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Del I

Årsrapport

1. Sammendrag
Gjennom 2017-årsrapporten ønsker vi å belyse og formidle til brukere,
brukerorganisasjonen (Foreningen for muskelsyke, FFM), barneleger og nevrologer,
avdelingsledere og sentrale myndigheter verdien av registeret, samt
nødvendigheten av høy dekningsgrad og at alle parter bidrar til dette. Registrering
er frivillig for brukeren. Det er legenes ansvar å forespørre pasienten og utføre
registreringen, registerets ansvar å informere og veilede brukere og leger, og
myndighetenes oppgave å sørge for gode registrerings- og resultattjenester og
tilrettelegge for prioritering av registreringsarbeid hos avdelingsledere.
Hovedformålet for Muskelregisteret er å måle kvaliteten på det norske
helsetjenestetilbudet for pasienter med arvelige nevromuskulære sykdommer, og
gjennom det kunne bidra til faglig og strukturell kvalitetsforbedring. Siden oppstart
i 2008 har registeret fokusert på å samle data for å øke kunnskapen om disse
sjeldne sykdommene, få oversikt over sykdomsforekomst, udekkete tjenestebehov
og måle de viktigste kvalitetsparametrene for utredning og oppfølging. I 2018 er to
kausale behandlinger markedsført i Norge. Foreløpig bare for en undergruppe av
pasientgruppen med spinal muskelatrofi (SMA) og Duchenne muskeldystrofi (DMD),
men studier pågår og det forventes å skje en stor utvikling de nærmeste årene. Med
medikamentelle behandlingsmuligheter blir tidlig diagnose og genetisk avklaring
viktigere, og sykehusene får en mer sentral rolle i behandlingen og oppfølgingen
enn tidligere. Det betyr også at et nasjonalt kvalitetsregister blir stadig mer
relevant.
Registerets strukturmål retter seg mot både utredning i spesialisthelsetjenesten og
oppfølging i kommunehelsetjenesten. Registerets prosessmål er innrettet mot
behandlerens praksis – om nasjonale retningslinjer eller ”best practice” etterleves.
Registeret har foreløpig ingen resultatmål, da det så langt ikke benyttes til
monitorering av behandling og da det ikke er gjort intervensjoner.
Viktigste strukturmål:
Tid fra utredningsstart til diagnose. Denne er begrenset av kapasitet og
kompetanse. Her har vi sammenliknet perioder for utredningsstart: 1995-2000,
2005-2010 og 2012-2017. Vi ser en stegvis forbedring. Blant de som startet
utredning i 2012 eller senere har 80% fått en spesifikk diagnose innen 1 år, og 100%
innen 5 år, mens tilsvarende tall for 1995-2000 var ca. 30% og 22 år.
Andel genetisk avklarte. Nødvendig for naturlige forløpsstudier, tilgang til kliniske
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forsøk, evt kausal behandling og til genetisk veiledning. Oppnåelsen er begrenset av
teknologi, viten, kapasitet og kompetanse. I registeret er andelen genetisk bekreftet
70,4 % for de spesifiserte myopatiene, 80,5 % for muskelsykdomsgruppen limbgirdle muskeldystrofi (LGMD) og 49,4% for Charcot Marie Tooth nevropati nevropati
(CMT). Imidlertid kan dette være en overestimering dersom man har høyere
tendens til å rapportere de genetisk avklarte enn de uavklarte. Videre er spesielt
nevropatiene underrapportert i registeret, slik at dette tallet har stor usikkerhet. I
internasjonale epidemiologiske studier (England) er det rapportert 75,7 % definitiv
diagnose blant myopatier (1), 50-70% genetisk bekreftete blant CMT (men kun
37,7% ble rapportert blant de som ble diagnostisert utenfor nevropatiklinikk) (2-4).
Andel som mangler fysioterapi, gitt behov. Det er et mål at flest mulig har
fysioterapi, da det er et viktig støttetiltak for å optimalisere funksjonsnivå. Vi fant at
45,6 % har dette, men at 25,5 % mangler fysioterapi men har behov for dette. Vi har
i 2017 innsamlet data på årsaker til dette, men 42,4 % har ikke respondert. Blant de
som har svart er vanligste spesifiserte årsak manglende effekt (19 %). En del av
dette skyldes trolig kvaliteten på fysioterapien pga. manglende kompetanse på
nevromuskulære sykdommer. Dette er i linje med erfaringene til NMK, som tilbyr
rehabiliteringsopphold for pasienter og opplæring av kommunale fysioterapeuter
(5,6).
Viktigste prosessmål:
Hjertekartlegging/-oppfølging. Vi måler i hvilken grad de største gruppene med
kjent hjerterisiko får hjertekartlegging/-oppfølging og etterlevelse av nasjonale
retningslinjer. Tydeligste funnet er at blant 70 pasienter med DM 1 får bare 65,7 %
årlig EKG eller langtids-EKG som er nasjonal retningslinje. Imidlertid er
komplettheten på hjerteoppfølgingsvariabelen bare ca. 50%, slik at vi ikke kan
trekke konklusjon hvorvidt dette er et klinisk forbedringsområde. Lav kompletthet
skyldes at dette er en ny variabel. Det ble gjort datainnsamling i 2017, men det er
aktuelt å gjenta denne.
Genetisk veiledning. Dette er viktig for å kartlegge sykdom og bærerskap blant
familiemedlemmer og gi kunnskap om risiko for å få syke barn og mulighet for
prenatal/preimplantasjonsdiagnostikk. 39,9% blant genetisk diagnostiserte, 38,3 %
av pasienter med Dystrophia Myotonica type 1 (DM 1), og 18,8 % av pasienter med
DMD rapporterer å ikke ha fått tilbud om genetisk veiledning. Dette bør kartlegges
nærmere.
Oppfølging hos nevrolog for voksne med DM 1. Mens barn med muskelsykdom
følges opp ved barnehabiliteringer er oppfølgingen for voksne ofte ukoordinert. Vi
har mål om at flest mulig i den voksne DM 1-populasjonen følges opp hos nevrolog.
Begrunnelsen er at disse har sammensatte oppfølgingsbehov (multisystemsykdom),
og det vil derfor være en kvalitetssikring å ha en koordinator som kjenner
grunnsykdommens risikoområder. Blant 76 respondenter blant DM 1 er det 22,4 %
som mangler oppfølging hos nevrolog, 7,9 % ukjent. Dette er et mulig
forbedringsområde og bør utredes nærmere. Foreløpig vet vi ikke om det er
pasienten som ikke ønsker oppfølging eller om pasienten ikke får tilbud om
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oppfølging. DM 1-pasientgruppen generelt har en kognitiv påvirkning som gir
initiativløshet, apati og bagatellisering. Det er derfor viktig at behandlere er klar
over dette og tilbyr aktiv oppfølging.
Dekningsgrad på bosteds-HF-nivå og nasjonalt, for alle diagnoser og på
diagnosegruppenivå. Dekningsgraden til et helseforetak (HF) er en
kvalitetsindikator, fordi man gjennom å registrere pasientene sine kan måle egen
kvalitet og ut ifra det gjøre forbedringsarbeid, dessuten gjøre pasientene tilgjengelig
for behandling, studier, internasjonale/globale registre m.m. Dekningsgraden på
bosteds-HF-nivå reflekterer ikke nødvendigvis hvor mange det enkelte HF har
registrert selv, da pasienten kan ha blitt registrert på annet sykehus (skiftet bosted,
hatt second opinion osv.). Den er varierende i landet. Nasjonal dekningsgrad
estimeres til å være 31%. Dekningsgrad for myopatier er minst 35,2 %, for SMA
minst 34,1 %, og for CMT minst 17,9%. CMT-nevropati er relativt underrapportert i
Muskelregisteret, og fordi den utgjør en stor gruppe (1458 i NPR) har den stor
innflytelse på den totale dekningsgraden. Myopatiene og SMA er imidlertid
viktigere å måle kvalitet på, ettersom disse har mer kompleks oppfølging og det per
tid ikke er noen kausal behandling for nevropatiene.

