
Årsrapport for 2019 med

plan for forbedringstiltak
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Kapittel 1

Sammendrag/Summary

Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) er et web-basert nasjonalt kva-
litetsregister i Helse Sør-Øst godkjent av Helse- og Omsorgsdepartementet i
oktober 2012. Registeret omfatter data fra gynekologiske laparoskopier og hys-
teroskopier. NGER skal være et redskap for å sikre kvalitet og fagutvikling, samt
styrke forskning og ressursplanlegging i helsevesenet.

Hovedm̊alet for 2019 var å øke dekningsgraden. Det er derfor svært gledelig at
tallene for 2019 viser en økning i dekningsgraden til 60,7% mot 49,2% i 2018. For
første gang er det ogs̊a utarbeidet en dekningsgradsanalyse som skiller mellom
laparoskopi og hysteroskopi. Den viser at dekningsgraden for laparoskopi i 2019
var 62,8% mens den for hysteroskopi var 59,7%.

I 2019 var det kun 4 av 41 gynekologiske seksjoner i Norge med endoskopisk
aktivitet som ikke registrerte i NGER. Det ble i 2019 registrert 9139 fullstendige
forløp mot 7185 i 2018.

NGER har utarbeidet m̊altall for kvalitetsindikatorer. Dette gjelder indikatore-
ne intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi og hysteroskopi og tilsvarende
ved postoperative komplikasjoner ved laparoskopi og hysteroskopi. Videre er det
laget m̊altall for data p̊a pasientenes tilfredshet med behandlende enhet. Kva-
litetsindikatorene presenteres med gult og grønt m̊altall som en visuell effektiv
kommunikasjon av hva status er ved de ulike registrerende enheter. Tallene her
presenteres ogs̊a p̊a Resultatportalen, den elektroniske portalen til de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrene i Norge.

Forekomsten av intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi er stabil p̊a rundt
2,4%. Av de intraabdominelle komplikasjonene er blødning med karskade det
vanligste med 0,32%. De intraoperative komplikasjonene ved hysteroskopi viser
en svak økning til 2,9% i 2019 mot 2,6% i 2018.

N̊ar man ser p̊a de postoperative komplikasjonene ved laparoskopi av moderat
og alvorlig karakter har disse vist en jevn økning fra 1,3% i 2016 til 3,1% i 2019.
Som tidligere år er det infeksjon som er den vanligste postoperative kompli-
kasjonen med 63% av tilfellene. Tilsvarende tall for hysteroskopi viser en svak
nedadg̊aende trend med en komplikasjonsrate p̊a 0,4% i 2019 mot 0,8% i 2018.
Her er blødning den vanligste postoperative komplikasjonen.

6



KAPITTEL 1. SAMMENDRAG/SUMMARY 7

NGER bruker det standardiserte skjemaet RAND36 for å kartlegge pasient-
rapporterte utfallsm̊al (PROM). I 2019 startet man å registrere RAND36 hos
pasienter som gjennomg̊ar laparoskopisk hysterektomi med benign indikasjon
ved 5 utvalgte sykehus i Norge. I årsrapporten for 2019 kan man kun presentere
data for nullpunkt p̊a disse m̊alingene. Oppfølgingsdata blir først tilgjengelige i
2020.

Summary in English

The Norwegian National Gynaecological Endoscopy Register (NGER) is an on-
line quality control register utilised by the Southern and Eastern Norway Regio-
nal Health Authority and approved by the Ministry of Health and Care Services
in October 2012. The register contains data on gynaecological laparoscopies and
hysteroscopies. NGER aims to assure the quality of such examinations, support
professional development, strengthen research and facilitate resource manage-
ment within the public health services.

The main goal for 2019 was to increase the coverage ratio. It is therefore very
gratifying that the figures for 2019 show an increase in the coverage ratio to
60.7% compared with 49.2% in 2018. A coverage analysis that distinguishes
between laparoscopy and hysteroscopy has also been prepared for the very first
time. It shows that the coverage rate for laparoscopy in 2019 was 62.8%, while
the rate for hysteroscopy was 59.7%.

In 2019, only 4 of 41 gynaecological sections in Norway with endoscopic activity
did not register in NGER. In 2019, 9139 complete assessments were registered,
compared with 7185 in 2018.

NGER has prepared target figures for quality indicators. This applies to the
indicators intraoperative complications in laparoscopy and hysteroscopy and
correspondingly in postoperative complications in laparoscopy and hysteroscopy.
Furthermore, target figures have been made for data on patient satisfaction with
the treatment unit. The quality indicators are presented in yellow and green
target figures as a visually effective communication of what the status is at
the various registering units. The figures here are also presented on the Results
Portal, the electronic portal of the national medical quality registers in Norway.

The incidence of intraoperative complications of laparoscopy is stable at around
2.4%. For intra-abdominal complications, bleeding with vascular injury is the
most common at 0.32%. The intraoperative complications for hysteroscopy show
a slight increase to 2.9% in 2019 compared with 2.6% in 2018.

When looking at the postoperative complications for laparoscopy of a moderate
and severe nature, these have shown a steady increase from 1.3% in 2016 to
3.1% in 2019. As in previous years, infection is the most common postoperative
complication with 63% of cases. Corresponding figures for hysteroscopy show a
slight downward trend with a complication rate of 0.4% in 2019 compared with
0.8% in 2018. Here, bleeding is the most common postoperative complication.

NGER uses the standardised RAND36 Form to map patient-reported outcome
measures (PROM). In 2019, we started using RAND36 to register patients un-
dergoing laparoscopic hysterectomy with benign indication at 5 selected hospi-
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tals in Norway. In the annual report for 2019, we could only present preoperative
data on these measurements. Follow-up data will not be available until 2020.



Kapittel 2

Registerbeskrivelse

2.1 Bakgrunn og form̊al

2.1.1 Bakgrunn for registeret

Mange gynekologiske tilstander og sykdommer kan behandles kirurgisk. Utvik-
lingen av minimal-invasiv kirurgi har ført til redusert liggetid, redusert antall
infeksjoner, redusert sykmeldingstid og god pasienttilfredshet. Minimal-invasive
metoder brukes i stadig større grad ved de fleste gynekologiske avdelinger i
Norge. Det er svært viktig å f̊a en nasjonal oversikt over bruken av minimal-
invasiv metoder, og eventuelle komplikasjoner knyttet til denne typen kirurgi.
Dette vil p̊a sikt kunne sikre kvaliteten p̊a behandlingen vi tilbyr pasientene, og
synliggjøre eventuelle forskjeller i ulike deler av landet v̊art. Det kan bidra til
m̊alrettet opplæring og videreutdanning, og i tillegg gi grunnlag for nasjonale
anbefalinger innen gynekologisk minimal-invasiv kirurgi.

2.1.2 Registerets form̊al

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk endoskopi har som form̊al å sikre
kvaliteten p̊a laparoskopi og hysteroskopi som utføres ved norske sykehus.

Målgruppen er alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske
tilstander og sykdommer ved offentlige og private sykehus. Hensikten er at det
enkelte sykehus/behandlingssted skal kunne holde oversikt over egne resultater
(ønskede og uønskede behandlingseffekter).

Nasjonale, aggregerte registerdata vil være referansen for det enkelte sykehus.
Faglige prioriteringer, føringer og beslutninger for drift og forvaltning av regis-
teret, inkludert beslutning om utlevering av opplysninger og utforming av faglig
årsrapport gjøres av registeret og registerets fagr̊ad.

Informasjonen bør komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer over-
siktlig helsetjeneste.

9
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2.1.3 Analyser som belyser registerets form̊al

Første gruppe kvalitetsindikatorer presenterer resultater av behand-
lingen:

• Konvertering til laparoskopi (ut fra hysteroskopi)/laparotomi(ut fra hys-
teroskopi, laparoskopi)

Konvertering til åpen operasjonsteknikk må tolkes med større forsiktighet. I
mange tilfeller vil en starte med skopi for å vurdere om det er mulig å løse
problemet p̊a denne m̊aten. En evt konvertering kan da være uttrykk for at
operatør gir seg FØR det har oppst̊att en komplikasjon og s̊aledes representere
god praksis. Men konvertering kan ogs̊a vise at det har oppst̊att en intraope-
rativ komplikasjon som ikke var mulig å behandle med hysteroskopi og/eller
laparoskopi, eller at inngrepet var uventet ikke gjennomførbart ved endoskopisk
tilgang. Konverteringsraten har s̊aledes vært litt vanskelig å tolke da det kan
være uttrykk for b̊ade god og d̊arlig praksis. For å differensiere dette kan vi
i 2021 presentere denne kvalitetsindikatoren fordelt p̊a forventet og uforventet
konvertering.

• Intraoperative komplikasjoner

• Postoperative komplikasjoner

• Reoperasjon for komplikasjoner innen 4 uker

Intra- og postoperativ komplikasjonsrate og andelen reoperasjoner er de para-
meterne som i størst mulig grad gjenspeiler kvaliteten p̊a gynekologiske laparo-
skopier og hysteroskopier og er registerets kvalitetsindikatorer.

Andre gruppe kvalitetsindikatorer er:

• Pasientens helsegevinst

For å m̊ale pasient rapporterte utfallsm̊al bruker NGER Norsk RAND-36 (pa-
sientens helsegevinst). Resultat av 0 m̊aling beskrives i kapittel 3.1.10

• Tilfredshet med behandlende enhet

For å m̊ale tilfredshet med behandlende avdeling bruker NGER Treatment Satis-
faction Scale versjon 2. (tilfredshet med behandling) Spørsm̊alene i spørreskjema
er presentert i kapittel 3.1.11

Resultatene skal kunne gi bakgrunn til å forbedre planlegging og gjennomføring
av inngrepene, og forbedre kommunikasjon med pasientene.
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2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag

Opplysningene i registeret er innhentet med deltagerens samtykke.

Registerets samtykke gir behandlingsgrunnlag etter Personvernsforordningen
Artikkel 6 nr. 1 bokstav a og adgang til å behandle helseopplysninger etter
artikkel 9 nr 2 bokstav a. Registeret fikk konsesjon for behandling av helseopp-
lysninger gitt av Datatilsynet 01. juni 2012. I oktober 2012 ble NGER godkjent
av Helse- og omsorgsdepartementet som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.
Sykehuset i Vestfold har driftsansvar for registeret med administrerende direktør
som dataansvarlig. Opplysningene i registeret vil bli oppbevart s̊a lenge registe-
ret er godkjent som et Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

2.3 Faglig ledelse og dataansvar

Dataansvarlig: Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF

Daglig leder: Toril R̊aknes, klinisk spesialist i sykepleie, Kvinnesenteret, Sen-
tralsykehuset i Vestfold.

Faglig leder: Steinar Holmsen, overlege Kvinneklinikken, Sentralsykehuset i
Vestfold.

Sekretær: Helene Aagesen Røed, helsesekretær og barnepleier, Sentralsykehu-
set i Vestfold.

Daglig leder har det utøvende, administrative og daglige forvaltningsansvar for
registeret.

2.3.1 Aktivitet i fagr̊ad/referansegruppe

Fagr̊ad:

Helse Nord,NGF og leder for fagr̊ad: Stine Andreasen / Nordlandssyke-
huset Bodø

Helse Vest: Klaus Audun Oddenes / Haugesund Sykehus

Helse Sørøst: Thomas Fredrik Thaulow / Oslo universitetssykehus Ullev̊al

Helse Midt: Risa Lonne-Hoffmann / St. Olavs hospital

Brukerrepresentant: Karen Bertelsen (daglig leder Endometrioseforeningen)
Personvernombud: Ida Mollerud, Sykehuset i Vestfold

Møter:

Telefonkonferanse med fagr̊ad: 23. januar 2019:

• Forbedring av innregistreringsløsningen. Nye variabler/ endring av vari-
abler?

• Forbedring av Månedsrapport til deltagende miljø. Hva bør m̊anedsrapport
inneholde?
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• Planleggign av PROM. Norsk gynekologisk endoskopiregister m̊aler i 2019
og 2020 PROM ved hjelp av RAND-36, ved hysterektomier med benign
årsak ved 5 sykehus i landet. Starte ett års oppfølging i 2020 og 2021 av
besvarte RAND-36 i 2019. Ett års oppfølgingsresultatene vil bli publisert
i 2021 og 2022.

Møte med Fagr̊ad i Helsinki: 06. juni 2019:

• Publisering av kvalitetsindikatorer med m̊altall i Resultatportalen 2019.
Hvilke kvalitetsindikatorer skal med? Hva settes m̊altallene til?

• Dekningsgrad. Fremdrift i forbedring av dekningsgrad, og muligheten for
å presentere dekningsgrad for Hysteroskopi og Laparoskopi hver for seg.

• Brukerundersøkelse for brukere av registeret. F̊a oversikt over forbedrings-
arbeid gjort p̊a bakgrunn av NGER data.

• Endringer i innregistreringsløsning, m̊anedsrapport, og nytt Rapportek.

• Planlegger elektronisk innhenting av PROM/PREM data.

• All publisering med NGER data skal g̊a igjennom Fagr̊adet.

Telefonkonferanse med fagr̊ad: 26. august 2019:

• Gjennomgang av Årsrapport 2018 og ønskede endringer før publisering.

Telefonkonferanse med fagr̊ad: 16. september 2019:

• Gjennomgang av Årsrapport 2018 og ønskede endringer før publisering.



Kapittel 3

Resultater

Enkelte av resultatene som presenteres er variabler med svært sm̊a tall. Det er
viktig å være forsiktig med tolkningen av disse dataene. Dette gjelder spesielt
p̊a sykehusniv̊a der for eksempel en enkelt komplikasjon kan p̊avirke resultatene
i stor grad.

Diagnosekoder og operasjonskoder vil ikke nødvendigvis fortelle detaljert om
potensielt vanskelige og kompliserte inngrep. Derfor kan to inngrep med sam-
me diagnosekode og tilsvarende to inngrep med samme operasjonskode dreie
som om teknisk svært ulik kirurgi. Elementer som størrelsen p̊a uterus ved en
hysterektomi er av stor betydning med kommer ikke frem n̊ar man skiller p̊a
diagnoser og type inngrep. P̊a samme m̊ate vil ikke kodene skille mellom et
bekken med beskjeden utbredelse av endometriose og et bekken som er pakket
med endometriose. Dette er spesielt viktig å huske p̊a n̊ar man sammenligner
forskjellige sykehus.

Generelt kan man si at det p̊a sykehusniv̊a ikke tegner seg et tydelige mønster
i resultatene med tanke p̊a størrelsen til sykehuset, geografisk lokalisasjon el-
ler typiske sentre med sentralisert aktivitet. Det at et stort universitetsykehus
med omr̊ade funksjon for antatt mere avansert kirurgi har lav forekomst av for
eksempel postoperative komplikasjoner er uttrykk for god kvalitet.

13
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3.1 Kvalitetsindikatorer og PROM/PREM

Andel (%)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Postop. komplikasjon: 
 Reoperasjon (N=6287)
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Figur 3.1: Kvalitetsindikatorer
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3.1.1 Konvertering

Konvertert hysteroskopi til laparoskopi/laparotomi 0.3% p̊a landsbasis. Dette
tallet har vært stabilt lavt over de siste årene. Siden tallene er s̊a sm̊a har vi
valgt å ikke presentere disse p̊a sykehusniv̊a. Av samme grunn har ikke registeret
satt et m̊altall for konvertering i 2019.

