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NGER sin styringsgruppe takker igjen alle leger, sykepleiere og
helsesekretærer som har gjort en stor innsats for å registrere
pasienter i 2016!
Vi ønsker også å takke Helse Sør-Øst og Helse NN IKT for godt
og effektivt samarbeid!
Vi takker Lena Olsen (SKDE) for stor innsats og engasjement
med Rapporteket for NGER.
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Del I

Årsrapport

- Side 5 -

1. Sammendrag
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Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) er et webbasert nasjonalt
kvalitetsregister i Helse Sør-Øst godkjent av Helse- og Omsorgsdepartementet i
oktober 2012.
Registeret omfatter data fra gynekologiske laparoskopier og hysteroskopier. NGER
skal være et redskap for å sikre kvalitet og fagutvikling samt styrke forskning og
ressursplanlegging i helsevesenet.
Hovedmålet for 2016 var å forbedre dekningsgraden, implementere pasient relaterte
utfallsmål (PROM) og pasient relaterte erfaringsmål (PREM). Innføring av PROM og
PREM utvider registerets operasjonsrelaterte kvalitetsindikatorer (konvertering,
reoperasjoner, intra- og postoperative komplikasjoner) med data for pasientens
tilfredshet med operasjonen og helsevesenet.
NGER innførte en komplett ny versjon av hjemmesiden i februar 2016 hvor formålet
var å gjøre registreringsportalen mer oversiktlig og brukervennlig. Ikke minst hjelper
en del nye funksjoner å gjøre hverdagen lettere, f. eks. med muligheten å skrive ut
registreringer i form av en operasjonsbeskrivelse.
Dekningsgraden inntil 2015 har hele tiden ligget lavt på ca. 25% og klart under
måltallet på 80% slik at registrerte data kun i redusert omfang kan benyttes til
kvalitetsforbedringsarbeid og forskning. I samråd med Helse Sør - Øst og i regi av
SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) deltok NGER mot slutten av
2015 i et nasjonalt prosjekt for å øke dekningsgraden for de nasjonale registrene.
Dette dekningsgradprosjektet har vært en stor del av registerarbeidet i 2016.
I 2016 har antall registrerende avdelinger økt til 27 fra 25 registrerende avdelinger i
2015. I samarbeid med SKDE, Helse Nord - Norge - IKT og NPR (Norsk Pasientregister)
ble det gjennomført en dekningsgradsanalyse som viser en økning til 38% på
individnivå i 2016 fra 7% i 2013 og fra 25% i 2014 og 2015.
I 2016 ble 4.681 pasienter fullstendig registrert i NGER, antall registrerte hendelser
per deltakende avdeling varierte 2 per år opp til 1.047 per år. Laparoskopier var 66,8%
av alle registrerte hendelser, mens hysteroskopier stod for 32,5% og en kombinasjon
av laparoskopi og hysteroskopi stod for 1,2%.
Hyppigste diagnoser ved laparoskopiske inngrep var godartete ovarialcyster med
24,8%, endometriose med 16,8% og myomer med 12,2%. Hyppigste diagnoser ved
hysteroskopier var polypper med 42,4%, blødningsforstyrrelser med 29,1% og
postmenopausale
blødninger
med
12,2%.
Vanligste
laparoskopiske
operasjonsprosedyrer var salpingoophorektomi med 32,3%, total laparoskopisk
hysterektomi med 27,0% og laparoskopisk salpingektomi med 22,6%. De hyppigste
hysteroskopiske prosedyrene var myom- og/eller polyppfjerning med 51,3%,
hysteroskopisk endometriereseksjon med 26,1% og diagnostisk hysteroskopi med
13,9%.
Prosedyretallene for laparoskopi viser at registrerende avdelinger har skiftet
standardmetode for hysterektomi fra subtotal hysterektomi (LSH) til total
laparoskopisk hysterektomi (TLH) i årene fra 2013 til 2016. TLH utgjorde kun 11,5%
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av alle laparoskopier i 2013, mens dette økte til 27,0% i 2016. Andelen LSH viste en
betraktelig tilbakegang til 4,1% i 2016 fra 14,3% i 2013. Årsaken reflekterer
sannsynligvis en mer restriktiv holdning til bruken av elektrisk morcellator som følge
av FDA-restriksjoner innført i USA fra april 2014. Laparoskopisk salpingektomi viste i
2016 en økning til 22,6% som sannsynligvis har sammenheng med anbefalingen fra
Norsk Gynekologisk Forening og andre internasjonale fagforeninger om å fjerne
eggledere i samme seanse som hysterektomi for å forebygge utvikling av eggstokkkreft.
Det fleste pasienter var normalvektige (47,4%), var mellom 40 og 45 år gamle (15,1%)
og hadde ASA klassifikasjon 1 (51,4%). Tidligere vaginale inngrep var gjennomført hos
25,6 % av pasientene, 28,2% hadde hatt tidligere laparoskopier og 24,3% hadde hatt
tidligere laparotomier. Konverteringsrate fra laparoskopi til laparotomi eller fra
hysteroskopi til laparoskopi/laparotomi var under 2%. Dette indikerer at
registrerende avdelinger besitter tilfredsstillende kompetanse og gjør gode
preoperative vurderinger før gjennomføring av disse inngrepene.
Hovedparten av inngrepene (96,6%) var anført som elektive, hvorav 78,0% av
inngrepene var gjennomført i vanlig arbeidstid, mens 22,0% av inngrepene ble gjort
på «vakttid». Dette indikerer at en stor andel elektive operasjoner må gjøres utenfor
hverdagens drift.
Andelen for intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi og laparoskopi gikk litt
ned fra 3,9% i 2013 til 2,8% i 2016. Andelen intraoperative komplikasjoner ved
laparoskopi er 3,0%. Den intra-abdominale komplikasjonsraten ved laparoskopi er
registrert som 1,0%, hvorav karskader angis til 0,5%, blæreskader til 0,3%, tarmskader
til 0,2% og ureterskader til 0,1%. Andelen intraoperative komplikasjoner ved
hysteroskopi er meget lav (2,5% av alle hysteroskopier), de er alle angitt som «Lite
alvorlige» og består av perforasjoner og uforutsette blødninger.
Kun 1,1% av alle registrerte hendelser var reoperasjoner. Raten for reoperasjoner
som følge av en komplikasjon gikk derfor ned fra 2,1% i 2013 til 0,6% i 2016.
Rate postoperative komplikasjoner sank fra 9,8% i 2013 til 6,9% i 2016. Hyppigste
postoperative komplikasjoner var infeksjon med 6,3%, deretter postoperativ
blødning med 0,9 %, organskade med 0,3% og postoperativ komplikasjon i
forbindelse med utstyr 0,1%.
Nedgangen i andel reoperasjoner, intra- og postoperative komplikasjoner registrert i
NGER tolkes som en effekt av økt kompetanse i utførelsen av inngrepene, bedre
kjennskap til bruken av instrumentene, innføring av nye operasjonsteknikker og ikke
minst bedre kjennskap til laparoskopisk teknikk. Flere avdelinger har innført
simulatortrening fordi erfaring og validerte studier tilsier at dette reduserer andel
komplikasjoner. Tønsberg modellen i laparoskopisk opplæring, innført i 2016, leder
til en sertifisering av operatørene etter definerte og etablerte internasjonale
standarder.
Det er verdt å merke seg at 93% av alle endoskopiske inngrep i 2016 forløp uten
komplikasjoner og kun 0,2% av alle inngrep hadde en alvorlig komplikasjon til følge.
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Andelen alvorlige komplikasjoner har gått ned fra 0,7% i 2013 til 0,2% av alle
endoskopiske inngrep i 2016.
I NGER er det gjort en nærmere analyse av registrerte komplikasjoner ved TLH for å
finne ut risikofaktorer og forbedre utfall siden dette er en av den hyppigste utførte
laparoskopisk prosedyre. Ved 842 registrerte TLH inngrep fant vi totalt 3,3%
intraoperative komplikasjoner, hvorav intra-abdominale komplikasjoner var hyppigst
med 1,5%. Disse komplikasjonene var en følge av karskader i 0,6%, blæreskader i
0,6%, tarm- og ureterskader begge med 0,2%. Det var ikke registrert noen
nerveskader. Komplikasjonsraten postoperativt var 14,6% hvorav infeksjoner med
11,3% var hyppigst.
Intra- og postoperative komplikasjoner ved total laparoskopisk hysterektomi er
høyere enn ved alle andre registrerte laparoskopier. Det burde være et stort
forbedringspotensial i å redusere denne komplikasjonsraten og forbedre utfall for
TLH.
Med politiske føringer for «Pasientens helsevesen» er det et stadig større fokus på
pasientens opplevelse av helsevesenet og pasientens medvirkning på
behandlingsforløpet ved kirurgiske inngrep. Det kan følgelig være stor diskrepans
mellom behandlingsresultatet sett fra pasientens og behandlerens ståsted. Norsk
RAND - 36 er et godkjent verktøy for å vurdere hvordan pasienter opplever resultatet
av behandlingen 4 - 6 uker etter inngrepet. NGER har innført RAND–36 og
sammenlikner resultatene med normative RAND-36 data fra tilsvarende
undersøkelser blant den generelle befolkningen i Norge. Fra sentrale
helsemyndigheter er det en stor forventning om at NGER nedlegger et pionerarbeid
for innføring av pasient relaterte utfallsmål. Spørreskjemaet Treatment Satisfaction
Scale vers2 (TSS2) brukes til å kartlegge pasientenes tilfredshet med behandlende
enhet 4 - 6 uker etter inngrepet. Resultatene kan vises på landsnivå og på
avdelingsnivå, hvor utfallet skal kunne gi bakgrunn til å forbedre kommunikasjonen
med pasientene. Den foreløpige resultatregistreringen viser at det er store forskjeller
i pasientenes tilfredshet med de ulike gynekologiske avdelingene.