Aktiviteter og planer
2017: For å øke nytten av registeret ble det lagt til flere kvalitetsindikatorer, og det
ble innsamlet data fra hele registerpopulasjonen både på gamle og nye indikatorer
for å styrke komplettheten i registeret. Viktigste resultater er nevnt over, og noe
kan bli utgangspunkt for kvalitetsforbedring. Det er behov for å øke dekningsgrad
og justere noen variabler for å trekke sikre konklusjoner. Det har vært økt
formidling til registerkontakter, avdelingsledere og brukere. I 2018 har denne
innsatsen vært styrket ytterligere med inklusjon av registerkontakter i nasjonale
videokonferanser, artikkel i Muskelnytt (pasientavis) og fagtidsskrift (godkjent,
venter på publisering), presentasjoner på konferanser, videopresentasjoner, og
nevromuskulær kompetansetjeneste ved OUS har besøkt lokalsykehus i helse Helse
Sørøst og Bodø for internundervisning om registeret og om nevromuskulære
sykdommer.
Fokuset i 2018 er hvordan vi kan øke nytten av registeret. Vi vil bl.a. gjøre mer
diagnosepesifikke kvalitetsmålinger på de mest sentrale diagnosegruppene basert
på forekomst og kompleksiteten i oppfølgingsbehovene. Fagrådet har besluttet å
fokusere på SMA, DM 1 og DMD og opprette egne moduler for disse, men registeret
skal være dynamisk og respondere på nye behandlinger og retningslinjer for andre
tilstander, slik at nye moduler kan legges til suksessivt. Myndighetene har besluttet
at OUS skal ha et nasjonalt register for behandling med nuzinersen (Spinraza), men
behandlingsregistre har ofte begrenset varighet, og det forventes å komme flere
behandlinger for samme sykdomsgruppe og andre registerdiagnoser i de neste
årene. Behandlingene må registreres i det nasjonale kvalitetsregisteret, slik at man
beholder oversikten. Gjennomgått behandling kan være eksklusjonskriterium for
deltakelse i senere behandlingsstudier eller for tilgang til senere behandlingstilbud.
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Videre vil vi innføre lungekartlegging som en ny registervariabel. Flere av
tilstandene i registeret er assosiert med tidlig død og tilbakevendende
lungebetennelser pga. svikt i respirasjonsmuskulatur, og tidlig påvisning og
intervensjon kan forebygge dette. Vi vil etter ombygging og oppdatering av
registerskjema gjøre omfattende datainnsamling. Dessuten har vi søkt NPR om
personkoplingsanalyse og fått innvilget dette med mulig oppstart
november/desember 2018. Registerkontakter vil da få liste over pasienter som ikke
er registrert i Muskelregisteret men i NPR med ICD-10 –koder som inkluderer SMA,
DM1 og DMD. Dette vil kunne få opp dekningsgraden for de utvalgte ICD10-kodene.
Pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM) har også vært et tema i 2017 og 2018.
Fordi det er liten erfaring med dette på det nevromuskulære feltet i Norge, og også
begrenset dokumentasjon på nytteverdien av PROM i internasjonale studier, har
beslutningen vært å gjøre en stegvis implementering. Vi har tatt oss tid til å vente
på den elektroniske løsningen, da dekningsgraden uansett har vært for lav for å
kunne gjøre konklusive målinger, og det har vært løfter om at den snart vil komme.
Det er planlagt PROM-innsamling på DM 1 i.l.a. 2018.
I 2018 har vi lansert den elektroniske resultattjenesten Rapporteket, som gir
registratorene tilgang til oppdaterte resultater til enhver tid. Sykehusene kan nå
sammenlikne sin kvalitet med resten av landet og evt. gjennomføre
forbedringstiltak. Dette kan også motivere til registreringsarbeid. Imidlertid er det
krevende å implementere nye elektroniske løsninger, og tilgangen kunne vært mer
brukervennlig.

Referanser
1. Norwood FL, et al. Prevalence of genetisk muscle disease in Northern England:
in-depthe analysis of a muscle clinic population, Brain 2009 Nov;132(Pt
11):3175-86
2. Murphy SM, et al. Charcot-Marie-Tooth disease: frequency of genetic subtypes
and guidelines for genetic testing. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012;83:706–
710.
3. Saporta AS, et al. Charcot-Marie-Tooth disease subtypes and genetic testing
strategies. Ann Neurol. 2011;69:22–33.
4. Azzeine H, et al. Molecular genetics charcot-marie-tooth disease, from genes to
genomes, Mol syndromol., 2012 Nov; 3(5): 204–214.
5. Ørstavik K, et al. Økt behov for fysioterapeuter med nevromuskulær
kompetanse, Tidsskr Nor Legeforen 2018, doi: 10.4045/tidsskr.18.0580
6. Fossmo H.L., et al. Fysisk trening hos voksne med arvelig muskelsykdom, Tidsskr
Nor Legeforen 2018, doi: 10.4045/tidsskr.17.1024
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2. Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
(Muskelregisteret) ble opprettet av NMK i 2008 etter oppdrag fra Helsedirektoratet.
Bakgrunnen er at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer tilhører en
pasientgruppe som har fått lite oppmerksomhet og at kunnskapen om disse
sykdommene og pasientene er mangelfull. Muskelregisteret omfatter mange
diagnoser og underdiagnoser, og det er store kliniske variasjoner. Fellestrekkene er
at de er arvelige, sjeldne sykdommer som medfører symptomer og svakhet i
musklene. Pasientene gjennomgår stort sett samme utredning og har noen felles
oppfølgingsbehov. Det er nyttig å samle dem i et felles register, fordi de hver for seg
er få, men sammen utgjør en vesentlig pasientgruppe (>4000 i Norge).
2.1.2 Registerets formål
•
•
•

•
•
•
•

Bidra til god og likeverdig kvalitet på diagnostikk, behandling og oppfølging i
spesialisthelsetjenesten
Skaffe oversikt over forekomst av arvelige nevromuskulære sykdommer på
mutasjonsnivå i Norge
Samle data om naturlig forløp og gjennom dette bidra til naturlig
forløpsstudier, som er en forutsetning for å kunne gjøre målrettete kliniske
forsøk mtp. å utvikle terapi, dessuten for å oppnå kunnskap om
oppfølgingsbehov
Kartlegge udekkete tjenestebehov
Tilgjengeliggjøre pasienter for behandling, forskning, kliniske studier og
internasjonale/globale registre.
Bidra til internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling som er nødvendig på
sjeldenfeltet
Bidra til økt oppmerksomhet, interesse og kunnskap om arvelig
nevromuskulære sykdommer blant leger på ulike sykehusavdelinger og
innenfor habilitering og rehabililtering. Dette vil gi bedre oppfølging for
pasientene og kunne stimulere til forskning.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
Behandling av personopplysninger i Muskelregisteret drives i henhold til konsesjon
fra Datatilsynet datert 06.08.2007 og bestemmelsene i helseregisterloven. REK Nord
har også i brev fra 09.06.2008 godkjent registeret.
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2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ivaretar databehandlingsansvaret og den
daglige driften av registeret. Registerenheten ved UNN er sekretariat og har
konsulentfunksjon.
•

•

•
•
•
•

Faglig leder: overlege Synnøve Magnhild Jensen, Nevro-, hud og
reumatologisk avdeling (Nehr) og NMK ved Universitetssykehuset NordNorge (UNN)
Lederen i Fagrådet: Prof. Laurence Bindoff ved nevrologisk avdeling på
Haukeland universitetssykehus (HUS) trådte av som styreleder og medlem
3/2018. Overlege Kjell Arne Arntzen (Nehr/NMK, UNN) overtok provisorisk
som leder fram til 9/2018, hvorpå nytt fagrådsmedlem fra 3/2018, overlege
Petter Sanaker, Nevrologisk avd., HUS, overtok. Kjell Arne Arntzen fortsetter
som ordinært fagrådsmedlem.
Overlege Magnhild Rasmussen, Barneavdelingen/Enhet for medfødte og
arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN), Oslo universitetssykehus (OUS)
Overlege Kristin Ørstavik, Nevrologisk avd./EMAN, OUS
Overlege Rune Østern, Medisinsk genetisk avd, St Olavs Hospital (fra 2018)
Annie Aune, brukerrepresentant, Foreningen for muskelsyke (FFM)

2.3.1 Aktivitet i fagråd/referansegruppe

Det ble avholdt vår- og høstmøte der vi bl.a. har diskutert tilbakemelding på 2016årsrapporten, revidert registerets vedtekter og lagt strategier for progresjon.
Hovedemner har vært valideringsprosjekt og implementering av ”patient-reported
outcome measure” (PROM), dekningsgradsstrategier og hvordan øke nytten av
registeret. Det ble innført nye kvalitetsindikatorer og gjort datainnsamling på nye og
gamle variabler med lav kompletthet. Resultater foreligger i denne årsrapporten, og
vi ser det er behov for å justere noen variabler og foreta ny datainnsamling for å
identifisere kvalitetsforbedringsområder. Det er lagt en plan for PROM. Validering
er utsatt til vi er ferdig med tilpasninger av registerskjema og gjort ny omfattende
datainnsamling og etterregistrering (vi har fått innvilget søknad til NPR om
personkoplingsanalyse for utvalgte diagnoser).
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3. Resultater
Resultater presenteres i følgende rekkefølge:

1. Dekningsgrad og tilslutning
2. Kvalitetsmålinger
3. Deskriptiv oversikt over registerpopulasjonen – sosiale forhold og
funksjonsnivå

Dekningsgrad og tilslutning
Tilslutning blant HF
Av figur 1 ser vi at antall registreringer i Muskelregisteret i 2017 var 190, mot 176
fra 2016. 13 av totalt 19 HF har registrert i 2017. UNN og OUS har jevnt et relativt
høyt registreringsantall, fordi de utgjør kompetansetjenesten og har pasienter fra
hele landet til utredning, ofte i form av ”second opinion”, og UNN tilbyr dessuten
rehabiliteringsopphold. Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Møre og Romsdal
gjennomførte i 2017 etterregistrering. HUS har gjennomført etterregistrering
tidligere også. Nordland etterregistrerte i 2016, UNN i 20132014. ”Rehabiliteringssenter” representerer hovedsakelig, om ikke 100%, Frambu,
som ble en del av den nevromuskulære kompetansetjenesten i 2015. Etter dette
har de begynt å informere om registeret og tilby registrering under
rehabiliteringsopphold for nevromuskulære pasientgrupper.
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Figur 1: Antall registreringer på institusjonsnivå årlig 2013-2017

Dekningsgrad på nasjonalt og HF-nivå
Vi har i 2018 gjennomført et søk i Norsk pasientregister (NPR) I 8-årsperioden 20092017 (registeret ble åpnet for registrering i midten av 2008 og kun 21 registreringer
ble utført I 2008, figur 2) og funnet 6026 unike pasienter med en hoveddiagnose
som er omfattet av Muskelregisteret. I en kvalitetssikring av diagnoser sendt til NPR
fra UNN i perioden 2002-2011, fant man at 146 av 500 pasienter (29,2 %) var
feilkodet og i realiteten ikke hadde en diagnose innenfor det arvelige
nevromuskulære spekteret. Gitt at denne andelen er representativ for hele landet,
vil det totale NPR-antallet tilgjengelig for registeret være 4266. Med 1333
registrerte i Muskelregisteret blir da den nasjonale dekningsgraden 31 % mens den
er 22,1 % uten korreksjon (figur 3).
Dekningsgraden varierer mellom bosteds-HF (figur 3). Den er spesielt lavt i Sogn og
Fjordane (ukorrigert 8,4 %) og høyest I Troms (ukorrigert 66,5 %) og Finnmark
(ukorrigert 58,2 %) (figur 4). UNN og OUS utgjør sammen med Frambu
nevromuskulær kompetansetjeneste og har som forventet høyest dekningsgrad.
Forøvrig må en være klar over at bosteds-HF ikke nødvendigvis tilsvarer
registrerende HF. Pasienter kan ha skiftet bosted eller blitt registrert annet sted. For
eksempel registrerer UNN, OUS og Frambu pasienter fra hele landet når de kommer
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til utredning eller rehabiliteringsopphold.

Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−18
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Figur 2: Diagrammet viser kumulativ vekst i registeret, avdøde er inkludert og utgjør
59 personer.
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Figur 3: Antall registreringer på bosteds-HF-nivå i hhv. Muskelregisteret og NPR.
Avdøde er ikke inkludert. Om vi utelukker de 5 i Muskelregisteret uten kjent
bostedsfylke (bosatt utenlands) blir nasjonal dekningsgrad 1333/6036=22,1%.
Denne er imidlertid ukorrigert, konf. tekst.

Dekningsgrad for spesifiserte tilstander
Arvelige nevromuskulære sykdommer utgjør et heterogent diagnosespekter. Nitten
ICD-10-koder er inkludert (figur 4), og disse består av et varierende antall ulike
kliniske diagnoser, som i sin tur kan ha undergrupper i ett eller to nivåer basert på
genetisk årsak (figur 6). (I tillegg uspesifiserte kardiomyopatier, men disse ses helt
bort fra i årsrapporten, ettersom det bare er en svært liten andel av disse som er
aktuelle for Muskelregisteret: de arvelige som gir kjent risiko for myopati men der
myopati sålangt ikke er konstatert. Det var heller ingen slike registrert pr 12/2017).
Genetisk årsak er avgjørende for behandling og prognose, og i de fleste tilfeller må
man ned på undergruppenivå for å definere sykdommen og oppfølgingsbehov. For
eksempel er det nasjonale retningslinjer for undergruppene DMD og DM1. ICD-10koder blir ofte for uspesifikke for klinisk bruk, men kan bidra til å gjøre noen grove
dekningsgradsestimeringer.
Ettersom de uspesifikke ICD10-diagnosene (G12.9, G60.9, G71.9) inkluderer
idiopatiske former som ikke skal inkluderes i Muskelregisteret og tilsammen utgjør
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en stor gruppe (87 i Muskelregisteret/1565 i NPR), er en pragmatisk tilnærming å
bare måle dekningsgrad for de spesifikke diagnosene (hhv. 1252 og 4471). Denne
er 28,0 % (figur 5). Det er sannsynlig at NPR-antallet inneholder en del ikke-arvelige
tilstander også blant spesifikke tilstander (konfr. avsnitt ovenfor), slik at 28,0 % nok
er en underestimering.
Av figur 5 ser vi også at de spesifiserte nevropatiene er en stor gruppe som er
spesielt underrapportert i Muskelregistere. Disse har derfor stor innflytelse på
dekningsgraden i registeret. Dekningsgrad for den største spesifiserte
nevropatigruppen CMT (G60.0) er 17,9 %. Fordi myopatiene har mer komplekse
oppfølgingsbehov enn nevropatiene, er myopatiene viktigere mtp.
kvalitetsmålinger. Det er derfor relevant å estimere en egen dekningsgrad for de
spesifiserte myopatiene (G70.2-T88.1). Denne er 35,2% (869/2467) ukorrigert.
Arvelig spesifisert SMA (G12.0 og G12.1) er også svært viktig, men utgjør en liten
gruppe i registeret (58/170) og har derfor liten innflytelse på dekningsgraden. Pga.
det nye Spinrazatilbudet for SMA, der effekt må overvåkes, er det betydningsfullt å
få opp dekningsgraden på denne gruppen. Den vil begrenses av at det ikke er alle
som ønsker å registrere seg eller sitt barn, og registrering er samtykkebasert.

Figur 4: ICD-koder som er inkludert i Muskelregisteret som benyttes til NPR-uttrekk.
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Figur 5: Antall registreringer på ICD 10-diagnosenivå i hhv. Muskelregisteret og NPR.
Begge er basert på den sist rapporterte koden, Avdøde utelatt.
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Inkluder avdøde: Nei

Fordeling av undergrupper av muskeldystrofier
Hele landet (N=659)

n=202

Limb−girdle muskeldystrofi (30.7%)

n=143

Dystrophia myotonica type 1 (21.7%)

n=79

Duchenne muskeldystrofi (12.0%)

n=67

Facioscapulohumeral muskeldystrofi (10.2%)

n=58

Usikker undergruppe (8.8%)

n=33

Dystrophia myotonica type 2 (PROMM) (5.0%)

n=22

Becker muskeldystrofi (3.3%)
Annen muskeldystrofi (2.0%)

n=13

Oculopharyngeal muskeldystrofi (2.0%)

n=13

Distal myopati (1.4%)

n=9

Kongenital muskeldystrofi (1.4%)

n=9

Emery−Dreifuss muskeldystrofi (0.9%)

n=6

Bethlem myopati (0.6%)

n=4

Myofibrillær myopati (0.2%)

n=1
0
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Andel pasienter (%)

Figur 6 Tabellen viser oversikt over muskeldystrofier i Muskelregisteret, dvs. G71.0
Muskeldystrofier, samt undergruppene Dystrophia myotonica 1 og 2 under G71.1
Myotonier. G71.1 inkluderer også nondystrofiske myotonier. Alle muskeldystrofiene
er unike, og limb-girdle muskeldystrofi har en rekke undergrupper basert på
genetisk årsak som ikke er tatt med her. Tabellen illustrerer Muskelregisterets
potensiale til å gi klinisk relevant oversikt over forekomster, i motsetning til NPR
som er basert på ICD-10-koder. ICD-10-kodeverket kan ikke benyttes for
dekningsgradsberegninger på diagnosenivå (få unntak).
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Kvalitetsmålinger
Registeret har I 2018 besluttet å ha hovedfokus på DM 1, DMD og SMA på bakgrunn
av forekomst og oppfølgingsbehov. Det er derfor mest focus på disse tilstandene I
denne årsrapporten.

!

Utredningstid

!

Andel genetisk avklarte

!