Konvertering fra laparoskopi til laparotomi er en noe mer vanlig med en to-
tal rate p̊a 1,6% p̊a landsbasis. De siste årene har det vært en stor vekst i
laparokopisk kirurgi der stadig mer avansert og omfattende kirurgi gjøres med
laparoskopisk tilgang. Det var derfor i 2019 nødvendig å presisere forskjellen
mellom en uforventet konvertering fra laparoskopi til laparotomi og en mer for-
ventet konvertering. Det siste vil si ett inngrep der man starter med en skopisk
tilgang men der man har vurdert en preoperativ høy sannsynlighet for konver-
tering. Registeret kan presentere tall med deling mellom uforventet og forventet
konvertering i årsrapport for 2020.
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3.1.2 Intraoperative komplikasjoner hysteroskopi

Grønt m̊altall 2,0

Gult m̊altall: 4,0

Intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi er sjeldne. Registeret har defi-
nert grønt m̊altall som en komplikasjonrate p̊a 2,0% og gult m̊altall p̊a 4,0%.
Ser men p̊a landssnittet de siste årene har det vist en svak økende komplika-
sjonsrate til 2,9% i 2019. Perforasjon av uterus er den vanligste komplikasjonen.
Gjennomføringsgraden av hysteroskopi har ogs̊a vært svak fallende fra 95,9% i
2018 til 93,9% i 2019. Dette gjenspeiler den noe økende raten av intraoperative
komplikasjoner som resulterer i ikke fullstendig gjennomføring av inngrepet.
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3.1.3 Intraoperative komplikasjoner laparoskopi

Grønt m̊altall 2,0

Gult m̊altall: 4,0

Registeret har definert grønt m̊altall for intraoperative komplikasjoner ved la-
paroskopi p̊a 2,0% og gult m̊altall p̊a 4,0%. Forekomsten av de intraoperative
komplikasjonene ved laparoskopi har de siste årene ligget stabilt rett under
2,5%. Det forekommer nok en noe varierende praksis ved registrering av vari-
ablene komplikasjoner med uterusmanipulator, tilgangsmetode og utstyr. Dette
kan gi utslag i tallene for disse variablene spesielt n̊ar man ser p̊a sykehusniv̊a.
De intraabdominale komplikasjonene som er de mest vanlige med sine 0,72% er
mindre utsatt for en slik vairasjon i registreringspraksis. Blant disse komplikasjo-
nene er blødning ved karskade den vanligst med 0,32% etterfulgt av tarmskade
og blæreskade.
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Figur 3.8: Utvikling intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi siste 4 år
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Figur 3.9: Intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi 2019 pr sykehus
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3.1.4 Postoperative komplikasjoner hysteroskopi,
moderat alvorlige og alvorlige

Grønt m̊altall 0,3

Gult m̊altall: 0,6

De postoperative komplikasjonene er pasientrapporterte data. Registeret har i
2019 definert et m̊altall for de middels alvorlige- og alvorlige komplikasjonene.
Det grønne m̊altallet er her satt til 0,3% og det gule m̊altallet til 0,6%.

Lite alvorlige komplikasjoner ved hysteroskopi presenteres separat i 3.1.5

Bakgrunnen for at man har valgt å definere m̊altallet som de middels alvorlige
og alvorlige komplikasjonene er fordi dette er den vanligste m̊aten å presentere
komplikasjoner i studier internasjonalt. Dette tallet er derfor mest egnet som en
nasjonal kvalitetsindikator. De mindre alvorlige komplikasjonene er ogs̊a viktig
i evaluering av kvaliteten ved kirurgien b̊ade nasjonalt og lokalt, men er mere
sensitivt for en overrapportering i et pasientrapportert materiale.

De postoperative komplikasjonene ved hysteroskopi er p̊a samme m̊ate som de
intraoperative komplikasjonene sjeldne. Ettersom forekomsten er s̊a lav skal man
være forsiktig med å tolke utviklingen over de siste årene. Men man kan likevel
si at bildet tegner en nedadg̊aende trend siste året med en komplikasjonsrate
p̊a 0,8% i 2018 mot 0,4% i 2019. Den vanligst postoperative komplikasjonen
av middels alvorlig eller alvorlig karakter er blødning med 50% etterfulgt av
infeksjon med 30%.
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2019
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Figur 3.14: Moderat alvorlig og alvorlig postoperativ komplikasjon ved hystero-
skopi pr. sykehus 2019



KAPITTEL 3. RESULTATER 29

Andel pasienter (%)

0 10 20 30 40 50

Organskade
 (10.0%)

Infeksjon
 (30.0%)

Med utstyr
 (0.0%)

Blødning
 (50.0%)

Hele landet (N=10)

Postoperative komplikasjoner

Operasjonsdato: 2019−01−14 til 2019−10−15
Operasjonsmetode: Hysteroskopi
Alvorlighetsgrad: Middels,Alvorlig,Dødelig

Figur 3.15: Fordeling postoperative komplikasjoner, moderat alvorlig og alvor-
lige, ved Hysteroskopi 2019



KAPITTEL 3. RESULTATER 30

3.1.5 Postoperative komplikasjoner hysteroskopi, lite
alvorlige

Frekvensen av de lite alvorlige postoperative komplikasjonene ved hysteroskopi
var tilnærmet uforandret fra 1,5% i 2018 til 1,7% 2019. Infeksjon er den van-
ligste mindre alvorlige komplikasjonen ved hysteroskopi med 76,9% etterfulgt
av blødning p̊a 17,9%.
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Figur 3.16: Utvikling lite alvorlige postoperative komplikasjoner ved Hystero-
skopi siste 4 år
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Figur 3.17: Lite alvorlige postoperative komplikasjoner ved hysteroskopi pr.
sykehus 2019
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3.1.6 Postoperative komplikasjoner laparoskopi, middels
alvorlig og alvorlig

Grønt m̊altall 2,5

Gult m̊altall: 5,0

Tallene for postoperative komplikasjoner ved laparoskopi er ogs̊a pasientrap-
porterte data. Registerter har definert grønt m̊altall som 2,5% og gult m̊altall
som 5,0%. P̊a tilsvarende m̊ate som ved de postoperative komplikasjonene ved
hysteroskopi har man valgt å definere variabelen for m̊altallet som de middels
alvorlige og de alvorlige komplikasjonene.

Lite alvorlige komplikasjoner ved laparoskopi er presentert i kapittel 3.1.7

Utviklingen over de 4 siste årene for postoperative komplikasjoner av middels
alvorlig og alvorlig karakter viser en jevn økning fra 1,3% i 2016 til 3,1% i 2019.

Som tidligere år er det infeksjon som er den vanligste postoperative komplikasjo-
nen av moderat til alvorlig karakter med 63% av tilfellene med en komplikasjon.

P̊a sykehusniv̊a er det som tidligere p̊apekt ikke noe tydelig mønster verken
basert p̊a størrelsen til sykehuset, geografisk lokalisasjon eller definerte sentre
med omr̊adefunksjon.
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Figur 3.19: Fordeling alvorlighetsgrad av komplikasjoner ved laparoskopi 2019



KAPITTEL 3. RESULTATER 34

'

'

'

'

0
1

2
3

Operasjonsår

A
nd

el
 (

%
)

2016 2017 2018 2019

Postop. komplikasjon, moderat/alvorlig

31

64

82

127

Hele landet (N=12951)
(Tall ved punktene angir antall komplikasjoner grad 2−4)

Operasjonsdato: 2016−01−03 til 2019−12−30
Operasjonsmetode: Laparoskopi

Figur 3.20: Utvikling moderat alvorlig og alvorlige postoperative komplikasjoner
ved laparoskopi siste 4 år
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Figur 3.21: Moderat alvorlig og alvorlig postoperativ komplikasjon ved laparo-
skopi pr. sykehus 2019
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Figur 3.22: Fordeling postoperative komplikasjoner, moderat alvorlig og alvor-
lige, ved laparoskopi 2019
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3.1.7 Postoperative komplikasjoner laparoskopi, lite
alvorlige

Utviklingen av de mindre alvorlige postoperative komplikasjonene ved laparo-
skopi har vært synkende over de 4 siste årene fra rett under 8,0% i 2016 til drøyt
5,0% i 2019. Infeksjon er den klart vanligst mindre alvorlige postoperative kom-
plikasjonen med 91,7% av tilfellene.
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Figur 3.23: Utvikling lite alvorlige postoperative komplikasjoner ved laparoskopi
siste 4 år
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Figur 3.24: Lite alvorlige postoperative komplikasjoner ved hysteroskopi pr.
sykehus 2019
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Figur 3.25: Fordeling lite alvorlige postoperative komplikasjoner ved laparoskopi
2019



KAPITTEL 3. RESULTATER 40

3.1.8 Reoperasjon for komplikasjon innen 4 uker ved
hysteroskopi

Registeret har ikke satt et m̊altall for raten av reoperasjoner i 2019 ved hyste-
roskopi. Antallet reoperasjoner er lavt med totalt 7 reoperasjoner i 2019. Det er
stabilt n̊ar man sammenligner med de siste årene.
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Figur 3.26: Utvikling reoperatjon ved hysteroskopi siste 4 år



KAPITTEL 3. RESULTATER 41

Andel (%)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Hele landet (0.3%), N=2336
(N)

Stavanger (96)
Bærum (66)
Østfold (91)

Betanien (92)
Gjøvik (104)
Ahus (148)

Arendal (33)
Bodø (67)

Drammen (183)
Elverum (47)

Førde (22)
Hammerfest (46)

Harstad (20)
Haugesund (74)
Haukeland (35)
Kongsberg (11)

Kristiansand (78)
Lillehammer (58)

Mo i Rana (12)
Molde (38)

Ringerike (19)
Sandessjøen (16)

Skien (56)
Stord (37)

Tromsø (43)
Trondheim (233)
Tønsberg (285)

Ullevål (242)
Vesterålen (25)

Voss (25)
Ålesund (23)

Kirkenes (<10)
Kongsvinger (<10)

Volda (<10)

Postop. komplikasjon: Reoperasjon

2.1%
1.5%

1.1%
1.1%

1.0%
0.7%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Operasjonsdato: 2019−01−02 til 2019−12−20
Operasjonsmetode: Hysteroskopi

Figur 3.27: Reoperasjon for komplikasjon ved hysteroskopi innen 4 uker pr.
sykehus 2019
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3.1.9 Reoperasjon for komplikasjon innen 4 uker ved
laparoskopi

P̊a tilsvarende m̊ate som ved hysteroskopi har ikke registeret definert et m̊altall
for raten av reoperasjoner ved laparoskopi. Det var i 2019 ytterligere noe stigning
til 1,7% sammenlignet med 1,4% i 2018. Dette gjenspeiler økningen i peropera-
tive og postoperative komplikasjoner av moderat og alvorlig karakter som ofte
vil kreve en reoperasjon.
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Figur 3.28: Utvikling reoperatjon ved laparoskopi siste 4 år
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Figur 3.29: Reoperasjon for komplikasjon ved laparoskopi innen 4 uker pr. syke-
hus 2019
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3.1.10 Pasientens helsegevinst - PROM

Registeret benytter det standardiserte skjemaet RAND36 for å kartlegge pasi-
entrapporterte utfallsm̊al (PROM). I 2019 startet NGER med å reigstrere RAND36
hos pasienter som gjennomg̊ar laparoskopisk hysterektomi med benign indika-
sjon ved 5 sykehus i Norge: Ullev̊al Sykehus, Haugesund Sykehus, Nordlands-
sykehuset, St Olavs Hospital og Sykehuset i Vestfold. Dette gjøres ved at pasien-
tene fyller ut Rand36 før inngrepet samt 1 år etter operasjonen. Siden oppstart
var n̊a i 2019 har registeret kun data for nullpunkt før operasjon. Tall fra 1
år etter operasjonen kommer derfor først i 2020 og vil gjøre det mulig å se p̊a
endringer og forskjeller etter gjennomg̊att behandling.

I år presenteres derfor kun figurer med null data for alle dimensjoner i RAND36
for alle 5 sykehus samt null data for gjennomsnittlig fysisk funksjon p̊a sykehus-
niv̊a uten ytterligere kommentarer.
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Figur 3.30: RAND 36, Alle dimensjoner preoperativt 2019
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Figur 3.31: Gjennomsnitt fysisk funksjon preoperativt pr sykehusene som deltar.
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3.1.11 Tilfredshet med behandlende enhet - PREM

Med intensjonen om et �Pasientens helsevesen� skal de medisinske kvalitets-
registrene gi rapporter p̊a pasientens opplevelse av helsevesenet og pasientens
medvirkning under behandlingsforløpet. Treatment Satisfaction Scale 2 (TSS2)
er et validert skjema som m̊aler pasientens tilfredshet med behandler og behand-
lende enhet (PREM). TSS2 skjemaet sendes ut 4 uker etter inngrepet. Dersom
ikke svar mottas, vil det g̊a ut purringer 8 og 12 uker etter inngrepet. Deretter
avsluttes videre oppfølgning og skjemaene anses som �ikke besvart�.

Treatment Satisfaction Scale 2 (TSS2) inneholder 6 spørsm̊al hvor hvert spørsm̊al
har svaralternativer fra 0 til 3:

• Hvordan synes du at du ble møtt p̊a gynekologisk avdeling?

• Hvordan synes du at behandlingens opplegg og innhold p̊a gynekologisk
avdeling passet for deg?

• Synes du at din behandler p̊a gynekologisk avdeling kunne lytte til og
forst̊a det du tok opp i behandlingen?

• Hadde du tillit til din behandler p̊a gynekologisk avdeling?

• Synes du at du og din behandler p̊a gynekologisk avdeling var enige om
m̊alsettingen for din behandling?

• Hvilken oppfatning har du om gynekologisk avdeling generelt?

I det overveiende antallet av innsendte svar krysser pasienten av for det mest po-
sitive alternativet (svært bra) uansett spørsm̊alstilling. Eksempelvis hadde mer
enn 90% av pasientene en positiv eller svært positiv oppfatning av behandlingen
ved den gynekologiske enheten.

TSS2 dataene presenteres derfor som i årsrapporten fra 2018 ved en prosentfor-
deling for det beste alternativet p̊a hvert spørsm̊al. Ved presentasjon av avde-
lingsvise utfall, presenteres disse som en sumsk̊ar for hvert spørsm̊al m̊alt mot
gjennomsnitt og med 95% konfidensintervaller.

Generelt er pasientene svært godt fornøyd med de behandlende avdelingene.
Det er kun mindre endringer p̊a fra 2018 til 2019. Andelen med svært positiv
oppfatning av gyn. avdeling 58,5% i 2019.

Registeret har satt m̊altallene til:

Grønt m̊altall 2,7

Gult m̊altall: 2,4
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Figur 3.32: Gjennomsnittlig sumsk̊ar 2019
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Figur 3.34: Andel svært positiv i 2019
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Figur 3.35: Hvordan synes du at du ble møtt p̊a gynekologisk avdeling?
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Figur 3.36: Hvordan synes du at behandlingens opplegg og innhold p̊a gyneko-
logisk avdeling passet for deg?
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Figur 3.37: Synes du at din behandler p̊a gynekologisk avdeling kunne lytte til
og forst̊a det du tok opp i behandlingen?
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Figur 3.38: Hadde du tillit til din behandler p̊a gynekologisk avdeling?
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Figur 3.39: Synes du at du og din behandler p̊a gynekologisk avdeling var enige
om m̊alsettingen for din behandling?
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Figur 3.40: Hvilken oppfatning har du om gynekologisk avdeling generelt?
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3.2 Andre analyser

3.2.1 Hyppigste diagnose

Registeret arbeider med å organisere diagnosekoder og prosedyrekoder i katego-
rier for bedre å kunne presentere tallmaterialet. I grafene som presenteres er det
flere koder som delvis overlapper med hverandre. Videre er det ønskelig å bedre
skille mellom hoveddiagnose og tilleggsdiagnoser og tilsvarende hovedprosedyre
og tilleggsprosedyrer.