2. Registerbeskrivelse
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2.1 Bakgrunn og formål
Mange gynekologiske tilstander og sykdommer kan behandles kirurgisk. Utviklingen
av minimal-invasiv kirurgi har ført til redusert liggetid, redusert antall infeksjoner,
sykemeldingstid og god pasienttilfredshet. Minimal-invasive metoder brukes i stadig
større grad ved de fleste gynekologiske avdelinger i Norge. Det er svært viktig å få en
nasjonal oversikt over bruken av minimal-invasiv metoder, og eventuelle
komplikasjoner knyttet til denne typen kirurgi. Dette vil på sikt kunne sikre kvaliteten
på behandlingen vi tilbyr pasientene, og synliggjøre eventuelle forskjeller i ulike deler
av landet vårt. Det kan bidra til målrettet opplæring og videreutdanning, og i tillegg
gi grunnlag for nasjonale anbefalinger innen gynekologisk minimal-invasiv kirurgi.
Nasjonalt Kvalitetsregister for gynekologisk endoskopi har som mål å sikre kvaliteten
på 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.
Styringsgruppen skal forvalte nasjonale registerdata og definere hvordan disse skal
kunne bearbeides og presenteres. Informasjonen bør komme pasientene til nytte i
form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
NGER er et web-basert register. Registrering av personopplysninger skjer gjennom
kvalitetsregisterportalen https://helseregister.no via Norsk Helsenett. Innlegging og
behandling av opplysninger i registeret drives i henhold til konsesjonen fra
Datatilsynet (12/00287-4/IUR) 01. juni 2012.
21TU

U21T

I oktober 2012 ble NGER godkjent av Helse og Omsorgsdepartementet som et
nasjonalt medisinsk register lokalisert i Helse Sør-Øst.