Genetisk veiledning

!

Hjertekartlegging/- oppfølging inkl. Etterlevelser av nasjonale retningslinjer

!

Fysioterapi

!

Oppfølging hos nevrolog for voksne med DM 1

Tid fra utredningsstart til spesifikk klinisk diagnose
Ettersom tiden fra symptomdebut til utredningsstart i stor grad påvirkes av
alvorlighet av symptomer, er det mest relevant å bruke tiden fra utredningsstart til
diagnose som kvalitetsmål. Denne vil være begrenset av infrastruktur i
helsesystemet i form av kapasitet (personell og tidkrevende DNA-diagnostikk) og
kompetanse.
Nedenfor har vi sammenliknet perioder for utredningsstart: 1995-2000, 2005-2010
og 2012-2017 (figur 7-9). Vi ser en stegvis venstreforskyvning av den kumulative
kurven som indikerer at utredningen har blitt mer effektiv. Blant dem som startet
utredning i 2012 eller senere har 80% fått en spesifikk diagnose innen 1 år, og 100%
innen 5 år, mens tilsvarende mål for 2005-2010 var ca. 50% og 13 år, og for 19952000 ca. 30% og 22 år.
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Tid utredningsstart til diagnose
Utredningsstart 1995-2000
Registrert: 2011−01−05 til 2018−07−09
Utredningstart fra år 1995 til 2000
Inkluder avdøde: Nei

Tid fra utredningsstart til diagnose
(for de som får en spesifikk diagnose )

60
40
0

20

Kumulativ andel (%)

80

100

Antall pasienter: 94 (=100 %)

Hele landet

0

5

10

15
Antall år

Figur 7
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Tid utredningsstart til diagnose
Utredningsstart 2005-2010

Registrert: 2011−02−16 til 2018−08−07
Utredningstart fra år 2005 til 2010
Inkluder avdøde: Nei

Tid fra utredningsstart til diagnose
(for de som får en spesifikk diagnose )

60
40
0

20

Kumulativ andel (%)

80

100

Antall pasienter: 194 (=100 %)

Hele landet

0

5

10
Antall år

Figur 8
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Tid utredningsstart til diagnose
Utredningsstart 2012-2017
Registrert: 2013−02−05 til 2018−08−07
Utredningstart fra år 2012 til 2017
Inkluder avdøde: Nei

Tid fra utredningsstart til diagnose
(for de som får en spesifikk diagnose )

60
40
0

20

Kumulativ andel (%)

80

100

Antall pasienter: 289 (=100 %)

Hele landet

0

2

4

6
Antall år

Figur 9
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8

10

Andel genetisk avklarte
Andelen genetisk avklarte er begrenset av teknologi, viten, kompetanse og
kapasitet: Det er ikke kapasitet eller økonomiske ressurser til å gjøre full genetisk
screening av alle. Det skal først være gjort omfattende utredning på en spesialisert
avdeling og diskutert indikasjon med kompetent genetiker. Forutsetningene for å
finne genfeilen er begrenset at metoder og eksisterende kunnskap om hvilke
mutasjoner som er sykdomsgivende. Andelen genetisk avklarte vurderes å være en
nyttig indikator på utredningskvaliteten i forhold til andre land. Imidlertid er det
ikke alle land som har slike data tilgjengelig. I utenlandske epidemiologiske studier
er det rapportert 75% definitiv diagnose for myopatier (1) og 50-70% for CMT (men
37,7% for pasienter utredet utenfor nevropatiklinikk) (2-4). I Muskelregisteret finner
vi for myopatier 70,4 % genetisk bekreftete, 23,2 % ukjent for registeret (figur 10),
for LGMD hhv. 80,5 % og 10,7 % (figur 11), for CMT hhv. 50% og 40% (figur 12).
Spesielt for CMT er det stor usikkerhet, fordi det er høy andel ukjent og lav andel
registrerte (jf. avsnitt om dekningsgrad for spesifiserte tilstander). Den høye
andelen ukjent skyldes med stor sannsynlighet at pasientene er registrert utenfor
behandlende institusjon. Imidlertid er det mulig å etterinnhente opplysninger om
dette. For myopatiene ser andelen tilfredsstillende ut, men vi må ta i betraktning at
det kan være seleksjonsbetinget gjennom at man kan ha større tilbøyelighet til å
registrere genetisk avklarte enn uavklarte.
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Andel genetisk verifiserte blant spesifikke muskelsykdommer

Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Inkluder avdøde: Nei
Diagnosegruppe(r): Muskelsykdommer
Diagnose(r): G71.0, G71.1, G71.2, G71.3, G71.8, G72.3, G73.6

Andel pasienter med genetisk verifisert diagnose
Hele landet (N=872)
80

Andel pasienter

60

40

20

0
Ja
70.4%

Nei
6.4%

Figur 10
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Ukjent
10.0%

Ikke registrert
13.2%

Andel genetisk verifiserte blant LGMD

Registrert: 2008−11−07 til 2017−12−18
Inkluder avdøde: Nei
Diagnosegruppe(r): Muskelsykdommer
Undergruppe(r): Limb−girdle muskeldystrofi

Andel pasienter med genetisk verifisert diagnose
100
Hele landet (N=205)

Andel pasienter

80

60

40

20

0
Ja
80.5%

Nei
8.8%

Figur 11
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Ukjent
10.7%

Ikke registrert
0.0%

Andel genetisk verifiserte blant CMT

Registrert: 2008−09−22 til 2017−12−18
Inkluder avdøde: Nei
Diagnose(r): G60.0

Andel pasienter med genetisk verifisert diagnose
60

Hele landet (N=263)

50

Andel pasienter

40

30

20

10

0
Ja
49.4%

Nei
9.9%

Ukjent
20.2%

Ikke registrert
20.5%

Figur 12

Genetisk veiledning?
Blant genetisk verifiserte i registeret har 38,5% ikke fått genetisk tilbud, 14,5%
ukjent for registeret (figur 13). Blant 96 pasienter med DM 1 (143 DM 1 i registeret
totalt) har 32,3% ikke fått tilbud om genetisk veiledning, 9,4% ukjent (figur 14).
Blant DMD (53 av 79 har respondert) har 17,0% ikke fått tilbud, 13,2% ukjent (figur
15). Dette kan være et forbedringsområde.
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Andel med genetisk bekreftet diagnose som har fått tilbud om
genetisk veiledning

Figur 13
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Andel DM 1 som har hatt tilbud om genetisk veiledning
Registrert: 2008−08−05 til 2017−11−14
Inkluder avdøde: Nei
Undergruppe(r): Dystrophia myotonica type 1

Tilbud om genetisk veiledning
Hele landet (N=81)
50

Andel pasienter

40

30

20

10

0
Nei
38.3%

Ja
44.4%

Figur 14
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Ikke relevant
7.4%

Ukjent
9.9%

Andel DMD som har hatt tilbud om genetisk veiledning

Registrert: 2009−04−22 til 2017−11−10
Inkluder avdøde: Nei
Undergruppe(r): Duchenne muskeldystrofi

Tilbud om genetisk veiledning
70
Hele landet (N=48)
60

Andel pasienter

50

40

30

20

10

0
Nei
18.8%

Ja
56.2%

Ikke relevant
10.4%

Ukjent
14.6%

Figur 15

Hjerteoppfølging inkl. etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Muskeldystrofiene DMD, DM 1 og LGMD 2I er de største muskeldiagnosegruppene i
registeret som har kjent hjerterisiko. DM 2 og BMD medfører også hjerterisiko, men
pasientgruppene er så små at det er vanskelig å overvåke når dekningsgraden er lav.
Vi ser av figur 16 at det er ca 5% eller lavere andel blant disse 5 diagnosene der det
rapporteres at det mangler hjerteoppfølging, men ca. 50% er ukjent for registeret.
Av figur 17 ser vi at det blant uspesifiserte myopatier er ukjent om hjertet er affisert
hos 34,9 %. Det kan tyde på manglende hjertekartlegging eller at den som
registrerer ikke vet. Det er behov for å gjenta datainnsamling.
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20

Hjerteoppfølging

N=153

N=34

N=89

N=84

N=24

DM1

DM2

LGMD2I

DMD

BMD

60
0

20

40

Andel (%)

80

100

Ukjent
Ikke relevant
Ja
Nei

Figur 16
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Figur 17: Hjerteaffeksjon av uspesifiserte myopatier

Etterlevelse av nasjonale retningslinjer for hjerteoppfølging:
• DM 1: Årlig EKG eller Holter. Resultat: Blant 70 som har kjent
hjerteoppfølging er dette oppfylt hos 65,7%. 7,1% ukjent (figur 18). Mulig
forbedringsområde.
•
•

