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To register- to års samarbeid om å øke dekningsgrad og bedre datafangst. 
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Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

Mål for samarbeidet 
• Forbedre kvaliteten på utredning og behandling av pasienter med henholdsvis 

alderspsykiatriske eller kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten  
• Samle inn data til epidemiologisk og klinisk forskning  
• Utvikle gode modeller for logistikk og drift av registrene  
 
 

Metode 
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har gjort administrative grep for å 
sikre en samkjørt utvikling av registrene: 
 
• Forskningssjef i Aldring og helse er ansvarlig for NorKog og vil ha ansvar for 

KVALAP når driftsansvaret for registeret overføres til Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse   

• Prosjektmedarbeidere har ansettelse både i NorKog og KVALAP 
• Gode rutiner og kvalitet på databehandling sikres ved kjøp av tjenester fra 

samme sted  
 
Forbedringsområder registrene har samarbeidet om i 2015:  
• Øke dekningsgrad 
• Elektronisk datafangst 
• Datakvalitet/ databehandling 
De tre forbedringsområdene presenteres ved bruk av de fem trinnene i 
Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring 
 
 

Resultater 
Økt dekningsgrad: 
NorKog: Økt dekningsgraden fra 16 til 25 deltagende senter i 2015 
KVALAP: 8 sykehus har tidligere sagt ja og 6 har sagt seg interessert i løpet 2015. 
  
Elektronisk datafangst:  
Det er etablert et samarbeid mellom registrene og med Avdeling for 
forskningsadministrasjon og biobank- IKT og startet en dialog om muligheter knyttet 
til elektronisk datafangst. 
  
Datakvalitet/databehandling:  
For NorKog og KVALAP er det utarbeidet: 
Felles mal for design av registersett på NorKog og KVALAP 
Samme oppbygging av brukermanual med felles brukerveileding på områder som er 
overlappende. For eksempel standardiserte kartleggingsskjemaer som brukes i 
begge registre. 
Felles variabelkartotek- kodebok på overlappende områder.  
Felles programvare  for databehandling og utarbeidelse av registersett benyttes 

Bakgrunn 
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) fikk status som nasjonalt kvalitetsregister i 2013 og samler data fra pasienter som 
gjennomgår en standard poliklinisk utredning. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har ansvar for drift av NorKog.  

 

Kvalitetsregister i alderspsykiatri (KVALAP) samler data fra pasienter som utredes og behandles ved alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter i spesialisthelsetjenesten ved sykehus i og 
rundt Oslo. Registeret ble opprettet i 2011 og det er Diakonhjemmet som er eier av registeret.  Målet er at registeret skal bli landsomfattende, at Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og 
helse skal overta driftsansvaret og på sikt søke om status som Nasjonalt kvalitetsregister.     

Utvikling av gode registre innen demens/kognitiv svikt og alderspsykiatri er et satsingsområde for Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.  

 
 

1. Forbedringsområder 
begge register 

 
• Øke dekningsgrad 
• Elektronisk datafangst 
• Datakvalitet/ 

databehandling 
 

2. Planlegg 
Øke dekningsgrad  
 Utarbeide oversikt over aktuelle 

sykehus for  NorKog og KVALAP 
 Avtale felles besøk/ informasjonsmøter  

Elektronisk datafangst 
 Felles møter med Nasjonalt servicemiljø  

Datakvalitet/ databehandling 
 Revisjon av registersett, kodebok og 

brukerveiledning 

3. Utfør 
Øke dekningsgrad  
 Besøk til 19 sykehus i 2015 

Elektronisk datafangst 
 Møter med IKT-Nasjonalt servicemiljø  
– intro og demonstrasjon 

Datakvalitet/databehandling 
 Reviderte registersett , 

brukerveiledning  og kodebok - 
NordKog 

4. Evaluer 
Øke dekningsgrad  
 NorKog + 9 senter 
 KVALAP + 8 senter vil delta 

Elektronisk datafangst 
 Ikke avklart/ besluttet videre prosess 

Data: kvalitet/behandling 
 NorKog Reviderte registersett, kodebok 

og brukerveiledning er distribuert 
 KVALAP: prosessen startet 

 

5. Følg opp 
Øke dekningsgrad 
 Besøk til flere sykehus/regioner 

Elektronisk datafangst 
 Beslutte videre prosess 

Datakvalitet/ databehandling 
 Revisjon av datasett i KVALAP- etter 

samme modell som NorKog 

 

 Konklusjon 
Samarbeid og en målsetting om felles drift mellom Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) og Kvalitetsregister i alderspsykiatri 
(KVALAP) gir fordeler ved at det er mulig å: 
 

• Samkjøre reisevirksomhet og informasjon 

• Redusere dobbeltarbeid og antall møter 

• Ta utgangspunkt i jobb gjort i ett register- tilpasse og justere til det andre.  

• Ha sammenfattende prosedyrer for dataflyt og dataoppbygging, logistikk og kontakt med sentrene   

• Sammenligne data fra de to registrene  på de variablene som er felles i begge registrene 

Figur :. Trinn i forbedringsprosessen. 
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http://www.siv.no/
http://www.unn.no/
http://www.stolav.no/
http://www.sthf.no/
http://lds.no/
http://www.vestreviken.no/
http://www.ahus.no/
http://www.sshf.no/