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Databehandlingsansvar
Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er
databehandlingsansvarlig. Sykehuset i Vestfold er driftsansvarlig. I desember
2012 ble styringsgruppen formalisert.
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Styringsgruppe
•

Daglig leder: Andreas Putz, seksjonsoverlege Kvinnesenteret, SiV

•

Styringsgruppemedlem: Anne Veddeng, overlege Kvinneklinikken,
Haukeland universitetssjukehus

•

Styringsgruppemedlem: Martin Rakovan, overlege Kvinnesenteret, SiV

•

Styringsgruppemedlem: Helene Aagesen Røed, helsesekretær, SiV

•

Styringsgruppemedlem: Ariane Maria Putz, sekretær, SiV

Registerleder har det utøvende, administrative og daglige forvaltningsansvar for
registeret ved å:
• Holde løpende kontakt med samarbeidende sykehus og kontaktpersoner
og sørge for at tilbakemeldingsrutinene fungerer.
• Påse at håndtering av sensitiv informasjon skjer i samsvar med. lover og
forskrifter og er i tråd med prosjekt- og planbeskrivelse.
• Påse at det utarbeides gode og regelmessige tilbakemeldinger til
sykehusene.
• Utarbeide årsrapport.
• Utarbeide en årlig oversikt over publiserte artikler, abstrakt, foredrag og
innlegg i fagtidsskrifter eller andre media som har utgangspunkt i data fra
registeret.
• Utarbeide budsjett og regnskap. Siden våren 2016 overtok
regnskapskontoret til Sykehuset i Vestfold HF oppgaven å føre regnskap.
• Representere registeret utad.
• Forberede saker for referansegruppen..
Styringsgruppens øvrige medlemmer assisterer registerleder.
• Sykepleier/sekretær/assistent
i
sentral
enhet,
underlagt
styringsgruppen, skal følge opp databasen og sørge for at postoperativ
oppfølging gjennomføres. Øvrige arbeidsoppgaver tildeles av
styringsgruppen.
Referansegruppe
•
•
•
•
•
•
•

Helse Nord: Stine Andreasen / Nordlandssykehuset Bodø
Helse Vest: Jostein Tjugum / Førde Sentralsjukehus
Helse Sørøst: Thomas Fredrik Thaulow / Oslo universitetssykehus Ullevål
Helse Midt: Margaret Lode / Sykehus Ålesund
NGF-oppnevnt medlem: Klaus Audun Oddernes / Haugesund Sykehus
NGF-oppnevnt medlem: Nils-Halvdan Morken / Haukeland
Universitetssykehus
NGF-oppnevnt brukerrepresentant: Karen Bertelsen (daglig leder
Endometrioseforeningen)
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Referansegruppen skal oppnevnes av styringsgruppen, den skal ha en bred
sammensetning og skal kunne komme med råd og innspill til styringsgruppen.
Minimum fire av de syv medlemmene i referansegruppen skal være aktive innen
gynekologi/gynekologisk endoskopisk kirurgi. Gruppen skal inneha kompetanse i
epidemiologi/statistikk. Gruppen bør tilstrebes å inneha god akademisk
kompetanse, med minimumskrav til en representant med akademisk kompetanse
tilsvarende norsk PhD. Funksjonstiden for referansegruppens medlemmer er fire
år med mulighet for reutnevnelse. For å oppnå kontinuitet i gruppen,
skiftes/reutnevnes halve gruppen første gang allerede etter to år og resten etter
fire år. Lederen velges for to år og kan gjenvelges. Sammensetningen av gruppen
skal reflektere at dette er et nasjonalt samarbeidsprosjekt.
• Fire representanter utnevnes fra det norske gynekologiske miljø. Det
tilstrebes en fra hver helseregion, (to fra
regionsenter/universitetssykehus og to fra sentral-/lokalsykehus).
Utpekes av databehandleransvarlig. Administrerende direktør ved
Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er databehandlingsansvarlig via
styringsgruppen. To medlemmer skiftes/reutnevnes etter to år og to
etter fire år.
• To spesialister i gynekologi utpekes av NGF. Én skiftes/reutnevnes etter
to år og én etter fire år.
• Én brukerrepresentant utpekes av NGF. skiftes/reutnevnes etter fire år.
• Lederen for referansegruppen skal være en av gruppens sju medlemmer
og velges av gruppen selv. Lederen skal være gynekolog med erfaring
innen gynekologisk endoskopisk kirurgi.
Referansegruppen kan innhente kompetanse ved å knytte til seg eksterne
ressurspersoner. Disse har ikke stemmerett.
Referansegruppen kan, hvis den finner det hensiktsmessig, oppnevne egne
arbeidsgrupper.
Referansegruppen skal ha det faglige ansvaret for NGER ved å:
•

•
•

•

Vurdere funksjonaliteten av registeret til enhver tid: I dette ligger det en
fortløpende vurdering av om registeret fungerer etter formålet og ivaretar
de forpliktelser som ligger i nasjonale medisinske registre sin konsesjon og
forskrifter.
Foreslå nødvendige justeringer av rutiner overfor registerets eier og leder
i styringsgruppen.
Medvirke til at samarbeidet med sykehus og fagmiljøer fungerer
tilfredsstillende og at systemet med tilbakemeldinger til deltagende
sykehus ivaretas.
Kvalitetssikre og godkjenne årsrapporter og tilsvarende faglige
dokumenter fra NGER før offentliggjøring. Dette medfører også å opplyse
mottaker om de forbehold som må tas med i fortolkning av eventuelt
regionale/lokale forskjeller i behandlingsresultater.
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•
•
•
•
•
•