•

Duchenne 6-10 år: EKG og ekko cor minst annethvert år. Antall som har kjent
hjerteoppfølging er bare 8, som er et lite tall til å måle på (figur 19).
Duchenne >10 år: EKG og ekko cor årlig. I figur 20 målt hyppighet ekko cor
(EKG forventes å bli tatt i samme seanse). Blant de som har kjent oppfølging
med ekko cor (N=38), er dette oppfylt hos 71,1 %, ukjent hos 10,5 %. Mulig
forbedringsområde.
Becker: ekko cor og EKG annethvert år. Resultat: Blant de som har kjent
hjerteoppfølging (N= 14 av totalt 24) gis ekko cor (og forventningsvis
samtidig EKG) til 78,6 %, ukjent hos 21,4 % (figur 21). Det ser således ut til å
være et forbedringspotensiale blant disse 14, men 14 er et lavt tall å måle på
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og det mangler svar hos resterende 10. Ut ifra dette kan vi ikke trekke sikre
konklusjoner.
Registrert: 2008−08−05 til 2017−11−14
Undergruppe(r): Dystrophia myotonica type 1

Hyppighet EKG/Holter
blant de med hjerteoppfølging
80

Hele landet (N=70)

Andel pasienter

60

40

20

0
Årlig
65.7%

Annethvert år
15.7%

Sjeldnere
11.4%

Ukjent
7.1%

Figur 18. Hyppighet av EKG eller Holter blant DM 1 som for registeret har kjent
hjerteoppfølging (N=70).
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Registrert: 2012−03−20 til 2017−08−16
Pasienter fra 6 til 10 år
Undergruppe(r): Duchenne muskeldystrofi

Hyppighet ultralyd
blant de med hjerteoppfølging
Hele landet (N=8)

Andel pasienter

60

40

20

0
Årlig
25.0%

Annethvert år
62.5%

Sjeldnere
0.0%

Ukjent
12.5%

Figur 19. Hyppighet ekko cor blant DMD 6-10 år som får hjerteoppfølging (N=8)
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Registrert: 2009−01−15 til 2017−11−10
Pasienter fra 11 til 54 år
Undergruppe(r): Duchenne muskeldystrofi

Hyppighet ultralyd
blant de med hjerteoppfølging
Hele landet (N=38)
80

Andel pasienter

60

40

20

0
Årlig
71.1%

Annethvert år
10.5%

Sjeldnere
7.9%

Ukjent
10.5%

Figur 20. Hyppighet ultralyd blant DMD>10 år som får hjerteoppfølging (N=38)
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Registrert: 2009−11−05 til 2017−12−18
Undergruppe(r): Becker muskeldystrofi

Hyppighet ultralyd
blant de med hjerteoppfølging
Hele landet (N=14)

50
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0
Årlig
42.9%

Annethvert år
35.7%

Sjeldnere
0.0%

Ukjent
21.4%

Figur 21. Hyppighet ultralyd blant BMD med hjerteoppfølging (N=14)

Fysioterapi for alle med behov
Fysioterapi er sentral støttebehandling for muskelsyke. Flest mulig bør få dette, og i
tillegg bør det være god kvalitet. Av figur 22 ser vi at 45,6 % har fysioterapi, mens
25,5 % mangler fysioterapi til tross for behov. I 2017 samlet vi inn opplysninger om
årsaker til dette (figur 23). Det savnes svar fra 42,3 % og kan derfor foreløpig ikke si
noe sikkert. Blant spesifiserte årsaker er det manglende effekt som er hyppigst
rapportert. Det kan skyldes svikt i kvaliteten eller sykdommen/symptomene. Man
vet fra NMK sin rehabiliterings- og opplæringsvirksomhet at det er mangel på
fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten med kompetanse på nevromuskulære
sykdommer og at det er behov for økte ressurser til dette formålet (5,6)
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Inkluder avdøde: Nei

Andel som får fysioterapi
Hele landet (N=1340)
50

Andel pasienter

40
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20

10

0
Nei, men behov
25.5%

Ja
45.6%

Ikke behov
19.8%

Ukjent
9.1%

Figur 22 Andel av registrerte som får fysioterapi eller mangler til tross for behov
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Inkluder avdøde: Nei

Årsak til manglende fysioterapi
Hele landet (N=342)

Står på venteliste (5.0%)
Ikke fysiotilbud
i kommunen (2.3%)
Ingen effekt av
eksisterende tilbud (19.0%)
For lang reisevei (2.0%)

For kostbart (4.7%)

Annet (24.6%)

Ukjent (42.4%)
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30

Andel pasienter (%)

Figur 23 Årsaker til manglende fysioterapi til tross for behov
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Oppfølging hos nevrolog for DM1
Det er et mål at flest mulig voksne med DM 1 følges opp hos nevrolog for å sørge
for at alle oppfølgingsbehov i spesialisthelsetjenesten er ivaretatt i henhold til
nasjonale retningslinjer. Pasientgruppen har en kjent tendens til å apati,
initiativløshet og til å bagatellisere sine symptomer, slik at de har risiko for å droppe
ut av oppfølgingen. Av 76 voksne pasienter med DM 1 har 22,4 % ikke oppfølging
hos nevrolog, og 2,6% har svart at det ikke er relevant, 7,9 % ukjent. Det er av
interesse å avklare om det er pasienten som ikke ønsker oppfølging, eller
nevrologen som heller velger en ”kontakt/rehenvisning ved behov”-avtale enn aktiv
oppfølging. Dette vil vi forsøke å avklare gjennom å legge til årsaksalternativer
under ”Nei”.
Registrert: 2008−08−05 til 2017−11−14
Pasienter fra 18 til 87 år
Inkluder avdøde: Nei
Undergruppe(r): Dystrophia myotonica type 1

Oppfølging hos barnelege/nevrolog
Hele landet (N=76)

80

Andel pasienter

60

40

20

0
Nei
22.4%

Ja
67.1%

Ikke relevant
2.6%

Ukjent
7.9%

Figur 24 Andel DM 1 fra 18 år og oppover som har oppfølging hos nevrolog
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Deskriptive analyser av registerpopulasjonen – sosiale
forhold og funksjonsnivå
Oppsummering:
Alder: 1342 personer, hvorav 201 er under 18 år (figur 25 og 26)
Sivilstatus > 18 år: 18,1 % bor alene (19,7 % ukjent) (figur 27)
Andel i stilling/utdanning >18 å: 31,3 % i 100% stilling/utd , 31,2 % i 0 %
stilling/utdanning (17,6 % ukjent) (figur 28)
Andel uføretrygdete >18 år: 24,5 % (19,4 % ukjent) (figur 29)
Ansvarsgruppe/IP: 20,3 % (8,3 % ukjent) (figur 30)
Brukerstyrt personlig assistent (BPA): 12,4 % (4,6 % ukjent) (figur 31)
Gangfunksjon: Rullestolavhengig 10,1%, andel som går med hjelpemidler 7,8 %
(24,9 % ukjent) (figur 32)
Andel som bruker ventilasjonsstøtte: 7,2 % (ukjent 27,6 %) (figur 33)
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Figur 25
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Inkluder avdøde: Nei

Aldersfordeling blant mindreårige pasienter
Hele landet (N=201)

35

30

Andel pasienter

25

20

15

10

5

0
[0,3)
0.5%

[3,6)
7.0%

[6,9)
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23.9%

Aldersgrupper

Figur 26
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[12,15)
29.4%

[15,17]
23.4%

Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Pasienter fra 18 til 95 år
Inkluder avdøde: Nei

Sivilstatus
Hele landet (N=1071)

Bor alene (18.1%)

Samboer/gift (51.2%)

Bor sammen med andre (11.0%)

Ukjent (19.7%)
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Figur 27
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Pasienter fra 18 til 95 år
Inkluder avdøde: Nei

I arbeid/utdanning
Hele landet (N=1071)

Nei (31.2%)
Ja, 100% stilling/utdanning (31.3%)
Alderspensjonist (7.7%)
Deltid: Under 20% (0.8%)
Deltid: Fra og med 20% til 40% (2.1%)
Deltid: Fra og med 40% til 60% (6.9%)
Deltid: Fra og med 60% til 80% (2.1%)
Deltid: Over 80% (0.4%)
Ukjent (17.6%)
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Andel pasienter (%)

Figur 28
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Pasienter fra 18 til 95 år
Inkluder avdøde: Nei

Uføretrygd
Hele landet (N=1071)

Nei (45.0%)
Ja, 100% uføretrygd (24.5%)
Delvis: Under 20% (0.3%)
Delvis: Fra og med 20% til 40% (0.9%)
Delvis: Fra og med 40% til 60% (4.2%)
Delvis: Fra og med 60% til 80% (1.1%)
Delvis: Over 80% (0.0%)
Langtidssykemelding/arbeidsavklaringspenger (4.6%)
Ukjent (19.4%)