N̊ar det gjelder den vanligste diagnosen som er registert som indikasjon for
hysteroskopi er det ingen endring fra 2018 til 2019. Polypp i livmorlegeme er
det vanliste diagnosen med nesten 40%.
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Operasjonsmetode: Hysteroskopi

Figur 3.41: Hyppigst forekommende diagnose ved hysteroskopi i 2019. N840
Polypp i livmorlegeme N921 Kraftig og hyppig menstruasjon med uregelmessig
syklus N950 Postmenopausal blødning
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Tilsvarende er det ved laparoskopi ingen større endringer i 2019 sammenlignet
med 2018 n̊ar det gjelder diagnoser som er registrert som indikasjon. Uspesifisert
ovarialcyste er den hyppigste registrerte diagnosen med 16,6%.
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Operasjonsmetode: Laparoskopi

Figur 3.42: Hyppigst forekommende diagnose ved laparoskopi i 2019. N832 And-
re og uspesifiserte ovarialcyster D259 Leiomyom i livmor uspesifisert D27 God-
artet svulst i eggstokk
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3.2.2 Hyppigste prosedyre

Hysteroskopisk fjerning av lesjon er den vanligste prosedyren i 2019 slik det ogs̊a
var i 2018 med 56,8%.
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Figur 3.43: Hyppigst forekommende prosedyrer ved hysteroskopi i 2019. LCB25
Hysteroskopisk ekstirpasjon av lesjon LCB28 Hysteroskopisk eksisjon av endo-
metrium LUC02 Hysteroskopi
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Det er ingen endring i hyppiste forekommende prosedyre ved laparoskopi fra
2018 til 2019. De tre vanligste prosedyrene er tilnærmet uforandret i prosentfor-
deling. Slik som anført i årsrapporten for 2018 er laparoskopisk salpingektomi
vanlig å utføre som en tilleggsprosedyre i kombinasjon med andre inngrep som
da er hoved̊arsaken til inngrepets indikasjon.
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Operasjonsdato: 2019−01−01 til 2019−12−30
Operasjonsmetode: Laparoskopi

Figur 3.44: Hyppigst forekommende prosedyrer ved laparoskopi i 2019. LBE01
Laparoskopisk salpingektomi LCD04 Laparoskopisk hysterektomi LAF11 Lapa-
roskopisk bilateral salpingo-ooforektomi
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3.2.3 Operasjonsparametre

Andelen laparoskopier som er utført som dagkirurgi holder seg stabil rundt 46%
slik den har vært de siste 4 årene. Det er s̊aledes ikke noen synlig økning i
den dagkirurgiske aktiviteten ved laparoskopi. Det er store forskjeller mellom
de ulike sykehusene.
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Figur 3.45: Andel dagkirurgiske inngrep ved laparoskopi siste 4 år
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Figur 3.46: Andel dagkirurgiske inngrep ved laparoskopi pr. sykehus 2019
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Det er sm̊a endringer p̊a tallene for laparoskopisk tilgang fra 2018 til 2019.
Verres n̊al benyttes fremdeles i over 60% av operasjonene. Visiport ble innført
som en variabel i relasjon til etablering av tilgang i 2019. Hvordan dette p̊avirker
dataene vil man kunne presentere i årsrapporten for 2019.
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Figur 3.47: Laparoskopisk tilgang teknikk og metode i 2019



KAPITTEL 3. RESULTATER 63

N̊ar man ser p̊a gjennomsnittlig operasjonstid for hysteroskopi og laparoskopi
p̊a sykehusniv̊a er det signifikante forskjeller mellom sykehusene. P̊a tilsvaren-
de m̊ate som kommentert tidligere lar ikke disse forskjellene seg forklare med
bakgrunn i størrelse p̊a sykehuset, geografi eller senter med omr̊adefunksjon.

N̊ar man ser p̊a gjennomsnittlig operasjonstid for laparoskopisk hysterektomi
innebærerer dette en korreksjon for enkelte av variablene som har vært proble-
matisert i forhold til operasjonskoder og diagnosekoder. Dette gir derfor et noe
mer presist grunnlagt for sammenligning av sykehus. Men i disse tallene ligger
det ogs̊a potensielt store forskjeller i utført kirurgi, som for eksempel der man
utfører en hysterektomi samtidig med omfattende reseksjon av endometriose i
bekkenet og der hysterektomi er utført med en normal stor uterus og mistanke
om lett adenomyose.
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Figur 3.48: Gjennomsnitt operasjonstid for hysteroskopi pr. sykehus 2019
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Figur 3.49: Gjennomsnitt operasjonstid for laparoskopi pr. sykehus 2019
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Figur 3.50: Operasjonstid for laparoskopisk hysterectomi p̊a sykehusniv̊a 2019
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Metoder for fangst av data

Registrering av personopplysninger skjer elektronisk etter inngrepet ved det
enkelte sykehus gjennom kvalitetsregisterportalen https://helseregister.no via
Norsk Helsenett. Ved noen sykehus gjør kirurg dette selv, ved andre sykehus
fyller kirurg ut papirskjema som registreres elektronisk av sekretær.

P̊alogging til Norsk gynekologisk endoskopiregister foreg̊ar ved en 2-faktor auto-
risering av brukerne. Kun autorisert sykehuspersonale (leger, sykepleier og helse-
sekretærer) kan bli registrert som brukere.

Fire uker etter operasjonen sender Norsk gynekologisk endoskopiregisters kontor
ut spørreskjema p̊a papir til pasienten. Ved manglende respons f̊ar pasienten
purring pr brev etter 8 uker og pr SMS etter 12 uker.

For innhenting av Pasientrapporterte resultatm̊al- PROM, f̊ar utvalgt pasi-
entgruppe utdelt spørreskjemaet RAND-36 ved det enkelte sykehus før ope-
rasjon sammen med returkonvolutt til Norsk gynekologisk endoskopiregisters
kontor. Returnert skjema blir registrert direkte inn i registerportalen Helsere-
gister.no via Norsk Helsenett. Kodeliste brukes som metode. 1 år etter operasjon
f̊ar pasientene som har besvart RAND-36 før operasjon tilsendt spørreskjema
p̊a nytt. Returnert spørreskjema registreres direkte inn i registerportalen htt-
ps://helseregister.no via Norsk Helsenett.
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Datakvalitet

5.1 Antall registreringer

I 2019 er 9139 forløp fullstendig registrert i NGER. Dette er en økning fra 7185
registreringer i 2018.
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Sykehus 2017 2018 2019
Ahus 648 637 454
Arendal 136 137 162
Betanien 216 237 240
Bodø 159 187 259
Bærum 186 274 233
DNR 129 132 135
Drammen 595 483 544
Elverum 78 104 254
Flekkefjord 33 33 14
Førde 31 63 121
Gjøvik 314 308 296
Gravdal 0 0 13
Hammerfest 58 82 146
Harstad 0 0 63
Haugesund 313 325 286
Haukeland 283 292 384
Kirkenes 52 38 48
Kongsberg 0 6 112
Kongsvinger 0 0 60
Kongsvinger Innland 117 63 0
Kristiansand 145 212 227
Lillehammer 190 73 190
Mo i Rana 60 76 68
Molde 88 58 111
Ringerike 0 80 89
Sandessjøen 105 98 109
Skien 215 183 291
Stavanger 321 285 390
Stokmarknes 0 0 46
Stord 0 0 196
Tromsø 136 132 137
Trondheim 331 292 608
Tønsberg 696 705 754

UllevÃ¥l 1343 1380 1571
Volda 12 19 21
Voss 59 67 120
Østfold 62 74 295

Ålesund 68 50 92
TOTALT, alle enheter: 7179 7185 9139

Tabell 5.1: Antall opphold siste 3 år
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Sykehus Lap Hyst Begge
Ahus 260 192 2
Arendal 120 41 1
Betanien 112 126 2
Bodø 173 85 1
Bærum 141 91 1
DNR 135 0 0
Drammen 296 246 2
Elverum 171 83 0
Flekkefjord 14 0 0
Førde 76 45 0
Gjøvik 167 127 2
Gravdal 13 0 0
Hammerfest 79 64 3
Harstad 39 22 2
Haugesund 167 117 2
Haukeland 337 44 3
Kirkenes 44 4 0
Kongsberg 96 16 0
Kongsvinger 52 8 0
Kristiansand 133 93 1
Lillehammer 122 65 3
Mo i Rana 53 15 0
Molde 57 46 8
Ringerike 62 27 0
Sandessjøen 84 22 3
Skien 222 67 2
Stavanger 260 125 5
Stokmarknes 10 36 0
Stord 139 53 4
Tromsø 80 57 0
Trondheim 276 330 2
Tønsberg 384 363 7
Ullev̊al 1227 341 3
Volda 18 3 0
Voss 83 37 0
Østfold 172 122 1

Ålesund 62 28 2
TOTALT, alle enheter: 5936 3141 62

Tabell 5.2: Antall registrerte forløp fordelt p̊a laparoskopi og hysteroskopi 2019



KAPITTEL 5. DATAKVALITET 71

5.2 Metode dekningsgrad

Ved beregning av dekningsgrad mottar NPR opplysninger om registrerte inngrep
for gjeldende år fra NGER. Det blir trukket ut opplysninger fra NPRs nasjonale
data for aggregerte sykehusopphold fra aktuelle behandlingssteder for gjeldende
år for sammenligning med data fra NGER, se formel i figur 5.1. Uttrekket er
basert p̊a kodeoversikten i tabell 5.3 og 5.4. Koblingsnøkkelen mellom registrene
er: FNR (eller i praksis NPRid) og helseforetak.

kun NGER + begge registre

kun NGER + kun NPR + begge registre
 

Figur 5.1: Formel for dekningsgrad

Nytt fra 2019 er innrapportering av særkode B0041 Registrering i Norsk gyne-
kologisk endoskopiregister til NPR. Analyser viste at B0041 ikke er komplett
nok innrapportert til å kunne danne et selvstendig datalag for en dekningsgrads-
analyse, se tabell 5.5. Imidlertid ser det ut til at kvaliteten p̊a særkodene som
er innrapportert er god. Episoder med B0041 er i stor grad ogs̊a innrapportert
med ICD-10 tabell: 5.3 og NCSP-koder tabell: 5.4 som tilfredsstiller inklusjons-
kriteriene i NGER.
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ICD10-kapittel ICD10-kode

Kap II Svulster
C52, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0-C54.3,
C54.8, C54.9, C55, C56, C57.0-C57.4, C57.7-C57.9,
C58, C76.2, C76.3, C77.2, C77.5, C77.8, C77.9, C79.6

Kap XIV Sykdommer i
urin- og kjønnsorganer

N32.1, N32.2, N39.3, N39.4, N70.0, N70.1, N70.9,
N71.0, N71.1, N71.9, N72, N73.0-N73.6, N73.8, N73.9,
N74.0, N74.1-N74.4, N74.8, N80.0-N80.5, N80.8, N80.9,
N81.0-N81.6, N81.8, N81.9, N82.0-N82.5, N82.8, N82.9,
N83.0-N83.9, N84.0, N84.1, N84.8, N84.9, N85.0-N85.9,
N86, N87.0-N87.2, N87.9, N88.0-N88.4, N88.8, N88.9,
N91.0-N91.5, N92.0-N92.6, N93.0, N93.8, N93.9,
N94.0-N94.6, N94.8, N94.9, N95.0, N95.1, N96,
N97.0-N97.4, N97.8, N97.9, N98.0-N98.3, N98.8,
N98.9, N99.0-N99.4

Kap XV Svangerskap,
fødsel og barseltid

O00.0-O00.2, O00.8, O00.9, O01.0, O01.1, O01.9,
O02.0, O02.1, O02.8, O02.9, O03.0-O03.9,
O04.0-O04.8, O05.0-O05.8, O07.0, O07.1

Kap XVII Svangerskap,
fødsel og barseltid

Q50.0-Q50.6, Q51.0-Q51.9, Q52.0

Kap XVIII Symptomer,
tegn

R10.0-R10.4

Kap XIX Skader T81.0-T81.4, T81.7-T81.9, T83.3-T83.6, T83.8, T83.9

Tabell 5.3: ICD-10 koder
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NCSP-kapittel (2-tegn) NCSP-kode*
JA Bukvegg, peritoneum,
mesenterium og store oment

JAH 01, JAL 01, JAL 11, JAL 21, JAL 24,
JAL 31, JAL 97, JAP 01

JE Appendiks JEA 01, JFA 71, JFA 81, JGB 01, JGB 04, JGB 31
KC Urinblære KCD 97, KCH 01

LA Ovarium

LAA 01, LAA 11, LAA 97, LAB 01, LAB 11,
LAB 21, LAB 96, LAB 97, LAC 01, LAC 11,
LAC 21, LAC 31, LAC 97, LAD 01, LAE 11,
LAE 21, LAF 01, LAF 11, LAG 01, LAG 11,
LAG 21, LAG 97, LAW 97

LB Eggleder

LBA 01, LBB 01, LBB 11, LBC 07, LBC 11,
LBC 21, LBC 97, LBD 01, LBE 01, LBF 01,
LBF 11, LBF 31, LBF 41, LBF 52, LBF 61,
LBF 97, LBW 97

LC Uterus med ligamenter

LCA 01, LCA 22, LCB 01, LCB 11, LCB 14,
LCB 25, LCB 28, LCB 32, LCD 31, LCF 01,
LCF 11, LCF 97, LCG 02, LCG 11, LCG 21,
LCG 31, LCB 97, LCC 01, LCC 05, LCC 11,
LCC 97, LCD 01, LCD 04, LCD 11, LCG 41,
LCG 97, LCW 97, LCW 98

LE Vagina LEF 41, LEF 51, LEF 97, LEW 97
LG Kvinnelig sterilisasjon LGA 11, LGA 21, LGA 22, LGA 97
LU Transluminal endoskopi av
kvinnelige genitalia

LUC 02, LUC 05

LW Reoperasjoner ved
gynekologisk kirurgi

LWC 01, LWE 01, LWF 01, LWW 97

MA Prosedyrer under svangerskap
og ved forløsning

MAW 97

MW Reoperasjoner etter
obstetriske inngrep

MWC 01, MWE 01, MWF 01, MWW 97

PJ Lymfesystemet PJD 63, PJD 64, PJD 97

Tabell 5.4: NCSP koder
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5.3 Tilslutning

Norsk gynekologisk endoskopiregister samler data fra HF i alle regioner. Det
er 41 offentlige institusjoner med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i
Norge. 37 institusjoner (90%) av disse har registrert inn data til i 2019, dette er
en økning fra 33 institusjoner (80,5%) i 2018.

Nye registrerende enheter/avdelinger i 2019:

• Harstad

• Kongsvinger

• Lofoten

• Stord

• Vester̊alen

Sykehus og avdeling som ikke registrerte i 2019:

• Sykehuset Levanger (starter opp i mars 2020)

• Sykehuset Namsos (starter opp i mars 2020)

• UNN Narvik (starter opp i April 2020)

• UNN Tromsø Gyn kreft (starter opp høsten 2020)

• Kristiansund sjukehus (Registeret har gjenntatte ganger vært i kontakt
uten at det har gitt resultater i 2019)

Privatsykehusene Volvat og Aleris i Oslo har tatt kontakt for å starte registrering
i 2020.

Svarprosent p̊a tilsendte pasientskjema 4 uker etter utført inngrep var hele 69,4
%. Postoperativ oppfølging anses tilfredsstillende registrert i NGER.

5.4 Dekningsgrad

Dekningsgrad for 2018 og 2019 er basert p̊a uttrekk fra NGER gjort 28.04.2020.

Dekningsgraden for Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) er beregnet
til 60,7 % ved sammenstilling med Norsk pasientregister (NPR). Den steg med
11,5 prosentpoeng fra 49,2 i 2018 til 60,7 % i 2019, figur 5.2.

Det er store variasjoner i dekningsgrad mellom de enkelte sykehusene, tabell 5.5.