Ved behov foreslå endringer i mandat, som formelt må besluttes av
databehandleransvarlig ved registerets formelle ledelse.
Ha ansvar for formidling og kunnskapsproduksjon i samarbeid med
registerleder.
Være rådgivende i budsjettutforming og administrative spørsmål. Være
rådgiver for daglig leder.
Beslutte faglige føringer for utlevering av data fra registeret og vurdere
forespørsler om utlevering.
Uttalerett på innstilling for tilsetting av registerleder.
Oppnevne eventuelle arbeidsgrupper.

Ved avstemninger i referansegruppen, gjelder simpelt flertall, ved stemmelikhet
avgjør lederens stemme.
Registerleder (styringsgruppens leder) er både saksansvarlig/-forbereder og
sekretær for referansegruppen. Denne skal delta med talerett, men uten
stemmerett. Styringsgruppens øvrige medlemmer kan også delta med talerett,
men uten stemmerett.
Referansegruppen har ikke tilgang til eller innsyn i personidentifiserbare
opplysninger i NGER.
Personvernombud
Heidi Thorstensen, Oslo universitetssykehus Ullevål
Thor-Anders Pedersen, Sykehuset i Vestfold
Aktivitet i styringsgruppen
•
•
•

•

•

•
•

Daglig leder for NGER deltok på kvalitetsregisterkonferansen 10.-11. mars
2016 i Oslo.
I forbindelse med NGF sitt årsmøte i Lillestrøm hadde styringsgruppen et
møte med referansegruppen 26. oktober 2016.
Resultatrapport 2015 ble presentert på NGF (Norsk Gynekologisk Forening)
sitt årsmøte. I tillegg hadde styringsgruppen mulighet å vise en innføring i bruk
av Rapporteket, NGER sitt online statistikk-modul.
Andreas Putz er chairman for ESGE’s (European Society for Gynaecological
Endoscopy) Task-Force “European registry”. Mål er å opprette et europeisk
endoskopiregister etter mønster fra NGER.
NGER har arrangert et samlingsmøte på Gardermoen 07. april 2016.
Endoskopiutvalget deltok på møtet og Nasjonalt service miljø var også til
stede og presenterte rapporteringsløsninger og nytten av dette.
Tilbakemeldingen fra alle 43 deltakere og referenter har vært veldig bra.
Daglig leder for NGER besøkte for oppstartsamtaler en del avdelinger som
ikke har registrert tidligere.
Sykehuset i Vestfold leverte detaljert regnskap sammen med styringsgruppen
til Helse Sør-Øst
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3. Resultater
Denne resultatrapporten er fremstilt på grunnlag av en mal laget av Lena Ringstad
Olsen ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE). Den er utarbeidet
på oppdrag fra Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) ved Andreas Putz. Alle
resultatene er basert på tall fra registeret og er gyldige per rapportdato.
Datagrunnlaget er basert på hva som til enhver tid er registrert i databasen, og
tilsvarende rapport fra annen dato kan derfor gi andre resulter. Alle vurderinger og
tolkninger av data, såvel som uriktige resultater som skyldes feil i datagrunnlaget er
det styringsgruppa for registeret som er ansvarlige for, ikke SKDE. Data rapporteres
på aggregert nivå og resultatrapporten inneholder derfor ingen informasjon om
enkeltpersoner. I tilfeller der utvalget inneholder få registreringer og er kombinert
med for eksempel demografisk informasjon, kan det ikke utelukkes at rapporterte
data kan tilbakeføres til enkeltpersoner. Det er registeret sitt ansvar å vurdere
hvorvidt rapporten skal vurderes som sensitiv eller ikke.
Resultatrapporten er laget ved hjelp av statistikkverktøyet Rapporteket,
dokumentverktøyet LATEX og rapporteringsløsningen JasperReports og kan
genereres av gynekologiregisterets database-brukerne på helseregister.no.
Resultatene fra 2016 er delvis sammenliknet med resultater fra 2013, 2014 og 2015.

3.1 Registrerte pasienter og registrerende institusjoner
I 2016 er 4.681 forløp fullstendig registrert [Tab. 1]. Det er 27 av 41 avdelinger (66%)
med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i Norge som har registrert inn data
til NGER i 2016.
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Tabell 1: Antall registrerte hendelser - NGER 2013 til 2016
Fordelingen av registreringer ut over året er jevn med unntak av juli. Lavere antall
forløp i juli skyldes lavdrift i sommerferietid [Fig. 1].
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Figur 1: Antall registrerte hendelser per måned i 2016 - NGER
Svarprosent for oppfølgingen etter inngrepet er 98,9% i 2016 og dermed svært høy
[Fig. 2]. Registrerte forløp ansees som representativt.

Figur 2: Svarprosent for oppfølging - NGER i 2016
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3.2 Fordeling laparoskopier og hysteroskopier
Fordeling av laparoskopier og hysteroskopier viser siden oppstart av registreringen i
februar 2013 ingen store variasjoner [Fig. 3]. Antall registrerte inngrep i 2016 var
totalt 3.107 gjennomførte laparoskopier på 3.076 unike pasienter, 1.521
gjennomførte hysteroskopier på 1.503 unike pasienter og 53 inngrep gjennomført
med begge typer operasjoner i kombinasjon på 53 unike pasienter.