0

10

20

30

40

Andel pasienter (%)

Figur 29
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Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Inkluder avdøde: Nei

Ansvarsgruppe/Individuell plan
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Hele landet (N=797)
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Figur 30
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Ikke relevant
15.2%

Ukjent
8.3%

Registrert: 2008−08−05 til 2017−12−20
Inkluder avdøde: Nei
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Ukjent
27.6%

4. Metoder for fangst av data
Vi har både elektronisk løsning (webportal på Norsk helsenett, fra 01.01.2013) og
papirversjon. Det er bare sykehusene som har tilgang til Norsk helsenett. Mange
foretrekker papirversjonen som ikke krever brukertilgang og pålogging.
Opplysningene på papirskjemaene punches inn av registersekretær.
Førstegangsregistrering gjøres av en fagperson (behandler, fastlege, fysioterapeut,
sykepleier eller lignende). Det er nødvendig med både journaltilgang og
pasientopplysninger for komplett utfylling. Registersekretær innhenter
opplysninger fra behandler om pasienten sender egenregistreringsskjema til UNN
register. Registersekretær registrerer da på vegne av behandlende helseforetak.
Faglig leder konfereres ved behov.
5-årsoppfølgingene foretas av registeret gjennom å utsende spørreskjema til
pasienten (elektronisk løsning forventes innført i 2018). Der det rapporteres viktige
medisinske endringer som ny diagnose, genetisk verifisering eller hjerteaffeksjon,
innhentes det supplerende opplysninger fra behandler.

5. Metodisk kvalitet
5.1 Antall registreringer
Antall registreringer i Muskelregisteret var 176 i 2016 og 190 i 2017. Se ellers tabell
for antall årlige registreringer pr. HF i kap.3.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Se oversikter og diskusjon vedrørende dekningsgrad i kap. 3.

5.3 Tilslutning
Se kap. 3. 13 av totalt 19 HF har registrert i 2017. UNN og OUS har jevn årlig
registrering, fordi de utgjør kompetansetjenesten og utreder/tilbyr rehabilitering
for denne pasientgruppen fra hele landet. HUS og Møre og Romsdal
etterregistrerte i 2017 og hadde derfor relativt mange registreringer.

5.4 Dekningsgrad
Se kap 3. Siste dekningsgradsanalyse utført vår 2018.
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5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
Vi oppfordrer flest mulig til å benytte elektronisk skjema, som gir mindre anledning
til fritekst og ”missing” data, samt hjelpebokser som veileder under utfyllingen.
Dette gir bedre registerkvalitet. Vi har papirskjema for de som synes web-portalen
er for tungvint eller mangler tilgang til norsk helsenett. Registersekretær
konfererer faglig leder ved spørsmål under punching av papirregistreringer og
innhenter tilleggsopplysninger ved mangelfull utfylling.

5.6 Metode for validering av data i registeret
Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette da vi har måttet prioritere
dekningsgradsarbeid. Dessuten ønsker vi å bli ferdig med tilpasninger i
registerskjema og datainnsamlinger for å få mest utbytte av et valideringsprosjekt.
Planen er å gå igjennom ca. 10% av registreringer på UNN, HUS og OUS og
sammenlikne med journal. Dette må utføres av personer ansatt på det aktuelle
foretaket, ettersom registeret ikke skal ha journaltilgang. Det vil derfor være en
praktisk utfordring/ressursutfordring. Evt. må vi nøye oss med å validere kun UNNregistreringer (faglig leder).

5.7 Vurdering av datakvalitet
Valideringsanalyse er ikke utført.
Grad av kompletthet for sentrale variabler:
Det er noe høy andel ukjent/missing på spørsmål som angår sykdomsforløp (18,928,9 %), og utredningsstart (36,4%). Den er spesielt høy på hjerteoppfølging og
årstall for genetisk årsak. Dette skyldes at disse variablene ble introdusert først i
2016/2017. Vi samlet inne data på nye variabler og flere gamle variabler med lav
kompletthet i 2017, men alle har ikke respondert. Vi sikter på å gjøre ny
datainnsamling etter neste registerskjemaoppdatering for å øke komplettheten.

Figur 34 Andel ukjent/missing blant utvalgte variabler
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6. Fagutvikling og klinisk
kvalitetsforbedring
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Registeret omfatter følgende ICD 10 hoveddiagnoser:
Diagnose ICD 10
G70.2 Kongenitalt myasteni syndrom
G71.0 Muskeldystrofi
G71.1 Myotone lidelser
G71.2 Medfødte myopatier
G71.3 Mitokondriemyopati
G71.8 Andre spesifiserte primære muskelsykdommer
G71.9 Uspesifisert primær muskelsykdom*
G72.3 Periodisk paralyse
G73.6 Myopati ved metabolske sykdommer
G12.0 Infantil spinal muskelatrofi type 1 (Werding-Hoffman syndrom)
G12.1 Annen arvelig spinal muskelatrofi
G12.8 Annen spesifisert spinal muskelatrofi og beslektede syndromer
G12.9 Uspesifisert spinal muskelatrofi*
G60.0 Arvelig motorisk og sensorisk nevropati
G60.1 Refsums sykdom
G60.2 Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi
G60.8 Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati
G60.9 Uspesifisert arvelig idiopatisk nevropati*
I42.9 Uspesifisert kardiomyopati**
T88.3 Malign hypertermi som skyldes anestesi
*Kun arvelige tilstander. Idiopatiske er ikke inkludert.
** Kun arvelige som er assosiert til arvelig muskelsykdom og der det ennå ikke er
påvist muskelsykdom.

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer
Nasjonale indikatorer
Strukturmål
Tid fra utredningsstart til spesifikk diagnose
Mål:
Vi har ikke fastsatt et konkret referansemål på denne. Foreløpig har
vi kun registrert endring over tid som har vært positiv. Kort tid er
uttrykk for et kvalifisert og målrettet utredningsforløp og korte
ventetider. Fordi utredningen er komplisert og ofte innebærer
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Hensikt:

utredning både lokalt og deretter viderehenvisning til
universitetssykehus og/eller nevromuskulær kompetansetjeneste, er
det vanskelig å bruke parameteren til å sammenlikne regioner innad i
landet.
Tidlig avklaring er viktig for å sikre tidlig oppfølging og tilgang til evt
kausal behandling, kliniske studier og sosiale støtteordninger.

Andel med genetisk verifisert diagnose
Mål:
Myopatier >70%, CMT>40%, SMA type 1-3 >90%
Hensikt:

Genetisk avklaring er viktig for den enkelte for å få bekreftet
diagnosen, for å få tilgang til genetisk veiledning, evt. kausal
behandling og kliniske studier/forsøk, og for å få en mer nøyaktig
prognose. Høy andel genetisk avklarte er viktig for å kunne studere
sykdommene på mutasjonsnivå, både forekomst og naturlig
sykdomsforløp. Kunnskap om sykdomsforløp er en forutsetning for å
kunne gjøre kliniske forsøk og dermed for å utvikle medisinsk
behandling. Hvor mange som per i dag kan få en genetisk verifisert
diagnose avhenger kompetanse, tilgjengelighet til DNA-diagnostikk,
den medisinske utviklingen, og diagnose. For mange av diagnosene er
ikke den genetiske årsaken avdekket ennå. Dette målet egner seg best
for å se på utvikling over tid og til å sammenlikne oss med utlandet
der slike studier foreligger. Det er mindre egnet til å sammenlikne
geografiske regioner innad i landet, da dekningsgraden er begrenset og
ujevn, og da forekomst av ulike genetiske tilstander varierer. (Måling
av genetisk verifisert SMA type 1-3 inngår ikke i denne rapporten pga.
lavt antall registrerte).

Regelmessig fysioterapi
Mål:
< 10% mangler gitt behov
Hensikt:
Fysioterapi er viktig støttende terapi hos muskelsyke for å
optimalisere funksjon som bevegelighet, balanse og utholdenhet,
dessuten redusere smerte. Lungefysioterapi er viktig ved
respirasjonssvikt for å forebygge komplikasjoner. Det er et mål at en
høy andel har fysioterapi, men det er ikke mulig å tallfeste dette, da
behovet vil være avhengig av symptomene. Et mål er imidlertid at
ingen som rapporterer behov mangler. Vi kartlegger også årsaken til
at noen mangler. Om grunnen er at de ikke har opplevd effekt kan
det delvis skyldes kompetansesvikt. Nevromuskulær
kompetansetjeneste driver allerede opplærende virksomhet av
kommunale fysioterapeuter, men det kan være behov for mer
ressurser til denne typen virksomhet og at nevromuskulære
sykdommer får mer plass i fysioterapiutdannelsen (5,6).

