbakemelding fra senter og registrering av pasienter som fyller
inklusjonskriteriene men som ikke inkluderes i NorKog
Plan 2018
• Gjennomgå hvilke eksisterende kartleggingsverktøy som finnes på engelsk
• Produsere aktuelle skjema i Teleform
• Undersøke muligheten for å oversette utredningsverktøy til samisk og engelsk

Forløpsdata
Kontrollskjema tatt i bruk fra 2016.
Plan 2018
• Analyse av data kontrollskjemaene
• Variasjon i bruk av kontroller belyses på registerseminar
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Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller nasjonale kvalitetsindikatorer
Det finnes ikke nasjonale kvalitetsindikatorer for demens i Norge.
Plan 2018
• Kontakt med Helsedirektoratet ifh til utarbeidelse av nasjonale kvalitetsindikatorer er gjort i 2018.
Økt bruk av resultater til klinisk kvalitetsforbedring i hver institusjon
Plan 2018
• Stimulere til økt bruk av data til kvalitetsforbedring.
• Resultatrapport og årsmelding sendes faglig ansvarlig og kontaktpersoner ved hvert senter for å
stimulere til fagutvikling lokalt.
• Forbedre resultatpresentasjonen: fra rapportform til Powerpoint-presentasjoner for hver senter

9.4 Formidling av resultater
Forbedring av resultatformidling til deltagende fagmiljø
Det er startet samarbeid med fagsenter for Nasjonale Kvalitetsregistre for HSØ om elektronisk
resultatrapportering. Dette vil bedre tilgjengeligheten av resultater. Interaktiv løsning vil også gi økt
brukervennlighet.
Plan 2018
• Fullføre elektronisk resultatrapportering
Forbedring av resultatformidling til administrasjon og ledelse
Plan 2018
• Videreføre praksis med å tilby besøk og gjennomgang av resultater
• Forbedre resultatrapport skriftlig, og oppfordre til at denne blir distribuert til administrasjon og
ledelse.
Forbedring av resultatformidling til pasienter
Erfaringskonsulenten i Aldring og helse har bidratt med gjennomgang av hjemmeside og presentasjon av
studier.
Plan 2018
• Ny gjennomgang av hjemmesider sammen med erfaringskonsulent
Forbedring av hvordan resultater på institusjonsnivå publiseres
Samarbeid med fagsenter for Nasjonale Kvalitetsregistre for HSØ. Flere møter for å drøfte mulige
presentasjonsløsninger/verktøy
• Forbedre resultatpresentasjonen: fra rapportform til Powerpoint-presentasjoner for hver senter
• Innføre digital resultatrapportering
9.5 Samarbeid og forskning
Nye samarbeidspartnere
Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens ble etablert i 2016. Det er aktuelt for oss å bli bedre kjent
med deres driftsform og dataløsninger.
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Plan 2018
• Besøk til Nationalt videnscenter for Demens for en presentasjon og drøfting
• Planlagt møte med det nylig etablerte australske demensregisteret
• Samarbeid med regionalt demensregister i Nord-Trøndelag, som er knyttet til helseundersøkelsen i
Nord-Trøndelag (HUNT). Samarbeid gjelder harmonisering av dataset.
Forskningsprosjekter og annen vitenskapelig aktivitet
Det kommer løpende søknader om å få benytte data fra NorKog til forskning. Søknadsskjema og
prosedyre for utlevering av data er utarbeidet i samarbeid med PVO på Ullevål. Det er etablert en
faggruppe som gjør en første vurdering av innkomne søknader og sikrer at søknadene er innenfor
målsetning og godkjenninger i registeret, før søknaden sendes fagråd for behandling.
Plan 2018
• Stimulere til forskningssamarbeid mellom poliklinikker som deltar i NorKog
• Internasjonalt samarbeid
• Ledelsen i NorKog er involvert i planlegging og gjennomføring av oppfølgingsstudien Trail-dem,
hvor longitudinelle kontroller av pasienter i NorKog blir registrert og koblet med andre nasjonale
register. Det er et sterkt ønske å høste erfaring fra Trail-dem for prospektiv datainnsamling in
NorKog.
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Kapittel 10
Referanser til vurdering av stadium
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium NorKog

NrBeskrivelse

Kapittel Ja Nei

Ikke
aktuell

Stadium 2
1Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner

5.3

x □

□

2Presenterer resultater på nasjonalt nivå

3

x □

□

3Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser

5.2, 5.4

x □

□

Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering
7.1, 9.4
av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter

x □

□

Del II

x □

□

6Kan redegjøre for registerets datakvalitet

5.5

x □

□

7Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

5.2, 5.3,
5.4

□ x

□

8Har dekningsgrad over 60 %

5.4

□ □

x

9Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater 7.1,

x □

□

x □

□

11Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret 6.7

x □

□

12Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8

x □

□

13Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

x □

□

14Presenterer resultater for PROM/PREM

6.3

x □

□

15Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Del II

x □

□

4

5Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Stadium 3

10

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale
retningslinjer der disse finnes
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3.2, 6.6

Stadium 4

16Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser

5.6, 5.7

x □

□

17Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

5.2, 5.3,
5.4

□ x

□

18Har dekningsgrad over 80%

5.4

□ □

x

19

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

7.1

□ x

□

20

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

6.8, 6.9

x □

□
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