I 2019 presenterer vi ogs̊a dekningsgrad fordelt p̊a hysteroskopi, tabell 5.6 og
laparoskopi, tabell 5.7. Her ser vi at det er noe høyere dekningsgrad ved lapa-
roskopi (62,8%) enn ved hysteroskopi (59,7%).
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Figur 5.2: Utvikling dekningsgrad fra 2015 til 2019
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Sykehus DG NGER DG B0041
OUS, Radiumhospitalet 65,5% 91,7%
OUS, Rikshospitalet 0,0% -
OUS, Ullev̊al 67,8% 94,2%
A-hus, Kongsvinger 55,0% 86,7%
A-hus, Nordbyhagen 45,8% 1,3%
A-hus, Ski 0,0% -
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 75,1% 77,8%
Sykehuset Innlandet, Elverum +Hamar 74,6% 78,6%
Sykehuset Innlandet, Gjøvik 92,8% 97,9%
Sykehuset Innlandet, Lillehammer 56,9% 93,5%
Sykehuset Østfold HF 44,6% 68,4%
Sørlandet sykehus, Arendal 65,6% 76,4%
Sørlandet sykehus, Flekkefjord 13,6% -
Sørlandet sykehus, Kristiansand 63,8% -
Vestre Viken, Bærum 56,6% 93,1%
Vestre Viken, Drammen 73,2% 93%
Vestre Viken, Kongsberg 52,3% 77,1%
Vestre Viken, Ringerike 40,8% 81,8%
Sykehuset Telemark HF 46,0% 63%
Helse Bergen, Haukeland 53,0% 61,6%
Helse Bergen, Voss 90,2% 86,1%
Helse Fonna, Haugesund 76,9% 76,8%
Helse Fonna, Stord 97,5% 95,4%
Helse Førde, Førde 90,3% 96,7%
Helse Stavanger, Stavanger 53,7% 84,3%
Betanien spesialistpoliklinikk 95,2% 18,4%
Helse Møre og Romsdal, Kristiansund 0,0% -
Helse Møre og Romsdal, Molde 88,8% 43,3%
Helse Møre og Romsdal, Volda 26,3% -

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 29,0% 58,9%
St. Olavs hospital HF 60,4% 89,3%
Helse Nord-Trøndelag, Levanger 0,0% -
Helse Nord-Trøndelag, Namsos 0,0% -
Helgelandssykehuset, Mo i Rana 91,9% 78,8%
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 72,7% 86,4%
Nordlandssykehuset, Bodø 97,0% 97,2%
Nordlandssykehuset, Gravdal 43,3% -
Nordlandssykehuset, Stokmarknes 55,4% 90,7%
UNN, Harstad 28,3% 92,1%
UNN, Narvik 0,0% -
UNN, Tromsø 53,3% 93,2%
Finnmarkssykehuset, Hammerfest 94,2% 85,9%
Finnmarkssykehuset, Kirkenes 49,0% -
Aleris Helse AS avd Oslo 0,0% -
Totalt 60,7% 76%

Tabell 5.5: Dekningsgrad for hvert enkelt sykehus 2019
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Sykehus DG NGER
OUS, Ullev̊al 59,5%
A-hus, Kongsvinger 47,1%
A-hus, Nordbyhagen 64,2%
A-hus, Ski 0,0%
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 73,7%
Sykehuset Innlandet, Elverum 76,2%
Sykehuset Innlandet, Gjøvik 93,5%
Sykehuset Innlandet, Lillehammer 56,7%
Sykehuset Østfold HF 45,4%
Sørlandet sykehus, Arendal 70,0%
Sørlandet sykehus, Flekkefjord 0,0%
Sørlandet sykehus, Kristiansand 69,6%
Vestre Viken, Bærum 60,9%
Vestre Viken, Drammen 67,6%
Vestre Viken, Kongsberg 38,1%
Vestre Viken, Ringerike 39,7%
Sykehuset Telemark HF 27,4%
Helse Bergen, Haukeland 49,0%
Helse Bergen, Voss 80,4%
Helse Fonna, Haugesund 75,3%
Helse Fonna, Stord 95,0%
Helse Førde, Førde 95,7%
Helse Stavanger, Stavanger 54,6%
Betanien spesialistpoliklinikk 97,0%
Helse Møre og Romsdal, Kristiansund 0,0%
Helse Møre og Romsdal, Molde 87,1%
Helse Møre og Romsdal, Volda 8,3%

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 18,0%
St. Olavs hospital HF 68,5%
Helse Nord-Trøndelag, Levanger 0,0%
Helse Nord-Trøndelag, Namsos 0,0%
Helgelandssykehuset, Mo i Rana 78,9%
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 54,3%
Nordlandssykehuset, Bodø 93,5%
Nordlandssykehuset, Stokmarknes 62,1%
UNN, Harstad 20,0%
UNN, Narvik 0,0%
UNN, Tromsø 90,5%
Finnmarkssykehuset, Hammerfest 97,1%
Finnmarkssykehuset, Kirkenes 33,3%
Totalt 59,7%

Tabell 5.6: Dekningsgrad for hysteroskopi for hvert enkelt sykehus 2019
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Sykehus DG NGER
OUS, Radiumhospitalet 66,5%
OUS, Rikshospitalet 0,0%
OUS, Ullev̊al 70,9%
A-hus, Kongsvinger 60,5%
A-hus, Nordbyhagen 40,1%
A-hus, Ski 0,0%
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 78,2%
Sykehuset Innlandet, Elverum+Hamar 74,2%
Sykehuset Innlandet, Gjøvik 92,9%
Sykehuset Innlandet, Lillehammer 59,0%
Sykehuset Østfold HF 46,9%
Sørlandet sykehus, Arendal 65,4%
Sørlandet sykehus, Flekkefjord 23,0%
Sørlandet sykehus, Kristiansand 61,5%
Vestre Viken, Bærum 56,8%
Vestre Viken, Drammen 80,8%
Vestre Viken, Kongsberg 56,8%
Vestre Viken, Ringerike 43,4%
Sykehuset Telemark HF 59,7%
Helse Bergen, Haukeland 55,6%
Helse Bergen, Voss 96,5%
Helse Fonna, Haugesund 77,5%
Helse Fonna, Stord 97,3%
Helse Førde, Førde 87,4%
Helse Stavanger, Stavanger 54,1%
Betanien spesialistpoliklinikk 93,4%
Helse Møre og Romsdal, Kristiansund 0,0%
Helse Møre og Romsdal, Molde 90,3%
Helse Møre og Romsdal, Volda 41,9%

Helse Møre og Romsdal, Ålesund 40,0%
St. Olavs hospital HF 54,7%
Helse Nord-Trøndelag, Levanger 0,0%
Helse Nord-Trøndelag, Namsos 0,0%
Helgelandssykehuset, Mo i Rana 96,4%
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 83,7%
Nordlandssykehuset, Bodø 98,3%
Nordlandssykehuset, Gravdal 44,8%
Nordlandssykehuset, Stokmarknes 45,5%
UNN, Harstad 41,4%
UNN, Narvik 0,0%
UNN, Tromsø 41,5%
Finnmarkssykehuset, Hammerfest 92,1%
Finnmarkssykehuset, Kirkenes 53,0%
Aleris Helse AS avd Oslo 0,0%
Totalt 62,8%

Tabell 5.7: Dekningsgrad for laparoskopi for hvert enkelt sykehus 2019
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Fullstendig dekningsgradsrapport finner dere p̊a registerets nettside siv.no/nger.

5.5 Sikring av datakvalitet

NGER dataene blir koblet opp mot Folkeregister og NPR. Kobling med Folke-
register med personnummer og mottak av navn og adresse skal kvalitetssikre
pasientens identitet og adresse. Kobling mot NPR med personnummer og valg-
te inklusjonsvariabler kvalitetssikrer dekningsgradanalysene. Innregistrerte data
ble systematisk vurdert. NGER tar manuelle stikkprøver for å undersøke om re-
gistrerte data er i samsvar med skjema og om det foreligger intern konsistens.

Pasientrapporterte komplikasjoner vurderes i 2 ledd. Først av helsesekretær
og/eller daglig leder for registeret, som vurderer om det er behov for å inn-
hente flere opplysninger fra pasient, eller tilhørende sykehus. Deretter vurderes
opplysningene av medisinsk faglig r̊adgiver som fastsetter alvorlighetsgrad.

Se ogs̊a kapittel 4 Metoder for fangst av data, og kapittel 5.7 Vurdering av
datakvalitet.

5.6 Metoder for vurdering av datakvalitet

Se kapittel 5.7 Vurdering av datakvalitet.

5.7 Vurdering av datakvalitet

5.7.1 Kompletthet og Reliabilitet

Kvalitetsindikatorvariablene i registeret er obligatoriske. Vi har 3 variabler i
registeret som kan besvares med ”Ukjent”, og tre variabler hvor man gjør et
utvalg som ikke er obligatorisk. Komplettheten er høy, men vi ser at det er for-
bedringspotensiale ved registrering av Hysteroskopiske instrumenter benyttet,
se tabell 5.8

Variabel Svaralternativ 2018 2019
Tidligere vaginale inngrep? Ja/ Nei 95,90 % 96,52 %
Tidligere laparoskopi? Ja/ Nei 96,38 % 97,02 %
Tidligere laparotomi? Ja/ Nei 96,31 % 96,59 %
Laparoskopiske instr./hj.m benyttet Utvalg gjort 95,03 % 93,72 %
Hysteroskopiske instr. benyttet Utvalg gjort 82,47 % 74,95 %
Hysteroskoptype Utvalg gjort 98,98 % 98,82 %

Tabell 5.8: Kompletthet for ikke obligatoriske variabler i 2018 og 2019

Kirurgiske inngrep kan i stor grad sammenliknes med hverandre da de ofte re-
presenterer standardisert oppbygning og fremgangsm̊ate. Tekniske ferdigheter
hos operatør og lokale variasjoner i prosedyrer vil alltids forekomme men likevel
vil de ulike variablene man registrerer i registeret kunne sammenliknes p̊a tvers

https://www.siv.no/norsk-gynekologisk-endoskopiregister
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av avdelingene. N̊ar det kommer til diagnosesetting vil dette i større grad kunne
variere og gjøre det vanskelig å sammenlikne aktivitet og volum opp mot spesi-
fikke diagnoser. Ved et ønske om ytterligere fokus p̊a for eksempel endometriose
og kanskje spesielt adenomyose i fremtiden vil presisjonen i diagnosesettingen
kunne representere en utfordring for registerdataene.

5.7.2 Kontroll av innregistrert data

Registeret gjorde i 2019 en gjennomgang av de peroperative komplikasjonene
registrert i registeret ved 4 ulike sykehus i Norge og sammenlignet disse dataene
med pasientjournalen ved det aktuelle sykehuset. Dette ble gjort ved Sykehuset
i Vestfold, Sandnessjøen sykehus, Sykehuset i Østfold og Drammen sykehus.
Dette resulterte i følgende funn:

Ved Tønsberg sykehus ble alle peroperative komplikasjoner kontrollert opp mot
journal. Ingen avvik.

Ved Sandnessjøen sykehus ble alle peroperative komplikasjoner kontrollert opp
mot journal. Gjennomgangen avdekket at 2 postoperative komplikasjoner var
lagt inn som peroperative komplikasjoner. Dette rettet vi opp i.

Ved Østfold sykehus ble alle konverteringer kontrollert opp mot journal. Dette
avdekket 1 feilregistrert konvertering av Hysteroskopi og 1 feilregistrert konver-
tering av Laparoskopi. Dette rettet vi opp i.

Ved Drammen sykehus ble alle peroperative komplikasjoner ved Hysteroskopi
gjennomg̊att. Ingen avvik.

Konklusjonen ved disse 4 gjennomgangene var at det forel̊a en høy grad av
korrekthet i dataene registrert i registeret. En slik gjennomgang med de ulike
sykehusene representerer ogs̊a en viktig bevisstgjøring rundt register arbeidet
ved de ulike avdelingene. Registeret ønsker derfor å legge til rette for et slikt
tilbud til de ulike avdelingen for læring og kontroll av registreringspraksis. Det
har ogs̊a blitt vurdert behov for en skriftlig veileder for registeret slik at man
kan n̊a ut til alle registeret sine brukere og sikre størst grad av korrekt registre-
ringspraksis og dermed god kvalitet p̊a dataene. Arbeidet med denne veilederen
er forvenet sluttført innen utgangen av 2021. Se kapittel 9.3.2.

5.7.3 Inkonsistensanalyser

NGER har sammen med Helse Nord IKT iverksatt rutiner for kvalitetssikring
av innregistrerte data ved automatiske inkonsistensanalyser. Ved potensielle feil
melder registeret fra til innregistrerende sykehus for feiloppretting.

5.7.4 Registreringsforsinkelser

72% av registreringen gjøres innenfor gitte frist p̊a 4 uker. Dette er aksepta-
belt niv̊a totalt sett. Men n̊ar man ser p̊a tallene p̊a sykehusniv̊a er det store
individuelle forskjeller og s̊aledes tydelig rom for forbedring.
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Figur 5.3: Registreringsforsinkelser. Andel registreringer gjort mer en 4 uker
etter operasjon
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Kapittel 6

Fagutvikling og
pasientrettet
kvalitetsforbedring

6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret

Alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og syk-
dommer ved offentlige og private sykehus. Se tabeller 5.3 og 5.4

6.2 Registerets variabler og spesifikke
kvalitetsindikatorer

Se kapittel 2.1.3 Analyser som belyser registerets form̊al

Intraoperative laparoskopiske komplikasjoner (legerapporterte)

• Med uterusmanipulator

• Ved tilgang

• Ved hjelpeinnstikk

• Intraadominell

• Med utstyr

N̊ar registrerende bruker har lagt inn en eller flere komplikasjoner kan man skille
mellom skadete organer.

• Kar

• Blære
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• Tarm

• Ureter

• Nerver

Intraoperative hysteroskopiske komplikasjoner (legerapporterte)

• Ved tilgang

• Med utstyr/teknisk

• Perforasjon

• Blødning

• Fluid overload

Pasientrapportert postoperative komplikasjoner og pasientrapportert
reoperasjon for komplikasjoner innen 4 uker

• Gjennomført reoperasjon og hvilke typer:

– Laparoskopi

– Hysteroskopi

– Laparotomi

• Infeksjon og hvilke typer:

– I operasjonss̊ar

– Intraabdominalt

– Endometritt/Salpingitt

– UVI

– Annet

• Blødning og hvilke typer:

– I bukveggen

– Vaginal

– Intrabdominal

• Organskade og hvilke typer:

– Tarm

– Blære

– Ureter

– Kar

– Annet
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• Komplikasjoner med fremmedlegemer og utstyr og hvilke typer

– Med nett

– Med instrumenter

– Med suturer/clips

Hvor alvorlig anses komplikasjonen? Alternativer:

• Lite alvorlig: Ingen varige men, behandling nødvendig.

• Middels alvorlig: Ingen varige mén, men reinnleggelse var nødvendig.

• Alvorlig: Reoperasjon, truende for livet eller varige mén.

• Dødelig: Komplikasjonen var dødelig.

Alle registerets variabler presenteres i klokebok som ligger under filer i innregist-
reringsløsningen. Man finner ogs̊a variablene p̊a registerets nettside siv.no/nger i
form av personopplysningsskjema og registreringsskjema under fanen Samtykke
og skjema.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og
erfaringsm̊al (PROM og PREM)

Se kapittel 2.1.3 Analyser som belyser registerets form̊al

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse

Registeret inneholder data p̊a sosiale variabler i form av utdanningsniv̊a og sosial
status. Det ligger s̊aledes anledning i registerdataen til å koble dette opp mot
andre utfallsm̊al.

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale
retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer o.l.

Norsk Gynekologisk Forening har en lang og sterk tradisjon for utarbeidelse av
faglige retningslinjer innen gynekologi og obstetrikk. NGER ser ikke behov for å
utarbeide parallelle retningslinjer i tillegg til disse, og det er heller ikke ønskelig
fra NGF sin side.

Veilederen innen gynekologi er ikke en konkret guide i forhold til kirurgiske
prosedyrerer. Det er s̊aledes vanskelig å direkte implementere registeret i de
ulike kapitlene i veilederen.

https://www.siv.no/norsk-gynekologisk-endoskopiregister
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I forhold til kirurgiske prosedyrer vil det alltid være noen passasjer av et inngrep
som er mere standardisert p̊a et generelt grunnlag. Andre deler av et inngrep er
mere avhengig av individuell tilpasning avhengig av pasient og kirurg. Etablering
av pneumoperitoneum ved laparoskopi er et eksempel p̊a en mere standardisert
del av et inngrep. Tradisjonelt har Verres n̊al blitt brukt som metode ved etab-
lering av laparoskopisk tilgang ved gynekologisk kirurgi i Norge. Siste årene har
Visiport erstattet bruken av Verres n̊al i større og større grad. Visiport ble etab-
lert som en variabel i registeret i 2019. Man vil derfor i 2020 kunne se data p̊a
denne utviklingen og eventuelt bruke dette til å etablere anbefalte retningslinjer
vedrørende tilgangsmetodikk ved laparoskopi.

Veilederen revideres hvert 5. år og registeret har flere representanter fra fagr̊adet
som deltar i revideringen av veilederen i 2020. Høring av den nye veilederen
vil skje i løpet av høsten 2020, og registeret vil i årsrapport 2020 presentere
resultatene fra dette arbeidet.

Det er i 2019 etablert m̊altall for utvalgte kvalitetsindikatorer, se kapittel 7.4.
Registerets kvalitetsindikatorer er godt etablert, og NGER planlegger å starte
arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer. Se kapittel 9.5. Dette vil represen-
tere et viktig bidrag til vurdering av kvalitet og effekt av konkrete behand-
lingstiltak. Måltallene for kvalitetsindikatorene representerer en enkel m̊ate å
kontrollere hvorvidt et sykehus sin praksis er i tr̊ad med forventet niv̊a.

6.6 Etterlevelse av faglige retningslinjer

De etablerte kvalitetsindikatorene til registeret med tilhørende m̊altall vil re-
presentere en rettesnor for de ulike sykehusene i forhold til det endoskopiske
arbeidet som utføres og hvorvidt dette er i samsvar med forventet niv̊a. Resul-
tatene presenteres p̊a sykehusniv̊a og gir s̊aledes en konkret indikasjon p̊a niv̊aet
p̊a det enkelte foretak sin behandlingspraksis.

6.7 Identifisering av pasientrettede
forbedringsomr̊ader

Forekomsten av postoperative komplikasjoner av middels alvorlig og alvorlig
karakter ved laparoskpi er stigende. Den økte forekomsten kan forklares med
økningen i den laparoskopiske aktiviteten og at stadig vanskeligere kirurgi gjøres
laparoskopisk. Den vanligste postoperative komplikasjonen er fremdeles infek-
sjon. Hysterektomi er det vanligste gynekologiske inngrepet med en postoperativ
infeksjon. Derfor vil økningen man har hatt i laparoskopisk hysterektomi de sis-
te årene kunne forklare noe av den økt rate av postoperative infeksjoner ved
laparoskopiske inngrep.