Figur 3: Fordeling av endoskopiske inngrep - NGER 2013 til 2016
Hyppigste indikasjoner til endoskopiske inngrep er ovarialcyster (16,4%),
blødningsforstyrrelser (15,3%) og endometriose (14,6%) [Fig. 4]. Tidligere var
myomer en av det hyppigste indikasjonene for endoskopiske inngrep. For første gang
teller endometriose som hyppig diagnose ved endoskopiske operasjoner.
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Figur 4: Hyppigst forekommende diagnoser - NGER 2016
Ovarialcyster (24,8%), endometriose (16,8%) og myomer (12,2%) er
hovedindikasjoner for laparoskopi [Fig. 5]. Sammenlignet med tidligere årsrapporter
er dette en endring i indikasjonen for laparoskopi. Endometriose blir i dag hyppigere
diagnostisert og operativ behandlet. Myomer blir oftere konservativt behandlet, og
dette har sannsynligvis sammenheng med etablering av Ulipristalacetat for
(intermitterende) behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer
hos voksne kvinner i fertil alder.
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Figur 5: Hyppigst forekommende diagnoser for laparoskopi - NGER 2016
Overlegent hyppigste indikasjoner for hysteroskopi var påvist intrauterin polypp
(42,4 %) eller ulike former for blødningsforstyrrelser (29,1%) hvilket resulterer i at
hyppigste former for inngrep var fjerning av polypper/myomer eller reseksjon av
endometriet og postmenopausale blødninger (12,2%) [Fig. 6].
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Figur 6: Hyppigst forekommende diagnoser for hysteroskopi - NGER 2016

Hyppigste operasjonsprosedyre for laparoskopi er salpingo-ophorektomi (32,3%),
total laparoscopisk hysterektomi (27,0%) og salpingektomi (22,6%) [Fig. 7]. En kan se
en relativt stor metodeendring når det gjelder laparoskopisk hysterektomi, og
dessuten en stor økning i andelen laparoskopiske salpingektomier. I 2013 utgjorde
total laparoskopisk hysterektomi 11,5% av alle laparoskopier mot 27,0% i 2016. I 2013
utgjorde andelen av laparoskopisk salpingektomi 4% av alle laparoskopier mot 22,6%
i 2016. Samtidig gikk prosenttallet av laparoskopiske subtotale hysterektomier ned
fra 14,3% i 2013 til 4,1% i 2016. Tendensen viste seg allerede i 2015 og stadfester at
tallene gjenspeiler en nasjonal tilbakegang i bruk av elektrisk morcellering.
Stigningen i antallet laparoskopiske salpingektomier gjenspeiler anbefalingen fra
Norsk Gynekologisk Forening og internasjonale fagforeninger om å fjerne tuber «ad
passant» i forbindelse med hysterektomi.
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Figur 7: Hyppigst forekommende prosedyrer for laparoskopi - NGER 2016

Prosedyrefordelingen for hysteroskopi [Fig. 8] viser at de registrerende
institusjonene karakteriserer polyppfjerning med kode LCB25 uavhengig om man
benytter resektoskopi eller hysteroskopi med bruk av saks/biopsitang for fjerning av
polyppen(e). Sammenlignet med tidligere årsrapporter er dette en klar endring siden
hysteroskopi uten/med biopsi og fraksjonert abrasio var hyppigere benyttede
prosedyrekoder.
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Figur 8: Hyppigst forekommende prosedyrer for hysteroskopi - NGER 2016

3.3 Pasientkarakteristika og operasjonsparametre
De fleste pasientkarakteristika viser stort sett upåfallende verdier.
Den høyeste andelen av pasienter som har fått utført endoskopiske inngrep i Norge
er mellom 40 og 45 år- Pasienter i alderen under 20 år og over 80 år utgjør en liten
del av andelen registrerte pasienter [Fig. 9]. Gjennomsnittlig alder er 42,9 år. Andelen
pasienter over 70 år, som innebærer en forhøyet operasjonsrisiko, varierer ved de
forskjellige avdelingene [Fig. 10] og har økt i løpet av de siste årene [Fig.11].
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Figur 9: Aldersfordeling - NGER 2016

Figur 10: Fordeling av pasienter over 70 år - NGER 2016
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Figur 11: Utvikling andel pasienter over 70 år - NGER 2013 til 2016

De fleste pasientene er normalvektige, men totalt 6,8% av de registrerte er
overvektige [Fig. 12]. Sammenlignet med tidligere årsrapporter har andelen pasienter
med moderat eller alvorlig fedme økt minimalt fra 5,7% til 6,8%. Dette bekrefter
tidligere antakelse at bedre operasjonsteknikk, utstyr, forståelse av vanlige
fysiologiske endringer hos overvektige pasienter ved laparoskopiske inngrep har ført
til reduksjon av intraoperative risikoene
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Figur 12: Fordeling av BMI - NGER 2016
Andelen pasienter med fedme (BMI > 30) viser tydelige forskjeller på avdelingsnivå
[Fig. 13]. Det er en trend for at andelen pasienter med BMI > 30 øker gjennom de
siste årene [Fig. 14]. Trenden er enda mer synlig når man kun ser på hysteroskopier
[Fig. 15].
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Figur 13: Fordeling av pasienter med BMI > 30 - NGER 2016

Figur 14: Utvikling andel pasienter med BMI > 30 - NGER 2013 til 2016
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Figur 15: Utvikling andel pasienter med BMI > 30 ved hysteroskopi - NGER 2013 til
2016
97,2% av de registrerte pasientene kan både forstå og snakke norsk [Fig. 16]. Det er
viktig å etterspørre språkforståelse, utdannings- og sivilstatus, som eventuelle
faktorer for komorbiditet. Flere studier har reist mistanke om økende
komplikasjonsrate hos pasienter med lav sosioøkonomisk status (4).
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Figur 16: Fordeling av pasienter med Norskkunnskap - NGER 2016
Største delen av pasienter lever i partnerskap [Fig. 17].