Prosessmål
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Hjertekartlegging-/oppfølging inkl. etterlevelse etter nasjonale retningslinjer
Mål:
At følgende er oppfylt hos minst 90%:
At DM1, DMD, LGMD 2I får hjerteoppfølging.
DM 1: årlig EKG eller Holter
DMD <10 år: ekko cor og EKG annethvert år eller oftere
DMD >10 år: ekko cor og EKG årlig
BMD: ekko cor og EKG minst annethvert år
Hensikt:
Overvåke at de største muskeldystrofigruppene med kjent
hjerterisiko får hjerteoppfølgning, samt at nasjonale retningslinjer
etterleves der slike foreligger (DM 1, DMD og BMD)
Andel som har fått tilbud om genetisk veiledning
Mål:
>90% blant genetisk verifiserte
Hensikt:
Vi har i årsrapporten lagt fokus på DM 1 og DMD som er relativt
store pasientgrupper. DM 1 medfører risiko for alvorlig sykdom hos
barnet (autosomal dominant arvegang) og genetisk veiledning er
derfor viktig ved familieplanlegging. Ved DMD, som har
kjønnsbunden arvegang, er det aktuelt å kartlegge bærerskap hos
mor og søstre som har risiko for å få syke sønner eller selv utvikle
hjertesykdom og lettere muskelsymptomer.

Oppfølging hos nevrolog for voksne med DM 1
Mål:

>90% av voksne DM 1 bør ha oppfølging hos nevrolog

Hensikt:

Nevrolog bør ha en koordinatorrolle i den tverrfaglig oppfølgingen i
spesialisthelsetjenesten, da det er komplekse oppfølgingsbehov og
pasientgruppen ofte har kognitiv svikt og typisk initiativløshet.

Nasjonale resultatmål
Ingen behandling/intervensjon i 2017, således ingen resultatmål.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål
(PROM og PREM)
Valget falt på RAND-36 på bakgrunn av psykometriske egenskaper og relativt
utbredt bruk innenfor nevromuskulære sykdommer i internasjonale studier.
Kortversjonen RAND-12 ble vurdert som vel overfladisk av brukerrepresentant. EQ5D mangler psykometriske egnenskaper. Det foreligger ingen spesifikk PROM for
nevromuskulære sykdommer på norsk ennå, men NMK har et pågående prosjekt på
dette. Instrumentet ”Individualized quality of life questionnaire” (InQoL) er oversatt
- Side 50 -

og skal valideres, forventningsvis ferdig våren 2019. Deretter må vi ta stilling til om
det er er velegnet til registeret. Ettersom Spinrazaregisteret vil inkludere stort sett
alle med SMA under 18 år og livskvalitetsmålinger med det mest aktuelle
instrumentet for barn ”The Pediatric Quality of Life Inventory” (PedsQL) inngår der
er det unødvendig at Muskelregisteret gjør dette. Når det gjelder DMD er det også
alt gjort livskvalitetsstudie med PedsQL. Den mest aktuelle diagnosegruppen for
livskvalitetsmåling vurderer fagrådet er DM 1 og dette er planlagt å gjøre i 2018.
Imidlertid er det fare for lav responsrate da disse lider av initiativmangel og en del
også kognitiv svikt. Vi har ikke funnet noen aktuelle PREM-skjemaer for
registerpopulasjonen.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Dekningsgrad er ennå for lav mange steder til at vi har forutsetninger for å måle slike
variasjoner.

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer o.l.
Så langt ikke vært aktuelt.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer (evt. best practice)
Vi har inkludert variabler for å måle etterlevelse av retningslinjer for
hjerteoppfølging og om tilstander som mangler retningslinjer også får
hjertekartlegging (uspesifiserte myopatier)/-oppfølging (LGMD 2I).

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Vi har kun identifisert noen mulige kliniske forbedringsområder, men høyere
kompletthet og dekningsgrad samt justering av noen registervariabler trengs for å
trekke sikre konklusjoner:
!

Lav andel DM 1 og noe for lav andel DMD har fått tilbud om genetisk veiledning

!

Noe lav andel voksne DM 1 som følges av nevrolog

!

Hjerteoppfølging: Det tydeligste funnet er hjerteoppfølging for DM 1: bare hos
65,7% av 70 pasienter oppfylles nasjonal retningslinje om årlig EKG eller Holter.
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6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
Ingen.

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring
(endret praksis)
Ikke relevant.

6.10 Pasientsikkerhet
Ikke relevant i 2017.

7. Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Det ble sendt ut et par nyhetsbrev til registerkontakter i.la. 2017 og holdt innlegg på
Nevrodagene (nasjonale konferanse for nevrologer) og på barnenevrologisk møte
3/2017. Muskelregisteret har i 2018 tatt i bruk den elektroniske resultatfunksjonen
Rapporteket. Alle registrerende HF har her tilgang til egne oppdaterte tall målt mot
et landsgjennomsnitt. Tall og resultater presenteres i dynamiske diagrammer og kan
sorteres med en rekke tilvalgsmenyer. Resultater fra registeret blir publisert
offentlig per 1. oktober, som er felles publiseringsdato for alle nasjonale
kvalitetsregistre på www.kvalitetsregistre.no.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Årsrapport sendes til ledelsen ved alle sykehusene som registrerer inn i registeret.
Det ble også sendt en henvendelse til avdelingsledere ved nevrologiske avdelinger
og barne- og habiliteringsavdelinger med informasjon om registeret og anmodning
om å bidra med registrering.

7.3 Resultater til pasienter
De viktigste resultatene legges ut for publikum på www.kvalitetsregistre.no

7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå
På institusjonsnivå har det bare vært aktuelt å presentere registreringsstatistikk,
ikke kvalitetsmålinger, fordi sjeldne diagnoser kombinert med lav dekningsgrad gir
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for små tall på institusjonsnivå. Kvalitetsmålinger gjøres derfor på nasjonalt nivå
foreløpig. Dekningsgradsstatistikk ble sendt i to av nyhetsbrevene til
registerkontakter, det ene også til avdelingsledere ved nevrologiske avdelinger og
barne- og habiliteringsavdelinger.
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8. Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Så langt har vi ikke samarbeidet med andre norske registre, men i 2018 hatt
utvekslinger med det svenske nevromuskulære kvalitetsregisteret angående
Spinraza-monitorering, og i årsskiftet 2016/2017 og våren 2018 rekruttert pasienter
til Global FKRP Registry (pasienter med FKRP-relatert sykdom, herunder LGMD 2I
som vi har spesielt høy forekomst av i Norge).

8.2 Vitenskapelige arbeider
I 2016 og 2017 ble Muskelregisteret benyttet til forskningsprosjekt på DM 1, CMT
og limb-girdle muskeldystrofi. Bidraget har hovedsakelig bestått i
pasientrekruttering.
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Del II

Plan for forbedringstiltak

9. Forbedringstiltak
Tilslutning og dekningsgrad
Generelle utfordringer der registeret selv har lite å bidra med er at
registreringsaktivitet i for stor grad er avhengig av engasjement og velvilje hos
enkeltpersoner. Det mangler stimulering fra sentralt hold for å få prioritet hos
avdelingsledere. Variasjonen i tekniske løsninger mellom kvalitetsregistrene
kompliserer implementeringen. Mange foretrekker fremdeles papirversjonen
framfor nettportalen helseregister.no.
Spesifikke utfordringer for Muskelregisteret er at det er en komplisert målgruppe
ved at den er sjelden og distribuert på mange avdelinger (alle barne/habiliteringsavdelinger og nevrologiske avdelinger). Det er altså mange avdelinger
som skal ha rutine på registrering på tilstander som de sjelden ser/håndterer.
Dessuten mangler det kunnskap om arvelige nevromuskulære sykdommer og
nytten av kvalitetsregistre generelt. Registeret må derfor bruke mye ressurser på
kunnskapsspredning.
Forbedringstiltak - strategiske tiltak og økt aktivitet for å øke tilslutning og
dekningsgrad
2017
1. Muntlig presentasjon på Nevrodagene for nevrologer, og på barnelegekonferanse
2. I samarbeid med Sjeldenskolen produsert animasjonsfilm som distribueres på
nettsider/sosiale medier.
3. Registeret begynte med nyhetsbrev til registerkontakter.
4. Registeret henvendte seg til alle avdelingsledere på barne/habiliteringsavdelinger og nevrologiske avdelinger: Bekymring vedrørende
dekningsgrad, nye mål for 10-års jubileumsåret 2018, informasjon om nytten av
registeret, anmodning om tiltak som etterregistrering.
2018:
1. Registeret legger om strategien fra å fokusere på hele diagnosespekteret til å
konsentrere seg om kvalitetsmåling på de mest aktuelle diagnosene som er tid er
SMA, DMD og DM 1. For å øke dekningsgraden på disse har registeret søkt NPR om
å utføre personkoblingsanalyse og fått innvilget dette. NPR sammenstiller da NPR
med Muskelregisteret med personkoplinger, og registerkontakter vil deretter kunne
få liste over egne pasienter som er registrert med de korresponderende ICD-10- Side 55 -