Reoperasjonsraten ved laparoskopi steg ytterligere i 2019 til 1,7% mot knappe
1,5% i 2018. Veksten det siste året var noe mindre uttalt enn utviklingen fra
under 1% i 2017. Utviklingen fra 2017 kan forklares med et økt fokus i fagmiljøet
p̊a drenasje av abscesser i bekkenet. At utviklingen flater ut n̊a kan tyde p̊a at
denne praksisen har blitt bedre definert og etablert.
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B̊ade p̊a administrativt niv̊a og i fagmiljøet er det et ønske om å øke bruken av
dagkirurgi ved laparoskopi. Dataene i registeret viser at det ikke har vært noen
nevneverdig vekst i den dagkirurgiske aktiviteten de siste 4 årene. Økonomiske
incentiver og praktisk logistikk internt ved et sykehus kan ligge til grunn for
dette i like stor grad som faglige og medisinske hensyn. Dette indikerer uansett
at det er et stort potensiale til en økt bruk av dagkirurgi ved laparoskopi.

6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring

Infeksjoner etter laparoskopiske hysterektomier er en kjent komplikasjon. Re-
gisterdata i NGER har p̊a dette punktet ligget noe over internasjonale data
for øvrig i flere år. Dette har blitt kommunisert til fagmiljøet i Norge via
årsrapporter. For å se nærmere p̊a aspekter ved dette ble det gjennomført en
retrospektiv sammenligningsstudie mellom Sykehuset i Telemark HF og Syke-
huset i Vestfold HF i 2019. Studien s̊a p̊a hvorvidt bruk av mothakesutur vs.
avbrutt monofilament sutur av vaginaltoppen ved hysterektomi viste noe for-
skjell i postoperativ infeksjonsrate. Studien avdekket ingen signifikant forskjell
i infeksjonsraten.

Sandnessjøen sykehus gjennomførte i 2017 et kvalitetsforbedringsprosjekt p̊a
grunn av flere tilfeller med blødning fra vaginaltoppen etter hysterektomi. Data
fra NGER viste en høy rate av postoperativ komplikasjon i form av blødning. Det
ble hentet inn kirurg fra Oslo universitetssykehus for opplæring i ny suturmeto-
de av vaginaltopp. Data fra registeret etter gjennomføring av dette prosjektet
viser en tydelig reduksjon i antallet tilfeller med blødning etter hysterektomi, se
figur 6.1. Gjør oppmerksom p̊a at figuren viser tall fra 2015 for å tydeliggjøre
forbedringen. Dekningsgrad for Sandnessjøen var god ogs̊a i 2015.
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Figur 6.1: Utvikling postoperativ komplikasjon blødning etter hysterektomi ved
Sandnessjøen sykeus.

Drammen sykehus har i 2019 gjort et forprosjekt med bakgrunn i PREM innhen-
tet av NGER, og er i 2020 i ferd med å søke om midler til forbedringsprosjekt.
Prosjektets overordnede m̊al er å forbedre TSS-2 score for pasienter etter endo-
skopiske prosedyrer ved gynekologisk avdeling, Drammen sykehus.

Ved gjennomgang av innregistrerte komplikasjoner sammenlignet med pasient-
journal som beskrives i kapittel 5.7.2, ble to av sykehusene gjort oppmerksomme
p̊a kliniske forbedringsomr̊ader. Registeret vil følge opp og se om den kunnska-
pen registeret har formidlet leder til forbedringer.

Ønsker å vise til innlegg i Gynekologen, Medlemsblad for Norsk Gynekologisk
Forening 2, 2020, hvor 3 sykehus i landet uttaler seg om hvordan registeret blir
brukt til kvalitetsforbedring. Se vedlegg 11.1.

6.9 Evaluering av tiltak for pasientrettet
kvalitetsforbedring (endret praksis)

Se kapittel 6.8
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6.10 Pasientsikkerhet

Alle brukere ved registrerende avdelinger fører enten selv eller via lokal sek-
retær data direkte inn i databasen etter det utførte endoskopiske inngrepet. Alle
pasientrapporterte postoperative komplikasjoner innen fire uker blir registrert
inn av Norsk gyenkologisk endoskopiregisters kontor p̊a bakgrunn av tilsendt
oppfølgingsskjema. I tilfelle der pasientens svar ikke er entydig, blir pasienten
ringt opp for et telefonintervju.

Registerets komplikasjoner og/eller uønskede hendelser i forbindelse med den
behandling som registeret omfatter er beskrevet i kapittel 6.2.



Kapittel 7

Formidling av resultater

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø

Det utarbeides årsrapport som publiseres via kvalitetsregistre.no. Årsrapporten
sendes ogs̊a ut via e-post til brukere av registeret. Sammendrag av årsrapport
formidles til deltagende miljø via Gynekologen - Medlemsblad for Norsk gyne-
kologisk forening, Årsrapportutgaven.

Norsk gynekologisk endoskopiregister er synlig ved Årsmøte for gynekologisk
forening i form av orale presentasjoner eller poster. Registeret er ogs̊a synlig
ved internasjonale konferanser.

Registeret har opprettet en nettside, siv.no/nger, hvor man kan finne all infor-
masjon om registeret, og hente siste utgave av diverse skjema. Dette kom p̊a
plass v̊aren 2019.

Deltagende miljø kan til en hver tid hente ut egne resultater i Rapporteket. Man
kan ogs̊a melde seg som mottaker av månedsrapport gjennom Rapporteket.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse

Se kapittel 7.1

7.3 Resultater til pasienter

Registeret publiserer via kvalitetsregisteret.no en gang per år. Pasienter infor-
meres om dette i samtykket de signerer og brevet de f̊ar tilsendt n̊ar vi innhenter
pasientrapporterte postoperative komplikasjoner og pasienttilfredshet.
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7.4 Publisering av resultater p̊a
kvalitetsregistre.no

I Resultatportalen publiseres kvalitetsindikatorer p̊a enhetsniv̊a med m̊altall for:

• Dekningsgrad.

Høy m̊aloppn̊aelse: 80%

Moderat m̊aloppn̊aelse: 60%

• Pasienttilfredshet

Høy m̊aloppn̊aelse: 90%

Moderat m̊aloppn̊aelse: 80%

• Intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi

Høy m̊aloppn̊aelse: 2,0%

Moderat m̊aloppn̊aelse: 4,0%

• Intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi

Høy m̊aloppn̊aelse: 2,0%

Moderat m̊aloppn̊aelse: 4,0%,

• Pasientrapporterte postoperative komplikasjoner ved laparoskopi, middels
alvorlig og alvorlig

Høy m̊aloppn̊aelse: 2,5%,

Moderat m̊aloppn̊aelse: 5,0%,

• Pasientrapporterte postoperative komplikasjoner ved hysteroskopi, mid-
dels alvorlig og alvorlig

Høy m̊aloppn̊aelse: 0,3%,

Moderat m̊aloppn̊aelse: 0,6%,

Resultatene oppdateres en gang pr år.

N̊ar man tolker dataene er det viktig å huske p̊a at datakvaliteten kan variere.
Dataene er ikke bedre enn det som blir rapportert inn fra hvert behandlings-
sted og foreløpig er dekningsgraden for lav nasjonalt, se dekningsgrad tabell
5.5. Planlagt veileder for registrering i NGER er tenkt å skulle redusere denne
variasjonen og dermed øke kvaliteten p̊a dataene.
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Samarbeid og forskning

8.1 Samarbeid med andre helse- og
kvalitetsregistre

Norsk gynekologisk endoskopiregister har tett samarbeid med Helse nord-IKT
og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering - SKDE. Samarbeider ogs̊a
med Norsk Pasientregister - NPR ang̊aende utarbeiding av årlige dekningsgrad-
analyser.

Registeret har i 2019 vært i kontakt med Den Danske database indenfor hyste-
rectomier, og ser p̊a et samarbeid rundt m̊aling av PROM. Et samarbeid er ikke
satt igang enda, men registeret er i dialog med leder for Den Danske database
indenfor hysterectomier, og de er svært interessert i registerets funn.

8.2 Vitenskapelige arbeider

Med tanke p̊a registerets dekningsgrad har det vært vanskelig å igangsette vi-
tenskapelig arbeid. Flere prosjekter som har vært planlagt og beskrevet i tidli-
gere årsrapporter har ikke kommet i m̊al grunnet lav dekningsgrad. Registeret
forventer at identifisering av kliniske forbedringsomr̊ader som kan benyttes i
klinisk forbedringsarbeid vil være enklere n̊ar dekningsgraden øker. Det vil ogs̊a
bli enklere å stimulere til forskning og vitenskapelig arbeid.

P̊ag̊aende PROM studie, se kapittel 8.2.4

8.2.1 Utlevering av data

Det er utlevert ferdiggenerert nasjonal data til bruk i Lederforum ved Gyne-
kologenes årsmøte 2019, hvor tema var utviklingen i faget med tanke p̊a kom-
petanseutvikling i bredden versus subspesialisering. Registeret var behjelpelig
med å hente ut oversikt over hyppigst forekommende prosedyrer fra NGER
2013-2018, og antall årlige gynekologiske endoskopiske prosedyrer i Norge fra
2008-2018 fra NPR.
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Det er ogs̊a utlevert kommentarer p̊a TSS 2 skjema fra 2016-2018 i løpet av
2019 til bruk i lokale forbedringsprosjekter ved Drammen sykehus, UNN Tromsø,
Sandnessjøen sykehus, OUS og St. Olavs hospital. Drammen sykehus har startet
forarbeid til kvalitetsforbedringsprosjekt p̊a bakgrunn av denne informasjonen.

Tromsø sykehus bruker ogs̊a registerdata aktivt til å overv̊ake kvalitet, og satt
i 2019 stor pris p̊a å f̊a utlevert pasientenes kommentarer. Guillermo Rebolledo
ved UNN Tromsø forteller at denne informasjonen er nyttig for gynekologene,
anestesilegene og sykepleierene som arbeider med disse pasientene, og at det
bidrar til bedre pasientbehandling.

8.2.2 Oral presentasjoner:

• Norsk gynekologisk forenings årsmøte 2019: Ledermøte: Utviklingen i fa-
get med tanke p̊a kompetanseutvikling i bredden versus subspesialisering.
Lieng M , Andreasen S

• Norsk gynekologisk forenings årsmøte 2019: Mothakesutur vs. avbrutt
monofilament sutur av vaginaltoppen ved hysterektomi, ingen signifikant
forskjell i infeksjonsrate 2019. Thorarinsdottir S, Holmsen SG

• Norsk gynekologisk forening årsmøte 2018: Endringer i laparoskopiske hys-
terektomimetoder i Norge 2013 – 2017. Skrøppa S, Bolin T, Dale PO,
Holmsen SG

• ESGE - European Society for Gynaecological Endoscopy, Vienna 2018:
PROM - (Patient Reported Outcome Measures). Putz A.

• Norsk gynekologisk forening årsmøte 2018: Pasientene er fornøyd med opp-
levelsen (PREM) etter gynekologiske endoskopiske operasjoner. Dale PO,
R̊aknes T, Holmsen SG

• AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte
2018, Las Vegas/USA: Laparoscopic Hysterectomies in Norway 2013-2017.
Skrøppa S, Bolin T, Dale PO, Holmsen SG

8.2.3 Poster:

• AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte
2018: Risk factors in laparoscopy in Norway 2016-2017. Skrøppa S, Bolin
T, Putz A

• Norsk gynekologisk forening årsmøte 2018: Laparoskopisk tilgang med ver-
ess n̊al hos pasienter med kirurgiske rissikofaktorer ved gynekologisk lapa-
roskopi i Norge i tidsrommet 2016-2017
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8.2.4 P̊ag̊aende vitenskapelig arbeid

I 2019 startet NGER med å reigstrere RAND36 hos pasienter som gjennomg̊ar
laparoskopisk hysterektomi med benign indikasjon ved 5 sykehus i Norge: Ullev̊al
Sykehus, Haugesund Sykehus, Nordlandssykehuset, St Olavs Hospital og Syke-
huset i Vestfold. Dette gjøres ved at pasientene fyller ut Rand36 før inngrepet
samt 1 år etter operasjonen. Siden oppstart var n̊a i 2019 har registeret kun
data for nullpunkt før operasjon. Tall fra 1 år etter operasjonen kommer derfor
først i 2020 og vil gjøre det mulig å se p̊a endringer i livskvalitetsparametre etter
gjennomg̊att behandling. Innhenting 1 år etter operasjon fortsetter ut 2021. Se
kapittel 3.1.10.

NGER er i dialog med St. Olavs hospital ang̊aende en Phd. p̊a bakgrunn av blant
annet disse tallene. Protokoll er under utarbeidelse og vil være klar i 2020.



Del II

Plan for forbedringstiltak



Kapittel 9

Videre utvikling av
registeret

I ekspertgruppens vurdering av årsrapport 2018 vurderes registeret til å være
i stadium 2. For å n̊a neste stadium er dekningsgrad et viktig steg, s̊a Norsk
gynekologisk endoskopiregister jobber kontinuerlig med å bedre dekningsgraden
som er hovedutfordringen for registeret.

Registeret forventer at identifisering av kliniske forbedringsomr̊ader som kan
benyttes i klinisk forbedringsarbeid vil være enklere n̊ar dekningsgrad g̊ar opp.
Det vil ogs̊a bli enklere å rekruttere til forskning og vitenskapelig arbeid.

9.1 Forbedring av dekningsgrad i registeret

Registeret jobber kontinuerlig for å øke dekningsgrad, og ser i 2020 at regist-
reringene fortsetter å øke. I januar og februar 2019 var det registrert inn 1670
inngrep, i januar og februar 2020 er det registrert inn 2004 inngrep. Registeret
har hatt høy reisevirksomhet i 2019 og besøkt flere sm̊a og store sykehus rundt
om i landet. Den utadvendte aktiviteten til registeret det siste året har avdekket
en del grunnleggende utfordringer i fagmiljøene:

1. Ildskjeler tar ansvar for registrering. Gjør registreringen s̊arbar.

2. Lite kunnskap om registerets -eksistens, -hvordan man registrerer, og -
utbytte av registreringen

3. Innhenting av samtykke

4. Tid- og ressursmangel

Å ha et eierskap til registeret er avgjørende for å f̊a kirurgene til å registrere.
Dette er noe registeret jobber med kontinuerlig. Alle som endoskoperer m̊a ha
kunnskap om registeret og føle at det er nyttig å registrere.
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Vi ser at aktiviteten i 2019 har vært vellykket, og vi fortsetter denne jobben
videre inn i 2020 etter beste evne under de forhold som er n̊a.

Registeret fortsetter å gjøre informasjon lettere tilgjengelig gjennom siv.no/nger.

Aktuelle konferanser nasjonalt og internasjonalt er i 2020 dessverre avlyst, s̊a vi
h̊aper å komme sterkere tilbake i 2021.

Gynekologenes årsmøte 2020 er avlyst, men det planlegges å gi registeret mer
plass i gynekologenes årsmøte gjennom formøtene til Endoskopiutvalget og FUGO.
N̊ar Tønsberg arrangerer årsmøte i 2021 vil ogs̊a Ledermøte ha hovedfokus p̊a
NGER data.

Registeret vil publisere saker oftere i Gynekologen. Registeret ser allerede en
effekt av vedlagt innlegg i Gynekologens utgave 2, 2020. Flere søkte tilgang til
registerets Rapportek rett etter publisering. Se vedlegg 11.1.

Da forholdene for reiseaktivitet ikke er ideelle i 2020 har registeret et ekstra
fokus p̊a direkte kontakt med de som er ansvarlig for registreringer ved hvert
enkelt sykehus hvert kvartal. Registert tilbyr sykehusene hjelp til å hente ut
data, og veiledning i Rapporteket.

Det er mange sm̊a sykehus i Norge som bruker vikarer for å gjennomføre kirurgis-
ke inngrep. Disse har verken tilgang til eller kunnskap om registeret. Registeret
jobber med å finne gode løsninger ogs̊a for disse sykehusene.

Vi ser at insentivordningen har p̊avirket mange av sykehusene til å etablere
dedikerte sekretærer til å følge opp dette, og det gir resultater. Forskrift har
ogs̊a vært en god drahjelp.

Registeret planlegger en brukerkonferanse i februar 2021. Vi er usikre p̊a om
dette lar seg gjennomføre, og utreder mulighet og interesse for et Webinar.