Figur 17: Fordeling sivilstatus - NGER 2016
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Det er stor spredning i utdanningsnivået hos pasienter som får utført endoskopiske
inngrep [Fig. 18] mens andelen pasienter uten høyere utdanningsnivå varierer
betraktelig på avdelingsnivå [Fig. 19].

Figur 18: Fordeling utdanningsnivå - NGER 2016

Figur 19: Fordeling av pasienter uten høyere utdanning - NGER 2016
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En fjerdedel [25,6%] av pasientene var tidligere vaginal operert [Fig. 20]. Nesten en
tredje del av pasientene (28,2%) hadde tidligere gjennomgått en laparoskopi [Fig. 21],
og en fjerdedel [24,3%] hadde fått utført en laparotomi [Fig. 22]. Status etter
abdominal inngrep synes ikke lengre å være en kontraindikasjon for laparoskopi mtp.
risiko for adheranser og organskader.
Det er en relativt høy andel av hysteroskopiske inngrepene hvor det er tidligere utført
et vaginalt inngrep (30,2%) så som konisering, abrasio eller descensinngrep. Dette
kan bidra til en mer komplisert tilgang ved selve hysteroskopien på grunn av blant
annet cervixstenose.

Figur 20: Andel pasienter med tidligere vaginale inngrep - NGER 2016
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Figur 21: Andel pasienter med tidligere laparoskopier - NGER 2016

Figur 22: Andel pasienter med tidligere laparotomier - NGER 2016
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Det fleste pasientene er klassifisert som ASA-grad I (51,4%) og ASA-grad II (43,4%) og
har dermed en lav operasjonsrisiko med hensyn på komorbiditet [Fig. 23]. Utvikling
av andelen pasienter med ASA-grad > II er stabilt siden registeroppstart [Fig. 24].

Figur 23: Fordeling ASA grad - NGER 2016

Figur 24: Utvikling andel pasienter med ASA-grad > II - NGER 2013 til 2016
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62% av alle endoskopiske operasjoner ble gjennomført dagkirurgisk [Fig. 25].
Hysteroskopiske inngrep gjennomføres i hovedregel som dagkirurgiske inngrep
(94,3%) og i generell anestesi (78,6%). I 12,0% av hysteroskopiske inngrepene
anvendes ingen anestesi hvilket er en begynnende trend sammenlignet med
foregående år.

Figur 25: Andel dagkirurgiske inngrep – NGER 2016
66,4% av alle endoskopier er laparoskopier, 32,5% hysteroskopier og 1,2% har fått
utført begge typer inngrep i kombinasjon [Fig. 26].
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Figur 26: Andel laparoskopier, hysteroskopier og begge sammen – NGER 2016
98,9% av alle inngrepene er primæroperasjoner og kun 1,1% er reoperasjoner [Fig.
27]. Andel laparoskopier som er registrert som reoperasjon er uforandret siden
registeroppstart.

Figur 27: Andel primærinngrep og reoperasjoner – NGER 2016
- Side 34 -

Størstedelen (96,6%) av inngrepene er utført som elektiv kirurgi og 2,4% av
endoskopiene er gjennomført akutt (innen 2 timer) og 1,5% som øyeblikkelig-hjelp
(ØH) operasjoner (innen 2-6 timer) [Fig. 28]. Hovedparten av inngrepene var anført
som elektive, hvorav 78,0 % av inngrepene var gjennomført i vanlig arbeidstid, mens
22,0 % av inngrepene ble gjort på «vakttid» [Fig. 29]. Dette indikerer at en stor andel
elektive operasjoner må gjøres utenfor hverdagens drift.

Figur 28: Fordeling operasjonskategorier – NGER 2016
Kun 22,0% av alle akutte og ØH-endoskopier ble gjennomført på vakttid. Det betyr at
78,0% av alle akutte og ØH-endoskopier ble gjort i vanlig arbeidstid [Fig. 29]. Dette
må man betrakte kritisk. Ved antatt jevn fordeling av akutte problemstillinger kan det
bety at operasjonsindikasjon er stilt delvis for sent.
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Figur 29: Andel operasjoner i vakttid ved akutte og ø-hjelp operasjoner – NGER 2016
Operasjonstid for laparoskopiske inngrep viser en stor spredning. Den største
andelen er gjennomført i løpet av 40 til 60 minutter [Fig. 30]. Dette skyldes et bredt
spektrum av enkelte og avanserte prosedyrer. Den overveiende andel av
hysteroskopiske inngrep er gjennomført i løpet av 20 minutter [Fig. 31] uansett
hvilken type inngrep som er gjort.
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Figur 30: Fordeling operasjonstid ved laparoskopier – NGER 2016

Figur 31: Fordeling operasjonstid ved hysteroskopier – NGER 2016
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Konverteringsrate fra laparoskopi til laparotomi eller fra hysteroskopi til
laparoskopi/laparotomi var under 2 % [Fig. 32]. Dette indikerer at registrerende
avdelinger besitter tilfredsstillende kompetanse og gjør gode preoperative
vurderinger før gjennomføring av disse inngrepene.