kodene i NPR men ikke i Muskelregisteret. De kan da etter å ha validert diagnosen
mot journal innhente samtykke til registrering i Muskelregisteret. NPR antyder at de
kan gjøre denne koplingsanalysen tidligst i november 2018.
Det er av stor verdi å beholde diagnosespekteret, slik at vi kan styre fokus etter
aktualitet når behandlingstilbud og nye retningslinjer kommer, og samtidig
tilgjengeliggjøre alle for rekruttering til forskning, kliniske forsøk og
internasjonale/globale registre. Dessuten er det behov for å få en bedre
epidemiologisk oversikt i landet, da ICD-10-kodeverket er uegnet til et slikt formål
(Jf. omtale av dekningsgrad i kap 3). Dedikerte avdelinger oppfordres til å fortsette å
registrere alle diagnosene som før.
2. Elektronisk resultattjeneste (Rapporteket) åpnet våren 2018 og ligger i
registreringsportalen. Det er sendt bruksveiledning til registerkontakter og andre
som registrerer og lagt ut på hjemmesiden, samt demonstrert på nasjonal
nevromuskulær videokonferanse. Vi håper tilgang til resultater kan øke
motivasjonen for å registrere. Om vi ikke lykkes med å få avdelingene til aktivt å
benytte seg av resultattjenesten, har vi muligheten til å sende dem resultatene.
Rapporteket skal imidlertid gjennom enn teknisk oppgradering.
3. F.o.m. 2018 inviteres registerkontakter med på nasjonale nevromuskulære
videokonferanser (4 ganger pr. år), for å øke interessen og kunnskapen om arvelige
nevromuskulære sykdommer. Videokonferansene er også en viktig arena for
Muskelregisteret. Det har vært innslag om Muskelregisteret på begge møtene våren
2018.
4. I 2018 utvidet styringsgruppen med genetiker. Fra før er
barnelegene/nevropediaterne og nevrologene representert. Hensikten er å få
genetikerne med på å spre informasjon om Muskelregisteret, for eksempel til
pasientene under genetisk veiledning, og til rekvirerende leger i svarbrevene på
genanalyser. Dette praktiseres allerede ved UNN.
5. Videoundervisning om Muskelregisteret for registerkontakter.
6. Muntlig presentasjon for nevrologene på Nevrodagene.
7. Nevromuskulær kompetansetjeneste ved OUS (også fagrådsmedlem) har besøkt
lokalsykehus og holdt internundervisning om nevromuskulære sykdommer og
Muskelregisteret ved nevrologiske avdelinger i Helse Sørøst, samt i Bodø, også
planlagt tur til St. Olavs.
8. Innlegg i Muskelnytt (brukernes avis) og norsk fagtidsskrift (godkjent, venter på
publisering)
9. Brukerorganisasjonen Foreningen for muskelsyke (FFM) informerer og utdeler
registreringsskjema ved innregistrering og på møter og informerer på sin web-side
fra tidligere, men har gjort en ekstra innsats i år i forbindelse med 10-årsjubileet og
varselen om å legge ned registeret.
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10. Sendt jevnlig mailer til registerkontakter over antall registreringer i 2018 på HFnivå for å motivere til registrering.
11. Presentasjon på Fagkonferansen 9/2018 for fagfolk og brukere.

Kvalitetsmålinger og kvalitetsforbedring
Sjeldne tilstander kombinert med lav dekningsgrad på individnivå betyr små tall på
diagnosenivå og derfor begrenset mulighet til diagnosespesifikke kvalitetsmålinger.
Lav tilslutning gjør at demografiske sammenlikninger ikke er mulig, bortsett fra
dekningsgrad på bosteds-HIF-nivå. Muskelregisteret har derfor foruten
dekningsgrad begrenset seg til kvalitetsmålinger på nasjonalt nivå, og hovedsakelig
fokusert på sykdomspopulasjonen som helhet og strukturelle kvalitetsmål. Viktige
strukturelle kvalitetsmål er målrettet utredning med høy andel genetisk avklarte,
samt kommunalt fysioterapitilbud til alle med behov. Av prosessmål er avklaringen
av hjertet en sentral indikator.
Forbedringstiltak – strategiske tiltak for å øke nytte
1. Nye parametre i 2017: Vi la til hjerteoppfølging og type hjerteoppfølging, slik at vi
også har muligheten til å overvåke diagnosespesifikke nasjonale retningslinjer. Vi la
også til andre variabler som genetisk veiledning, oppfølging hos
nevrolog/barnelege, oppfølging i psykisk helsetjeneste, tilbud om genetisk
veiledning, kostveiledning, om de har ansvarsgruppe/ individuell plan, brukerstyrt
personlig assistent, og om de har hatt eller blitt henvist til rehabiliteringsopphold. Vi
gjorde datainnsamling i 2017, men trenger høyere kompletthet og dekningsgrad
samt å justere noen registervariabler for å kunne trekke konklusjoner. Mistenkte
forbedringsområder er hjertekartlegging av uavklarte myopatier, hjerteoppfølging i
form av årlig EKG eller Holter for DM 1, oppfølging hos nevrolog for voksne med DM
1, og genetisk veiledning for DM 1 og DMD.
2. Planlagt nye parametre i 2018:
! Vi vil legge til lungekartlegging og lungeoppfølging. Tidlig identifisering av
lungepåvirkning og tidlig intervensjon har positiv effekt på morbiditet,
mortalitet, funksjonsnivå og livskvalitet. Mange arvelige nevromuskulære
sykdommer er assosiert med tidlig død og tilbakevendende
lungebetennelser pga påvirkning av respirasjonsmuskulaturen. Symptomene
kan også være subtile og avdekkes ikke med mindre man får grundig
lungekartlegging. Dette vil bli et nytt viktig område å måle kvalitet på.
!

Kausal behandling. Foreløpig ikke monitorering, da myndighetene har
bestemt at det skal opprettes eget kvalitets-og behandlingsregister for
Spinraza ved OUS, men Muskelregisteret vil dokumentere oppstart og
behandlingsregime og evt. årsak til seponering. Det vil komme flere nye
behandlingstilbud framover for både SMA og andre diagnosegrupper i
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registeret. Muskelregisteret blir viktig for å skape oversikt over hvem som
har fått hva og hvem som er behandlingsnaive. Dette er sentralt mtp.
pasientenes tilgjengelighet til kommende studier, kliniske forsøk og ny
behandling.
!

Innføre diagnosespesifikk modul for SMA, DMD og DM 1, ettersom disse har
komplekse oppfølgingsbehov, er relativt store grupper og har nasjonale
retningslinjer som det er behov for å overvåke etterlevelsen av.

3. Etter skjemaoppdatering vil vi gjøre en omfattende datainnsamling.
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Del III

Stadievurdering

10. Referanser til vurdering av stadium
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Navn på register

Nr

Beskrivelse

Kapittel Ja Nei

Ikke
aktuell

Stadium 2
1

Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner

3, 5.3

x

□

□

2

Presenterer resultater på nasjonalt nivå

3

x

□

□

3

Har en konkret plan for gjennomføring av
dekningsgradsanalyser

5.2

x

□

□

4

Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og
løpende rapportering av resultater på sykehusnivå
7.1, 7.2
tilbake til deltakende enheter

x

□

□

5

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II

x

□

□

Stadium 3
6

Kan redegjøre for registerets datakvalitet

5.5

□

x

□

7

Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

5.2, 5.3,
5.4

x

□

□

8

Har dekningsgrad over 60 %

5.4

□

x

□

9

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

x

□

□

□

x

□

10

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de
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6.6

viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes
11

Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på
6.7
analyser fra registeret

x □

□

12

Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8, 6.9

□

x

□

13

Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

□

x

□

14

Presenterer resultater for PROM/PREM

6.3

□

x

□

15

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II

x

□

□

Stadium 4

16

Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom
valideringsanalyser

5.6, 5.7

□

x

□

17

Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

5.2, 5.3,
5.4

x

□

□

18

Har dekningsgrad over 80%

5.4

□

x

□

19

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

x

□

□

20

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

□

x

□
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6.9