9.1.1 Planlagt oppstart for ikke registrerende sykehus og
avdelinger

Rekruteringen til registeret g̊ar bra, og de som starter registrering i 2020 er:

• Aleris, januar 2020

• Levanger, mars 2020

• Namsos, mars 2020

• Narvik, april2020

• Volvat medisinske senter i Oslo, 2020

Kristiansund er n̊a eneste sykehuset som ikke har plan for oppstart av registre-
ring til registeret. Registeret har heller ikke lykkes i å f̊a igang en dialog etter
gjentatte forsøk, men jobber videre med dette i 2020.

https://www.siv.no/norsk-gynekologisk-endoskopiregister
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9.1.2 Reservasjonsregister

Registeret jobber for å bli et reservasjonsregister. Det er mange sykehus med
endoskopisk virksomhet i forskjellige størrelser som organiseres p̊a forskjellige
m̊ater i Norge. Det er potensielt i overkant av 15 000 registeringer i året. Å
hente inn samtykke fra alle er utfordrende. Registeret er behjelpelig med å se
p̊a gode løsninger for hvert enkelt sykehus, og komme med gode forslag. Norsk
gynekologisk endoskopiregister har et nært samarbeid med Helse Nord IKT og
E- helsedirektoratet for å f̊a p̊a plass et reservasjonsregister gjennom helsenor-
ge.no. NGER skal være pilot for Helse Nord IKT. Registeret forventer at dette
vil øke dekningsgraden. Alt er klart fra registeret, personvernombud, brukerre-
presentant og fagr̊ad sin side. Vi har tette planleggingsmøter med HNIKT, og
h̊aper at E-helsedirektoratet har dette p̊a plass mot slutten av 2020.

9.2 Forbedring av metoder for fangst av data

Registeret har startet prosessen med å etablere elektronisk innhenting av pa-
sientrapportert data - ePROM. Hvis pasienten ikke er digitalt aktiv i helsnor-
ge.no eller p̊a digital postkasse, sendes spørreskjema automatisk ut i papir/brev
- PiPP. Registeret har f̊att tildelt midler fra Fagsenter for pasientrapporterte
data for å dekke deler av utgiftene til dette prosjektet. Alt ligger n̊a tilrette for
å starte prosjekt ePROM og PiPP høsten 2020, med ferdigstilling høsten 2021.

9.3 Datakvalitet

9.3.1 Validering mot eksterne kilder

Registeret har allerede gjennomført og ønsker å videreføre kontroll av innre-
gistrerte per operative komplikasjoner opp mot pasientjournal som beskrevet i
kapittel 5.7.2

9.3.2 Ny veileder for registrering

Med utgangspunkt i kapittel 5.7.2, har det blitt vurdert behov for en skriftlig
veileder.

P̊a den webbaserte løsningen i dag er det p̊a flere av punktene en kort forklaring
i forhold til definisjoner i margen. Man ser imidlertid at det er stor variasjon
mellom sykehusene i forhold til hvordan man definerer ulike variabler. Dette
skaper s̊aledes et potensiale for systematiske feil i dataene. Det kan dreie som om
alt fra n̊ar man starter tiden for en operasjon, som vil f̊a innvirkning p̊a hvor lang
operasjonstiden blir. Man vet at risikoen for postoperative infeksjoner og andre
komplikasjoner øker jo lenger et inngrep varer. Skal man se p̊a utfallsparametre
opp mot operasjonstiden er det derfor viktig at definisjonen p̊a start og stopp
er lik for alle sykehus.

P̊a tilsvarende m̊ate kan det være ulik praksis i forhold til hva man definerer som
en komplikasjon. For eksempel hvis man perforerer uterus med manipulatoren
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ved en hysterektomi og man fullfører inngrepet helt som planlagt er det mange
som ikke vil definere dette som en komplikasjon.

Man ønsker å sikre en enhetlig praksis p̊a alle sykehus i forhold til hvordan
man definerer og registrerer de ulike variablene i registeret. Dette vil øke kvali-
teten p̊a dataene og gjøre de mere robuste n̊ar det gjelder bruk i forskning og
kvalitetsforbedringsarbeid. Man planlegger å forfatte en skriftlig veileder som
omhandler alle definisjoner relatert til de ulike variablene og teknisk hvordan
man registrerer i den webbaserte løsningen til NGER.

Medisinskfaglig r̊adgiver i registeret vil utarbeide den skriftlige veilederen i sam-
arbeid med daglig leder og fagr̊adet Det er videre ønskelig å distribuere veile-
deren til de ulike sykehusene. Det vil ogs̊a være naturlig at man gjør dette
ved konkrete besøk til de ulike registrerende enhetene rundt i landet for å øke
oppmerksomheten og tilslutningen til NGER fra fagmiljøet. Det vil ogs̊a være
vesentlig med fortløpende oppdatering av veileder etter behov. Arbeidet med
denne veilederen er forventet sluttført i løpet av v̊aren 2021.

9.3.3 Forbedring av registerets kompletthet

Kvalitetsindikatorvariablene i registeret er obligatoriske.

Vi har tre andre variabler i registeret som kan besvares med ”Ukjent”, og tre
variabler hvor man gjør et utvalg som ikke er obligatorisk. Komplettheten er høy,
men vi ser at det er forbedringspotensiale ved registrering av Hysteroskopiske
instrumenter benyttet, se tabell 5.8

Registeret vil ha fokus p̊a disse variablene ved opplæring/veiledning. Disse vil
ogs̊a bli satt fokus p̊a i ny veileder, se kapittel 9.3.2. Registeret ser ogs̊a p̊a
muligheten for å gjøre utvalget obligatorisk.

9.4 Økt bruk av resultater til pasientrettet
kvalitetsforbedring i hver enkelt
institusjon/enhet

P̊a bakgrunn av at dekningsgrad n̊a er over 60%, og med de tiltakene registeret
har iverksatt beskrevet i kapittel 9.1, ser vi allerede i 2020 en økt interesse for
bruk av registerets resultater. Registeret ser en økning i bruk av Resultatpor-
talen. Etterspørselen etter kvalitetsindikatordata til fremlegg i kvalitetsutvalg i
helseforetakene har økt. Vi ser at det arbeidet vi kom i gang med i 2019 fungerer
godt og registeret viderefører dette arbeidet.

Registeret følger ogs̊a opp hvordan utlevert data brukes, se kapittel 8.2.1.

Drammen sykehus har i 2019 gjort et forprosjekt med bakgrunn i PREM innhen-
tet av NGER, og er i 2020 i ferd med å søke om midler til forbedringsprosjekt.
Prosjektets overordnede m̊al er å forbedre TSS-2 score for pasienter etter endo-
skopiske prosedyrer ved gynekologisk avdeling, Drammen sykehus.
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9.5 Bidrag til etablering nasjonale
kvalitetsindikatorer

Registerets etablerte kvalitetsindikatorer er resultatindikatorer, se kapittetl 6.2.
I 2019 publiserer registeret m̊altall for utvalgte kvalitetsindikatorer, se kapittel
7.4. Disse kvalitetsindikatorene egner seg godt til Nasjonale kvalitetsindikatorer,
og registeret vil i forkant av Gynekologenes årsmøte i 2021 fremme forslag om
etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer til Norsk gynekologisk forening og
Endoskopiutvalget.

9.6 Formidling av resultater

9.6.1 Forbedring av resultatformidling til deltagende
fagmiljø

Registeret er godt i gang med å utforme en m̊anedsrapport som føles nyttig for
alle. Det jobbes ogs̊a med å forenkle uttrekk i Rapporteket for ulike grupper
som:

• Onkologi

• Generell gynekologi

• Gravide

• Infertilitet

N̊ar årsrapporten er utarbeidet og publisert vil registeret starte et arbeid med å
kontakte hvert enkelt sykehus for å gi anbefalinger om hvilke forbedringsomr̊ader
man bør se p̊a.

9.6.2 Forbedring av resultatformidling til pasienter

I samarbeid med servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i HSØ jobber re-
gisteret med å utvide innhold i publisering via kvalitetsregisteret.no I tillegg
til publisering som gjøres i 2019, se kapittel 7.4, ønsker registeret å publisere
følgende nøkkeltall fordelt p̊a laparoskopi, hysteroskopi, og Laparoskopisk hys-
terectomi.:

• Antall pasienter

• Dagkirurgiske inngrep

• Operasjonstid

• Alder

Registeret ønsker ogs̊a å publisere andre resultater som hyppigste prosedyre og
diagnoser.

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/547/resultater
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9.6.3 Forbedring av hvordan resultater p̊a
institusjonsniv̊a publiseres

I samarbeid med statistiker i Najonalt servicemiljø for medisinske registre jobbes
det med å f̊a frem figurer med trafikklysordning. Dette er dessverre ikke p̊a
plass til årets årsrapport. SKDE er igang med et prosjekt for sykehusvisning av
resultater, og registeret har meldt inn ønsker til dette.

9.7 Samarbeid og forskning

Med tanke p̊a registerets dekningsgrad har det vært vanskelig å igangsette vi-
tenskapelig arbeid. Flere prosjekter som har vært planlagt og beskrevet i tidli-
gere årsrapporter har ikke kommet i m̊al grunnet lav dekningsgrad. Registeret
forventer at det med økt dekningsgrad blir lettere å stimulere til forskning og
vitenskapelig arbeid. Norsk gynekologisk forening ønsker ogs̊a å bidra aktivt til
dette. Se vedlegg 11.5

Måling av PROM fortsetter ut 2021, se kapittel 8.2.4.

Samarbeid og dialog med Den Danske database indenfor hysterectomier fortset-
ter i 2020 og 2021. Se kapittel 8.1
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Kapittel 10

Referanser til vurdering av
stadium

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium. Norsk gynekologisk
endoskopieragisters egen evaluering.

Egen vurdering [2019]
Nr Beskrivelse Kapittel Ja Nei

Stadium 2
1 Samler data fra alle aktuelle helseregioner 3, 5.3 2� 2
2 Presenterer kvalitetsindikatorene p̊a nasjonalt niv̊a 3 2� 2
3 Har en konkret plan for gjennomføring av deknings-

gradsanalyser
5.2 2� 2

4 Har en konkret plan for gjennomføring av analyser
og jevnlig rapportering av resultater p̊a enhetsniv̊a
tilbake til deltakende enheter

7.1, 7.2 2� 2

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling Del II, 9 2� 2

Stadium 3
6 Kan dokumentere kompletthet av kvalitetsindikato-

rer
5.7 2� 2

7 Kan dokumentere dekningsgrad p̊a minst 60 % i
løpet av siste to år

5.2, 5.4 2� 2

8 Registeret skal minimum årlig presentere kvalitetsin-
dikatorresultater interaktivt p̊a nettsiden kvalitetsre-
gistre.no

7.4 2� 2

9 Registrerende enheter kan f̊a utlevert eller tilgjenge-
liggjort egne aggregerte og nasjonale resultater

7.1, 7.2 2� 2

10 Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de
viktigste faglige retningslinjer

3, 6.6 2� 2

Tabellen fortsetter p̊a neste side
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Tabell 10.1: forts.

Egen vurdering [2019]
Nr Beskrivelse Kapittel Ja Nei
11 Har en oppdatert plan for videre utvikling av regis-

teret
Del II, 9 2� 2

Stadium 4
12 Har i løpet av de siste 5 år dokumentert at innsam-

lede data er korrekte og reliable
5.6, 5.7 2� 2

13 Kan dokumnetere dekningsgrad p̊a minst 80% i løpet
av siste to år

5.2, 5.4 2 2�

14 Registrerende enheter har tilgang til oppdaterte egne
personentydige resultater og aggregerte nasjonale re-
sultater

7.1 2� 2

15 Registerets data anvendes vitenskapelig 8.2 2� 2
16 Presenterer resultater for PROM/PREM (der dette

er mulig)
3.1 2� 2

Niv̊a A
17 Registeret kan dokumentere resultater fra kvalitets-

forbedrende tiltak som har vært igangsatt i løpet av
de siste tre år. Tiltakene skal være basert p̊a kunn-
skap fra registeret

6.9 2� 2

Niv̊a B
18 Registeret kan dokumentere at det i rapporte-

rings̊aret har identifisert forbedringsomr̊ader, og at
det er igangsatt eller kontinuert/videreført pasient-
rettet kvalitetsforbedringsarbeid

6.7, 6.8 2� 2

Niv̊a C
19 Oppfyller ikke krav til niv̊a B 2 2
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10.1 Oppfølging av ekspertgruppens
kommentarer til årsrapport for 2018

10.1.1 Ekspertgruppens vurdering av årsrapport 2018:

Ekspertgruppen anbefalte at det skulle gis varsel om manglende faglig utvikling.
Ekspertgruppens vurdering av årsrapport 2018 kan leses i varselet, se vedlegg
11.2.

10.1.2 Registerets svar p̊a varsel om manglende faglig
utvikling

Registeret svarte opp varselet i Mars 2020, se vedlegg 11.3. Vedlagt var støtteerklæring
fra Endokopiutvalget, se vedlegg 11.4 og fra Norsk gynekologisk forening, se ved-
legg 11.5.

10.1.3 Registerets oppfølging av ekspertgruppens
kommentarer til årsrapport for 2018

Presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes

I svar p̊a varselet, og i årsrapport 2019 har registeret presentert realistiske planer
for hvordan dekningsgrad skal øke og vedlikeholdes. Se kapittel 9.1.

Registeret ønsker i tillegg å p̊apeke at registeret ikke var prioritert til deknings-
gradsanalyse for 2018 og dermed gikk ut ifra at dekningsgraden ikke var økende
grunnet færre registreringer. Dette viser seg i dekningsgrad gjort i 2020, for
2018 og 2019, å ikke stemme. Dekningsgraden for registeret hadde en økning fra
45,7% i 2017 til til 49,2% i 2018, og en markant økning til 60,7% i 2019. Se figur
5.2

Presentere resultater p̊a flere kvalitetsindikatorer, med m̊altall, p̊a
enhetsniv̊a

Registeret presenterer i år flere resultater p̊a kvalitetsindikatorer med m̊altall
p̊a sykehusniv̊a, se kapittel 3. Registeret fortsetter publisering i Rapporteket via
kvalitetsregisteret.no, se kapittel 7.4

Ta initiativ til å utvikle faglige retningslinjer

Se kapittel 6.7 og 9.5

Identifisere pasientrettede kvalitetsforbedringsomr̊ader, og presente-
re hvordan resultater fra registeret brukes i klinisk forbedringsarbeid

Se kapittel 6.7 og kapittel 6.8

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/547/resultater
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Kapittel 11

Vedlegg

11.1 Vedlegg 1: Norsk gynekologisk
endoskopiregister-Nyttig for oss alle!

Innlegge i Gynekologen 2-2020
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NGER ble etablert i 2013. Daglig leder og administrasjonen har 
sitt kontor ved Sykehuset i Vestfold, men alle sykehus i Norge har 
samme tilgang til registeret og resultater. Dette gir like muligheter 
for kvalitetssikring og forskning på alle sykehusene som registrerer. 
Registerets fagråd består av en fagperson fra hver helseregion i 
Norge, og er representativt for det endoskopiske miljøet i Norge. 
Fagrådet er aktivt deltagende i alle avgjørelser som tas i registeret. 

Registeret har en robust struktur og plattform. Dekningsgraden 
har imidlertid vært og er den største utfordringen for å øke 
verdien av registeret. Det er viktig at dekningsgraden er høy 
slik at  resultatene som presenteres er representative. 

Registeret har jobbet målrettet siste årene for å øke deknings-
graden. Dette har resultert i en positiv tendens. I 2019 kom 
insentivordningen der et beløp i ISF (Innsatsstyrt finansiering) 
holdes tilbake for så å fordeles til helseforetakene ved et fast beløp, 
omtrent 200 kroner, per registrering. I tillegg har man fått «For-
skrift om medisinske kvalitetsregistre» der helsepersonell pålegges 
å registrere i relevante nasjonale kvalitetsregistre. Men, hoved-
nøkkelen for at NGER skal kunne nå en dekningsgrad på over 

80% er likevel at alle gynekologer som jobber innen endo skopi har 
et personlig eierskap til og en interesse for registeret. 

For å komme dit er det viktig å kommunisere de muligheter som 
ligger i registerets database, både med tanke på forskning og 
kvalitetsforbedringsarbeid. Alle data ligger i dag lett tilgjengelig 
via Rapporteket, en webbasert database der alle brukere av regis-
teret kan få tilgang. Her kan man hente ut data og enkelt få frem 
grafiske fremstillinger av resultater for eget sykehus sammenlignet 
med gjennomsnittet for landet. I samråd med NGER kan man 
også hente ut større tallmaterialer for hele landet. 