Figur 32: Utvikling konvertering til laparotomi – NGER 2013 - 2016

Mer enn halvparten (61,1%) av laparoskopier ble gjort med tre hjelpeinnstikk [Fig.
33]. Bruk av mer enn to hjelpeinnstikk tolkes som hyppigere innsats av legeassistanse
for både mer avanserte prosedyrer og opplæring.
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Figur 33: Andel hjelpeinnstikk ved laparoskopi – NGER 2016
Bipolar diatermi er det hyppigste ekstrautstyret ved laparoskopi (79,8%), men bruk
av instrumenter med intelligent bipolar koagulasjon og ultralyd klipping har økt
kontinuerlig til 17,4%. Fortsatt er unipolar diatermi hyppig brukt (30,9%). Økende
antall total laparoskopiske hysterektomier har ført til en betraktelig økning i bruk av
laparoskopisk sutur (29,2%) [Fig. 34]. Morcellator uten pose er brukt i 2,1% av alle
laparoskopiske inngrepene mens morcellator med pose er brukt i 1,9%. Noe som
sannsynligvis reflekterer en mer restriktiv holdning til bruken av elektrisk morcellator
(uten pose) som følge av FDA-restriksjoner i USA fra april 2014.
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Figur 34: Andel ekstrautstyr ved laparoskopi – NGER 2016
Hysteroskopiske inngrepene er fullstendig gjennomført i 95,1% av tilfellene og kun
1,6% er registrert som mislykkede [Fig. 35]. Dette tyder på at hysteroskopiene er
utført med høy grad av kvalitet.

Figur 35: Gjennomføringsgrad av hysteroskopi – NGER 2016
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3.4 Intra- og postoperative komplikasjoner.
Intraoperative komplikasjonsrate er redusert fra 3,9% i 2013 til 2,8% i 2016 [Fig. 36].

Figur 36: Andel intraoperative komplikasjoner per år – NGER 2013 til 2016

Ser man mer detaljert på intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi, så viser det
seg at intra-abdominale komplikasjoner (1,0%) er den største komplikasjonstype [Fig.
37]. Den totale laparoskopiske intraoperative komplikasjonsraten er på 3,0%.
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Figur 37: Intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi – NGER 2016
Karskader (0,5%) er den hyppigste intra-abdominale komplikasjonsårsaken ved
laparoskopi. Hyppigheten av tarmskader er lavere enn forventet (0,2%) [Fig. 38].
Insidensen av karskader er i litteraturen angitt til mellom 0,01 og 0,6% (1,3),
insidensen av tarmskader til mellom 0,16 og 0,6% (2,3). Andelen av registrerte
blæreskader er 0,3% og ureterskader er 0,1%. Til sammenligning fant Ian et al. (3) at
insidensen av blæreskader var 0,3% og ureterskader 0,07%.

- Side 42 -

Figur 38: Intraoperative intra-abdominale komplikasjoner ved laparoskopi – NGER
2016
Antall registrerte komplikasjoner intraoperativt ved hysteroskopi er meget få (2,5%)
og er registrert som perforasjoner (1,5 %) og blødning (0,2 %) [Fig. 39].

Figur 39: Intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi – NGER 2016
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Andelen reoperasjoner som følge av komplikasjoner gikk også litt ned fra 2,1% i 2013
til 0,6% i 2016 [Fig. 40].

Figur 40: Andel reoperasjoner per år – NGER 2013 til 2016
Postoperative komplikasjonsrate sank fra 9,8% i 2013 til 6,9% i 2016 [Fig. 41].
Nedgang i intra- og postoperative komplikasjoner i Norge kan tolkes som en effekt i
utførelsen av inngrepene, bedre kjennskap til bruken av instrumentene, innføring av
nye operasjonsteknikker og ikke minst bedre kjennskap til laparoskopisk teknikk.
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Figur 41: Andel postoperative komplikasjoner per år – NGER 2013 til 2016
Mer detaljert undersøkelse av postoperative komplikasjoner viser en høy andel av
infeksjoner (6,3%) [Fig. 42]. Dette gir grunn til å undersøke nærmere hygieniske
forhold og intraoperative antiobiotikaprofylakse. Postoperative blødninger (0,9%),
organskader (0,3%) og postoperative komplikasjoner i forbindelse med utstyr (0,1%)
utgjør kun en liten del av det postoperative komplikasjoner.
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Figur 42: Postoperative komplikasjoner – NGER 2013 til 2016
Andelen postoperative komplikasjoner viser ingen store forskjeller mellom
laparoskopi [Fig. 43] og hysteroskopi [Fig. 44].

Figur 43: Andel postoperative komplikasjoner ved laparoskopi – NGER 2016
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Figur 44: Andel postoperative komplikasjoner ved hysteroskopi – NGER 2016
Sett fra en annen side er 93,1% av alle endoskopiske inngrep er utført uten
komplikasjoner (Fig. 45) og kun 0,2% av alle inngrep har medført alvorlig
komplikasjoner. Andelen alvorlige komplikasjoner er redusert fra 0,7% i 2013 til 0,2%
i 2016 [Fig.46].

Figur 45: Andel alvorlighetsgrader av komplikasjoner – NGER 2016
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Figur 46: Andel alvorlige komplikasjoner per år – NGER 2013 til 2016

3.5 Total laparoskopisk hysterektomiI NGER er det gjort en nærmere analyse av
registrerte komplikasjoner ved TLH for å finne ut risikofaktorer og forbedre utfall
siden dette er en av den hyppigste utførte laparoskopiske prosedyren. Alders- og
BMI-fordeling, operasjonstid, antall hjelpeinnstikk og laparoskopisk ekstrautstyr i
pasientgruppen som fikk utført en TLH viser ingen forskjell til hele
laparoskopigruppen [Fig. 47, Fig. 48, Fig. 49, Fig. 50 og Fig. 51].