Det har vært flere mindre prosjekter siste årene med NGER- 
data som har vært presentert nasjonalt og internasjonalt. Ved 
St. Olavs hospital planlegger Silje Eilertsen Denstad en Phd. med 
PROM (Patient Reported Outcome Measures)-data fra registeret 
i et materiale fra hysterektomier med benign indikasjon ved 5 
ulike sykehus i Norge.

NGER og Servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 
kan bistå og veilede i både planlegging og gjennomføring av 
forskning- og kvalitetsforbedringsprosjekter. Servicemiljøet 
kan også tildele økonomiske midler til slikt arbeid, og NGER 
bistår gjerne i søknader om slike midler. I 2019 ser registeret en 
positiv tendens til bruk av registerdata ved flere sykehus i landet. 
Sykehusene kontakter gjerne registeret for gjennomgang av 
lokale rapporter, og i 2019 har fire sykehus gjennomført kvalitets-
kontroll av registrerte komplikasjoner i NGER sammenlignet 
med pasientjournal. En slik gjennomgang gir en god oversikt over 
konkrete kvalitetsforbedringsområder, og registeret håper at flere i 
fremtiden ønsker å dra nytte av en slik gjennomgang.  

Vi har spurt tre av sykehusene som aktivt bruker registeret i sitt 
kvalitetsarbeid om å  bidra med sine erfaringer, og gleder oss over at de 
har valgt å dele informasjon med Gynekologens lesere om hvordan de 
har dratt nytte av registeret.

Steinar Holmsen
Faglig leder for Norsk Gynekologisk 
 Endoskopiregister

Toril Råknes
Daglig leder for Norsk Gynekologisk 
 Endoskopiregister

Norsk Gynekologisk Endoskopiregister  
– Nyttig for oss alle!  
Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) er et av 53 nasjonale medisinske kvalitets registre 
i Norge. Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for 
pasienten og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Resultater fra 
 registrene skal brukes til kvalitetsforbedring og være kilde til kvalitetssikring og forskning. 
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Erfaringer fra Drammen sykehus
I Drammen ble NGER implementert i 2013. Vår erfaring er 
at det kreves et kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid for 
å øke og vedlikeholde god dekningsgrad. Dette har vi løst 
ved å  utpeke en kontaktperson mot registeret som også har 
hovedansvaret for den overordnede logistikken i avdelingen. 
Fra 2019 innførte vi dekningsgrad i NGER som eget punkt 
på gyn.avdelingens måltavle, og vi har gledet oss over økende 
dekningsgrad til 70% i 2019. Målet er å komme over 80%.

Et kjennetegn ved våre endoskopiske prosedyrer er at pasi-
entene vanligvis har kort liggetid og få blir etterkontrollert. 
Dette betyr i praksis at vi har lite kunnskap om pasientenes 
post operative forløp og opplevelser av kontakten med syke-
huset. I en travel klinisk hverdag opplever vi derfor NGER 
sitt tilbud om sentral oppfølging av alle registrerte pasienter 
en måned post operativt som meget verdifullt. Vi får fort-
løpende informasjon om bl.a. komplikasjonsfrekvenser og 
pasientopplevelser. 

Med økende dekningsgrad får vi dermed rask tilgang til 
validerte og etter hvert mer og mer representative data til vårt 
kvalitetsforbedringsarbeid gjennom hele det perioperative 
forløpet. Siden mai 2019 har vi hatt fokus på pasientenes 
tilbake meldinger. Dataene fra NGER har gitt oss mange gode 
og konkrete angrepspunkt å jobbe videre med. Med Rapport-
ekets fortløpende tilbakemeldingsfunksjon ser vi frem til at vi 
enkelt vil kunne følge med på effekten av tiltakene vårene.

Sigrid Vingerhagen Pethick
Overlege Gyn.avd.  Drammen sykehus og 
 kontaktperson for NGER

Erfaringer fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge

Jeg begynte å jobbe som overlege ved gynekologisk avdeling i 
2015.  

På den tiden hadde vi ikke noe register over utførte endo-
skopiske operasjoner. Jeg husker veldig godt min tid som 
assistent lege ved avdelingen.  Overlegene som utførte de 
endoskopiske operasjoner registrerte de ulike inngrepene 
manuelt i en grønn operasjonsprotokoll. Det var lite eller 
ingen  registrering over komplikasjonene etter inngrepene.

Heldigvis har dette endret seg. Siden 2016 har vi benyttet oss 
av Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER). Det er en 

annen verden nå. Nå er det obligatorisk, og nå registreres alle de 
endoskopiske inngrep som vi utfører via laparoskopi, robot eller 
hysteroskopisk. Dette gir oss god oversikt over vår aktivitet.

Vi har årlig presentasjon fra registeret der vi gjennomgår 
resultatene av våre endoskopiske operasjoner. Da demonstreres 
antall pasienter som er operert, hvilken metode som er benyttet 
og effekten av den kirurgiske behandlingen. Ikke mist gir dette 
en bedre oversikt over komplikasjonene ved inngrepene, noe 
som er viktig for oss i det videre kvalitetsforbedrende arbeidet 
i avdelingen. Dette gir oss økt kunnskap om vår aktivitet, og 
den formidles til gynekologene i avdelingen og våre leger 
i  spesialisering (LIS) som utdannes her ved Universitets-
sykehuset Nord-Norge.

Nytt i år er at vi får kunnskap om pasientenes opplevelse 
gjennom NGER. Det gjelder pasienter som er behandlet 
i tidsrommet 2016-2018. Dette er nyttig informasjon for 
gynekologene, anestesilegene og sykepleierne som arbeidet med 
disse pasientene, og det bidrar til bedre pasientbehandling.

Jeg vil med dette bare takke NGER for den kunnskap det gir 
i vårt kvalitetsforbedringsarbeid.

Guillermo Rebolledo
Med. Overlege ved Kvinneklinikken UNN
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Hvordan kan du og din avdeling få tilgang til NGER og 
Rapporteket? 
Du søker enkelt om tilgang via helseregister.no. Følg instruksene, 
så er du raskt inne. 

Det er også enkelt å få tilgang til Rapporteket når du er innlogget 
i Helseregister.no, via fanen Søk ny tilgang. Når dette er gjort vil 
tilgangen til Rapporteket legge seg under fanen «Prosjektoversikt». 

I rapporteket kan du laste ned lister over pasienter som ditt 
sykehus har registrert i gitt periode, samt laste ned datadump av 
all data registrert ved ditt sykehus. Du kan få rask oversikt over 
utvalgte kvalitetsindikatorer og sammenligne ditt sykehus med 
resten av landet med hensyn på disse. 

Kontakt gjerne Toril Råknes ved spørsmål eller behov for hjelp. 

Erfaringer fra Sandnessjøen sykehus
Vi startet å registrere i Norsk gynekologisk endoskopiregister 
i 2014. Vår erfaring er at vi gjennom registeret får økt fokus på 
kvalitet.  

I 2014 startet vi med totale laparoskopiske hysterektomier 
etter at vi i 2-3 år hadde gjort supravaginal uterusamputasjon. 
Til tross for en dårlig dekningsgrad så vi ut fra registrets tall 
at vi hadde en høyere komplikasjonsrate enn sykehus vi kunne 
sammenligne oss med. Gjennomgang av tallene viste at blød-
ning gikk igjen som komplikasjon, og vi fikk vi mistanke om at 
dårlig suturering over vaginaltoppen var årsaken. Vi satte i gang 
tiltak ved å lære oss bedre sutureringsteknikk, og etter dette falt 
komplikasjonsraten.

I fjor fikk vi igjen en høyere komplikasjonsrate postoperativt. 
Vi inviterte da Toril Råknes til oss, og vi gikk gjennom tallene 
sammen og så at infeksjoner var hovedårsak. Vi holder nå på å 
kartlegge årsak til dette, og kateter fjernes f.eks. nå på stue.

Registeret har hjulpet oss til å få oversikt over komplikasjoner 
samt starte forbedringsarbeid. Dette forbedringsarbeidet hadde 
vært vanskeligere å utføre hvis man ikke hadde hatt tilgang til 
opplysningene fra registeret.

Vi er en liten avdeling, slik at antall registrerte pasienter og 
dekningsgrad er spesielt viktig for at statistikk skal bli korrekt. 
Vi har derfor hatt fokus på å øke dekningsgraden vår. Dette 
har vi klart ved at det kun er én person som har ansvar for 
 registrering og innsending av skjema til registreret.

Til slutt vil jeg gi honnør til Toril Råknes. Hun er svært 
hjelpsom. Hun har guidet oss flere ganger gjennom registerets 
tall og gjør all statistikk mer leselig.

Liv Einmo
Seksjonsoverlege på Føde/gyn avd. ved 
 Helgelandssjukehuset Sandnesjøen
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11.2 Vedlegg 2: Varsel om manglende faglig
utvikling

Tilbakemeldinger p̊a årsrapport 2018 fra ekspertgruppen for nasjon-
ale registre.
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Til  
Norsk gynekologisk endoskopiregister v/leder 
Sykehuset i Vestfold HF (dataansvarlig) 
 

Kopi:  
Helsedirektoratet  
Helse Sør-Øst RHF 
 

 

16.12.2019 

VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I NORSK GYNEKOLOGISK ENDOSKOPIREGISTER   
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet i 
veileder for de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre» (Helsedirektoratet, IS-2526, 2016).  

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål og i tråd med krav til 
drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre. Registrene klassifiseres 
ved denne gjennomgangen også mellom stadium 1 og 4 i stadieinndelingssystemet.  

Ved gjennomgang av årsrapport for 2018 for Norsk gynekologisk endoskopiregister fant ekspertgruppen 
at registret har manglende utvikling mot, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. Registeret 
økte dekningsgraden fra 38 % i 2016 til 46% i 2017, men i stedet for ekspertgruppens forventninger om 
fortsatt økning mot 60 % i 2018, har det vært en nedgang i antall registreringer i 2018 i forhold til 2017 
(side 68). Dekningsgrad for 2018 er kanskje knapt 45%. I 2018 var det 9 avdelinger som ikke deltok i 
registeret og tre avdelinger hadde sluttet å registrere.  Dekningsgrad er derfor bekymringsfull, både på 
avdelingsnivå og på individnivå. Det synes å være mangelfull nasjonal oppslutning om registeret i 
fagmiljøet. 

Registeret må presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes.  Registerets omtale av 
tiltak for å øke dekningsgraden oppfattes av ekspertgruppen som sparsom. Det er vanskelig å se at det 
som omtales alene vil være tilstrekkelig til å heve dekningsgraden til over 60 % i 2019. 

Det er positivt at registeret i år presenterer resultater for en av kvalitetsindikatorene (komplikasjoner 
postoperativt) på sykehusnivå. Men heller ikke i år oppgis måltall for kvalitetsindikatorene. Dette gjør at 
indikatorene er mindre egnet som kvalitetsindikatorer. Man har ikke identifisert kliniske 
forbedringsområder basert på analyser fra registeret, og registeret kan dermed fremdeles ikke benyttes 
i klinisk forbedringsarbeid, til tross for at det har vært i drift siden 2013. Registeret oppgir at 



 

 

 

 

2  

presentasjon av deltakende enheters etterlevelse av nasjonale retningslinjer «ikke er aktuell». 
Ekspertgruppen påpeker at dersom det ikke eksisterer retningslinjer for utførelse av et diagnostisk og 
terapeutisk inngrep så bør registeret ta initiativ til dette.   

Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

! Presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes 
! Presentere resultater på flere kvalitetsindikatorer, med måltall, på enhetsnivå 
! Ta initiativ til å utvikle faglige retningslinjer 
! Identifisere pasientrettede kvalitetsforbedringsområder, og presentere hvordan resultater fra 

registeret brukes i klinisk forbedringsarbeid 
 
 
Interregional styringsgruppe ber registerledelsen innen 15.04.20 å frambringe en realistisk plan for 
forbedringer, som framlegges på ekspertgruppens vårmøte. Dersom ekspertgruppen finner denne 
planen akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen 15.10.20, som 
framlegges på ekspertgruppens høstmøte. Om forbedringer av registret da ikke er tilfredsstillende, vil 
ekspertgruppen anbefale overfor Interregional arbeidsgruppe at det ved utgangen av 2020 utstedes en 
Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister status som nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 

V/leder, Olav Røise Olav Røise
Digitally signed by Olav Røise 
DN: cn=Olav Røise, o, ou, 
email=olav.roise@medisin.uio.no, c=NO 
Date: 2019.12.16 21:29:54 +01'00'



KAPITTEL 11. VEDLEGG 114

11.3 Vedlegg 3: Svar p̊a varsel om manglende
utvikling



Til  
Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
v/ Wenche Reed 

SVAR PÅ VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I NORSK GYNEKOLOGISK ENDOSKOPIREGISTER 

Norsk gynekologisk endoskopiregister - NGER takker for konstruktiv tilbakemelding og vil bruke 

varselbrevet som utgangspunkt for den videre faglige utviklingen.  

Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
Registeret og dataansvarlig må:  
1. Presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes

2. Presentere resultater på flere kvalitetsindikatorer, med måltall, på enhetsnivå

3. Ta initiativ til å utvikle faglige retningslinjer

4. Identifisere pasientrettede kvalitetsforbedringsområder, og presentere hvordan resultater fra
registeret brukes i klinisk forbedringsarbeid

1.Presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes
Registeret er enig i at økningen av dekningsgrad har gått sakte. Året 2018 var et utfordrende år for 
registeret grunnet endring av registerledelse, nytt fagråd og ny medisinfaglig rådgiver.  

I varselet fremheves det at «3 avdelinger har sluttet å registrere til registeret i 2018», men det skrives 
samtidig i Årsrapport 2018 kapittel 5.3 s.67-68, at sykehusene startet opp igjen når de ble gjort 
oppmerksom på dette i begynnelsen av 2019.  

Det fremheves også i varselet at «9 avdelinger ikke registrerer til registeret». Årsrapport 2018 kapittel 
5.3 s.67 har gitt en detaljert oversikt for når ikke registrerende enheter planlegger å starte 
registrering i 2019. Planen ble ikke gjentatt i kapittel 9.2 s80, noe som har medført at den ikke ble 
vurdert som en del av plan for forbedring av dekningsgrad. Registeret antar at dersom denne 
informasjonen var beskrevet på forventet sted, ville beskrivelsen av plan for forbedring av 
dekningsgrad i Årsrapport 2018 kapittel 9.2 blitt vurdert annerledes enn sparsom. 
Det skrives i varselet at: «Det er vanskelig å se at det som omtales alene vil være tilstrekkelig til å 
heve dekningsgraden til over 60%.» Dog har det vist seg at planen om å reise rundt til sykehusene og 
være synlig på konferanser, har fungert. 

Fra 31 registrerende enheter i 2018 er det per dags dato 39 registrerende enheter av 41 totalt. Vi 
mangler Kristiansund og Narvik, og jobber med å få dem med. Registeret har i tillegg fått med 
privatsykehuset Aleris Oslo, og Volvat Medisinske senter AS Oslo-Majorstuen i 2020.  

Når det gjelder antall registreringer så har de økt fra 7181 registreringer i 2018 til 9072 i 2019. Med 
utgangspunkt i at det utføres omtrent 15 000 inngrep i året så ligger vi an til en dekningsgrad rett i 
overkant av 60% i 2019. Registeret hadde håpet på mer, men ser en tilfredsstillende økning fra januar 
2019 med 889 registreringer til 1006 registreringer så langt i januar 2020. 1 

1Tallene er hentet ut av Rapporteket 20.03.2020 



 
 
 
Det skrives i varselet at: «Det synes å være mangelfull nasjonal oppslutning om registeret i 
fagmiljøet.» Registeret stiller seg undrende til denne uttalelsen da både Norsk Gynekologisk Forening 
– NGF2 og Endoskopiutvalget3 har vært en sterk støtte for registeret i mange år.  
 
Den utadvendte aktiviteten til registeret det siste året har avdekket en del grunnleggende 
utfordringer i fagmiljøene: 
  

1. Ildsjeler har tatt ansvar for registrering 
2. Lite kunnskap om registeret: 

a. Eksistens  
b. Hvordan man registrerer  
c. Utbytte av registrering 

3. Samtykke 
4. Tid- og ressursmangel 

 

Plan for forbedring av dekningsgrad 

Registeret har allerede satt i verk planen for å øke dekningsgraden, som vil være en kontinuerlig 
prosess for å vedlikeholde dekningsgrad.  I tillegg har registeret tatt tak i fagmiljøenes utfordringer. 

 
1. Ildsjeler 
Ildsjeler er en god ting for å få økt registrering, men gjør situasjonen sårbar dersom disse 
enkeltpersoner slutter, blir syke eller pensjonert.   
Å ha et eierskap til registeret er avgjørende for å få kirurgene til å registrere. Dette er noe registeret 
jobber med kontinuerlig. Alle som endoskoperer må ha kunnskap om registeret og føle at det er 
nyttig å registrere. Plan for å oppnå dette kommer frem under punkt 2. 

 
2. Lite kunnskap om registeret: 

a. Eksistens 
 Registeret har publisert en egen nettside www.siv.no/nger, slik at informasjon er lett 

tilgjengelig.  
 Registeret er synlig på aktuelle konferanser nasjonalt og internasjonalt.  
 Gynekologenes årsmøte: Det planlegges å gi registeret mer plass i gynekologenes årsmøte 

gjennom formøtene til Endoskopiutvalget og FUGO. Når Tønsberg arrangerer årsmøte i 
2020 vil også Ledermøte ha hovedfokus på NGER data. På ledermøte 2019 ble også NGER 
data benyttet. 
Registeret vil også være synlig gjennom poster og innlegg på årsmøte som referere til data i 
registeret.  

 Publisere saker oftere i Gynekologen. I dag publiseres bare sammendrag av årsrapporten 
x1/år. Det planlegges et intervju, og det planlegges å benytte Gynekologen for å formidle 
andre endringer i registeret. 

 Er i direkte kontakt med de som er ansvarlig for registreringer ved hvert enkelt sykehus 
hvert kvartal. 

 Det er mange små sykehus i Norge som bruker vikarer for å gjennomføre kirurgiske 
inngrep. Disse har verken tilgang til eller kunnskap om registeret. Registeret jobber med å 
få på plass løsninger også for disse sykehusene. 

 

                                                           
2 Se vedlegg 1: Støtteerklæring fra Endoskopiutvalget 
3 Se vedlegg 2: Støtteerklæring fra Norsk gynekologisk forening – NGF 



 
 
 

b. Hvordan man registrerer 
 Er i direkte kontakt med de som er ansvarlig for registreringer ved hvert enkelt sykehus 

hvert kvartal. 
 Er lett tilgjengelig for å komme på besøk – Målet er å besøke et av sykehusene i hver 

helseregion i løpet av et år.  
 Jobber for å bli et fast innslag på regionsmøter. 
 Det er mange små sykehus i Norge som bruker vikarer for å gjennomføre kirurgiske 

inngrep. Disse har verken tilgang til eller kunnskap om registeret. Registeret jobber med å 
få på plass løsninger også for disse sykehusene. 

 
c. Utbytte av registrering.  
 Legger frem lokale data hver gang man er på undervisning. 
 Fagrådet ser på muligheten for å følge opp hvert enkelt sykehus med en rapport en gang i 

året med lokale tall med anbefalinger om hva man bør se på. 
 Er på tilbudssiden når det gjelder lokale forbedringsprosjekter. 
 Utforme en månedsrapport som føles nyttig for alle. Dagens månedsrapport er vanskelig å 

lese. Ny rapport er under utforming og vil være på plass i løpet av 2020 
 Rapporteket har behov for en oppgradering. Vi ser at vi må få frem ferdig genererte 

rapporter som er interessante for alle fagfeltene innen gynekologi.  
Planen er å forenkle uttrekk i Rapporteket for ulike grupper som:  

 Onkologi  

 Generell gynekologi 

 Gravide 

 Infertilitet 
NGER regner med å ha dette på plass i løpet av 2020 

 
Registeret planlegger en brukerkonferanse i februar 2021. 

 
3. Samtykke 
Registeret jobber for å gå over til å bli et reservasjonsregister. 
Det er 41 sykehus med endoskopisk virksomhet i forskjellige størrelser som organiseres på 
forskjellige måter i Norge. Det er potensielt i overkant av 15 000 registeringer i året. Å hente inn 
samtykke fra alle er utfordrende. Registeret er behjelpelig med å se på gode løsninger for hvert 
enkelt sykehus, og komme med gode forslag.  
Norsk gynekologisk endoskopiregister har et nært samarbeid med Helse Nord IKT og E- 
helsedirektoratet for å få på plass et reservasjonsregister gjennom helsenorge.no. NGER skal være 
pilot. Registeret forventer at dette vil øke dekningsgraden. 
Alt er klart fra registeret, personvernombud, brukerrepresentant og fagråd sin side. Vi har tette 
planleggingsmøter med HNIKT, og håper at E-helsedirektoratet har dette på plass mot slutten av 
2020.  
 



 
 
 
4. Tid- og ressursmangel.  
Dette opplever vi som en utfordring ved alle sykehusene. Vi ser at insentivordningen har påvirket 
mange av sykehusene til å etablere dedikerte sekretærer til å følge opp dette, og det gir resultater.  
Forskrift har også vært en god drahjelp. 
 

2.Presentere resultater på flere kvalitetsindikatorer, med måltall, på enhetsnivå  
I varselet står det: «Det er positivt at registeret i år presenterer resultater for en av 
kvalitetsindikatorene (komplikasjoner postoperativt) på sykehusnivå.»  Vi gjør oppmerksom på at i 
Årsrapport 2018 publiseres 3 av våre kvalitetsindikatorer på sykehusnivå: 

 Komplikasjoner intraoperativt. Fig. 3.26 s.39  

 Komplikasjoner postoperativt. Fig. 3.39 s.52 

 TSS – Pasienttilfredshet. Fig. 3.44-3.55 s.58-64 
 
I Årsrapport 2018 publiserte også Registreringsforsinkelser på enhetsnivå Figur 5.2 s.71, som er en 
kvalitetsindikator for datakvalitet. 
 
I varselet står det: «Men heller ikke i år oppgis måltall for kvalitetsindikatorene.» 
Måltall er utarbeidet. 2019 var det første året NGER publiserte tall fra 2018 via Resultatportelen. 
Registeret har dessverre ikke fått dette med i Årsrapport 2018 da registeret trodde det var nok å 
publisere dette i Resultatportalen, og informere om det i Årsrapport 2018 kapittel 6.4 s.73 og kapittel 
9.8 s.82. Registeret beklager denne misforståelsen, og vil selvfølgelig inkludere dette i fremtidige 
årsrapporter.  
 
I Resultatportalen publiseres kvalitetsindikatorer på enhetsnivå med måltall for:  

 Dekningsgrad 

 Pasienttilfredshet  

 Postoperative komplikasjoner, middels alvorlig og alvorlig fordelt på 
o Hysteroskopi 
o Laparoskopi 

Registeret vil i 2020 også publisere kvalitetsindikatorene 

 Per operative komplikasjoner: 
o Hysteroskopi 
o Laparoskopi 

På grunn av endringer i kvalitetsindikatoren «Konvertering» vil ikke denne bli publisert før i 2021: 

 Konvertering:  
o Forventet 
o Ikke forventet 

 
Registeret ønsker også å starte prosessen med å gjøre kvalitetsindikatorene nasjonale.  

3.Ta initiativ til å utvikle faglige retningslinjer 
Norsk Gynekologisk Forening har lange og sterke tradisjoner for utarbeidelse av faglige retningslinjer 

innen gynekologi og obstetrikk. NGER ser ikke behov for å utarbeide retningslinjer i tillegg til disse, og 

det er heller ikke ønskelig fra NGFs side.  



 
 
 
Veilederen revideres hvert 5. år og registeret har flere representanter fra fagrådet delaktige i 

revideringen av veilederen i 2020, som skrevet i Årsrapport 2018 kapittel 6.4 s. 73. Hva som kommer 

ut av dette arbeidet vil bli publisert i Årsrapport 2020. 

4.Identifisere pasientrettede kvalitetsforbedringsområder, og presentere 

hvordan resultater fra registeret brukes i klinisk forbedringsarbeid 
 
Dette er også et arbeid som vil bli enklere med bedre dekningsgrad, og registeret er bevist sitt ansvar 
og har beskrevet i Årsrapport 2018 kapittel 6.5, 6.6. s 73 kliniske forbedringsområder.  
 
I varselet skrives det: «Man har ikke identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra 
registeret, og registeret kan dermed fremdeles ikke benyttes i klinisk forbedringsarbeid, til tross for at 
det har vært i drift siden 2013.» 
 
Årsrapport 2018 beskriver hva som har skjedd i 2018. I kapittel 6.7 s74 forteller registeret om 
brukerundersøkelse gjort av NGER høsten 2019, hvor 5 deltakere fordelt på 4 sykehus har svart at 
det på bakgrunn av NGER tall er gjort lokale kvalitetsforbedringsprosjekter.  
 
Det er i tidligere årsrapporter identifisert forbedringsområder. Årsrapport 2015, kapittel 9, s. 78. 
Årsrapport 2016, kapittel 6.7. s. 98, og Årsrapport 2017, kapittel 6.7. s.48. Tidligere årsrapporter 
ligger på registerets nettside www.siv.no/nger og www.kvalitetsregistre.no.  
 
Registeret har etter at Årsrapport 2018 ble publisert høsten 2019 vært i kontakt med sykehusene 
som meldte om forbedringsprosjekter i brukerundersøkelsen, og vil redegjøre for disse i Årsrapport 
2019. Alle som har meldt om forbedringsprosjekter i brukerundersøkelsen er sykehus som har hatt 
høy dekningsgrad de siste årene. I korte trekk: 

 Sandnessjøen 2017: Med bakgrunn i høy postoperativ komplikasjonsrate ved Hysterektomi, 
ble det hentet inn kirurg fra Oslo universitetssykehus for opplæring i ny suturmetode av 
vaginaltopp. Sandnessjøen sykehus bruker Rapporteket – NGER og månedsrapport fra NGER 
systematisk for å overvåke kvalitet, og har en tett dialog med registeret. 

 Drammen sykehus har i 2019 gjort et forprosjekt med bakgrunn i PREM innhentet av NGER, 
og er i ferd med å søke om midler til forbedringsprosjekt.  
Drammen sykehus bruker Rapporteket - NGER og månedsrapportene fra NGER systematisk 
for å overvåke kvalitet.  

 Tromsø sykehus bruker Rapporteket – NGER systematisk for å overvåke kvalitet. Ikke gjort 
noen kvalitetsforbedringsprosjekter, men mener at denne kunnskapen er nyttig for å 
opprettholde god kvalitet på tjenesten. Har derfor svart ja i brukerundersøkelsen. 

 Infeksjoner etter laparoskopiske hysterektomier er en kjent komplikasjon. Registerdata i 
NGER har på dette punktet ligget noe over internasjonale data for øvrig i flere år. Dette har 
blitt kommunisert til fagmiljøet i Norge via årsrapporter. For å se nærmere på aspekter ved 
dette ble det gjennomført en retrospektiv sammenligningsstudie mellom Sykehuset i 
Telemark HF og Sykehuset i Vestfold HF i 2019. Studien så på hvorvidt bruk av mothakesutur 
vs. avbrutt monofilament sutur av vaginaltoppen ved hysterektomi viste noe forskjell i 
postoperativ infeksjonsrate. Studien avdekket ingen signifikant forskjell i infeksjonsraten.  

 
I første del av 2020 har registeret gjort en kvalitetskontroll på innregistrerte per operative 
komplikasjoner i 2019 ved 4 sykehus. Registreringene er kontrollert opp mot pasientjournal. 
Årsrapport 2019 vil referere funnene.  



 
 
 
 
Denne gjennomgangen har vært nyttig og lærerikt både for registrerende enheter og for registeret.  
Registeret ønsker å tilby alle registrerende sykehus en gjennomgang av komplikasjoner slik at 
registeret kan komme med anbefalinger om hva man bør se nærmere på. Registeret ønsker også å 
være aktive i oppstart av klinisk kvalitetsforbedringsarbeid, og være behjelpelig med å søknad om 
midler til dette. Registeret er i dialog med to sykehus som ønsker å sette i gang 
kvalitetsforbedringsprosjekter.  
 
Registeret vil ha fokus på kvalitetsforbedring ved brukerkonferansen som planlegges i februar 2021. 
 

Vitenskapelig aktivitet 
Med tanke på registerets dekningsgrad er det vanskelig å igangsette vitenskapelig arbeid. Flere 
prosjekter som har vært planlagt og beskrevet i tidligere årsrapporter har ikke kommet i mål grunnet 
lav dekningsgrad. Registeret forventer at det blir lettere å rekruttere til forskning og vitenskapelig 
arbeid når dekningsgraden går opp.  
 
Registeret ønsker allikevel å trekke frem at registeret i 2019 startet å innhente 0 måling for PROM 
ved hjelp av RAND-36, ved hysterectomier med benign årsak ved 5 sykehus i landet. Innhenting av 1 
års oppfølging er startet i 2020. Dette er beskrevet i Årsrapport 2018 kapittel 9.7 side 81-82. 

 

NGER er i dialog med St. Olavs hospital angående en Phd. på bakgrunn av blant annet disse tallene. 
Protokoll er under utarbeidelse og vil være klar i mai 2020. 

Avsluttende kommentar 
Norsk gynekologisk endoskopiregister jobber kontinuerlig med å bedre dekningsgraden som er 
hovedutfordringen for registeret. 
 
Registeret forventer at identifisering av kliniske forbedringsområder som kan benyttes i klinisk 
forbedringsarbeid vil være enklere når dekningsgrad går opp. Det vil også bli enklere å rekruttere til 
forskning og vitenskapelig arbeid. Registeret ser allerede en økt interesse i 2019 gjennom 
henvendelser til registeret på bakgrunn av lokale tall, og et ønske om å forbedre disse. 
 
Tilbakemeldingene vi har fått på Årsrapport 2018 vil bli brukt til å lage en enda bedre rapport for 
2019 og fremtidige rapporter. 
 

Med vennlig hilsen 

Toril Råknes 

Daglig leder 

Norsk gynekologisk endoskopiregister 

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 
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11.4 Vedlegg 4: Støtteerklæring
Endoskopiutvalget



Støtteerklæring 
 
Norsk Gynekologisk Endoskopiutvalg vil med dette understreke viktigheten av et oppegående 
register innen gynekologisk endoskopi. Dette er svært viktig for kvalitetskontrollen både på nasjonalt 
nivå og ved den enkelte avdeling.  
NGER har de siste årene hatt en svært positiv utvikling. De enkelte avdelingene får regelmessig 
tilbakemelding på egne tall. Dette gjelder data knyttet til både selve inngrepet, i tillegg til pasient 
tilfredshet -og komplikasjons rater. Det er for oss svært viktig at dette arbeidet videreføres og at 
tiltak for å øke dekningsgrad prioriteres. 
 
 
 
MVH Anne Veddeng, leder i Norsk Gynekologisk Endoskopiutvalg 
11.03.2020 
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11.5 Vedlegg 5: Støtteerklæring Norsk
gynekologisk forening



 
 

Norsk gynekologisk forening • Fagmedisinsk forening i Den Norske Legeforening •  
Leder Kirsten Hald, Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Dato 14.04.20 

 

 

STØTTEERKLÆRING FOR NORSK GYNEKOLOGISK 

ENDOSKOPIREGISTER 

 

Norsk Gynekologisk Forening (NGF) er kjent med at Norsk Gynekologisk 

Endoskopiregister har hatt og fremdeles har et problem med dekningsgraden av 

registeret. Styret i Norsk Gynekologisk forening er enig i at dette er bekymringsfullt, men 

mener at det ikke skyldes manglende interesse for eller tro på at registeret har sin 

berettigelse blandt avdelinger og de enkelte gynekologer. Derimot oppfatter vi at 

problemene først og fremst kyldes organisatoriske hindringer slik det er beskrevet i 

registerets svar til den interregionale gruppen for medisinske kvalitetsregistere. Vi har 

imidlertid tro på at flere avdelinger både ved hjelp fra registerledelsen og de innførte 

intensivordninger nå klarer å organisere dette bedre. Styret i NGF ser frem til 

årsrapporten i 2019 som vi håper vil vise bedre resultater. Vi mener dette er et svært 

viktig register som vi vil følge tettere opp fremover, først og fremst for å se hva vi kan 

bidra med når det gjelder økning av dekningsgrad og vitenskapelig bruk. 
 
 

 

 

På vegne av styret i Norsk Gynekologisk Forening 

 

 

Kirsten Hald  

Leder 
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