- Side 48 -

Figur 47: Aldersfordeling ved TLH - NGER 2016

Figur 48: BMI-fordeling ved TLH - NGER 2016
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Figur 49: Operasjonstid ved TLH - NGER 2016

Figur 50: Antall hjelpeinnstikk ved TLH - NGER 2016
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Figur 51: Laparoskopisk ekstrautstyr ved TLH - NGER 2016

Ved 842 registrerte TLH inngrep fant vi totalt 3,3 % intraoperative komplikasjoner,
hvorav intraabdominale komplikasjoner var hyppigst med 1,5 % [Fig. 52]. Disse
komplikasjonene var en følge av karskader i 0,6 %, blæreskader i 0,6 %, tarm- eller
ureterskader begge med 0,2 % [Fig. 53]. Det var ikke registrert noen nerveskader.
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Figur 52: Intraoperative komplikasjoner ved TLH - NGER 2016

Figur 53: Intraoperative intra-abdominale komplikasjoner ved TLH - NGER 2016
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Komplikasjonsraten postoperativt var 14,6 % hvorav infeksjoner med 11,3 % var
hyppigst [Fig. 54].

Figur 54: Postoperative komplikasjoner ved TLH - NGER 2016
Sammenlignet med alle laparoskopier (93,8%) er det ved TLH 86,9% av inngrepene
som ikke har komplikasjoner og kun 0,6% (alle laparoskopier 0,2%) av TLH inngrepene
som er fulgt av alvorlige komplikasjoner [Fig. 55].
Intra- og postoperativ komplikasjonsraten ved total laparoskopisk hysterektomi er
høyere enn ved alle andre registrerte laparoskopier. Det burde være et stort
forbedringspotensial i å redusere denne komplikasjonsraten og forbedre utfall for
TLH.
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Figur 55: Alvorlighetsgrad komplikasjoner ved TLH - NGER 2016

Rate intraoperative komplikasjoner ved TLH viser ingen forandring siden
registeroppstart [Fig. 56] mens rate postoperative komplikasjoner halverte seg [Fig.
57]. Dette skyldes i første omgang en reduksjon av postoperative infeksjoner [Fig 58]
som er sannsynligvis konsekvens av endret hygienisk prosedyre, forbedret
suturteknikk og antibiotikaprofylakse. Spesielt oppløftende er at alvorlige
komplikasjoner ved TLH gikk betydelig ned [Fig. 59].
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Figur 56: Andel intraoperative komplikasjoner ved TLH per år – NGER 2013 til 2017

Figur 57: Andel postoperative komplikasjoner ved TLH per år – NGER 2013 til 2017
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Figur 58: Andel postoperative infeksjoner ved TLH per år – NGER 2013 til 2017

Figur 59: Andel alvorlige komplikasjoner ved TLH per år – NGER 2013 til 2017
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3.6 PROM og PREM
Med politiske føringer for «Pasientens helsevesen» er det et stadig større fokus på
pasientens opplevelse av helsevesenet og pasientens medvirkning på
behandlingsforløpet ved kirurgiske inngrep. Det kan følgelig være stor diskrepans
mellom behandlingsresultatet sett fra pasientens og behandlerens ståsted. Norsk
RAND-36 er et godkjent verktøy (5,6,7,8,9) for å vurdere hvordan pasienter opplever
resultatet av behandlingen 4 - 6 uker etter inngrepet. NGER har innført RAND–36 og
sammenlikner resultatene med normative RAND-36 data fra tilsvarende
undersøkelser blant den generelle befolkningen i Norge (10). Fra sentrale
helsemyndigheter er det en stor forventning om at NGER nedlegger et pionerarbeid
for innføring av pasient relaterte utfallsmål. Spørreskjemaet Treatment Satisfaction
Scale versjon 2 (TSS2) brukes til å kartlegge pasientenes tilfredshet med behandlende
enhet 4 - 6 uker etter inngrepet (11). Resultatene kan vises på landsnivå og på
avdelingsnivå, hvor utfallet skal kunne gi bakgrunn til å forbedre kommunikasjonen
med pasientene. Den foreløpige resultatregistreringen viser at det er store forskjeller
i pasientenes tilfredshet med de ulike gynekologiske avdelingene.
Resultater av RAND-36 ble vist i 8 forskjellige kategorier. Alle målte objekter er skåret
slik at en høy skåring definerer en god helse status. Laveste nivå er 0 og høyeste er
100. Nivåer representerer prosenttall av oppnådd total mulig skåring.
I kategorien «Fysisk funksjon» viser det seg en god helsestatus bland alle opererte
pasienter [Fig 60]. Gjennomsnitt er likt sammenliknet med normative verdier
(86,44%) [Fig. 61].
Resultater for PROM og PREM må ses kritisk fordi dekningsgraden på institusjonsnivå
varierer og er delvis under 60%.
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Fig. 60: RAND-36 fysisk funksjon – NGER 2016
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Fig. 61: Gjennomsnitt RAND-36 fysisk funksjon per avdeling – NGER 2016
I kategorien «Rollebegrensning grunne fysisk helse» viser at en del pasienter er
meget affisert av sykdommen [Fig 62]. Gjennomsnitt for NGER pasienter er på 63,5%
og dermed lavere enn for landsgjennomsnittet i befolkningen (76,6%) [Fig. 63].
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Fig. 62: RAND-36 rollebegrensning grunnet fysisk helse – NGER 2016
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Fig. 63: Gjennomsnitt RAND-36 rollebegrensning grunnet fysisk helse per avdeling –
NGER 2016
I kategorien «Smerte» er det registrert en bred fordeling av smerteopplevelser [Fig.
64]. Fire til seks uker etter inngrepet rapporterer pasientene mer smerter (67,5%)
enn gjennomsnittet i befolkningen (73,62%) [Fig. 65]
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Fig. 64: RAND-36 smerte – NGER 2016
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Fig. 65: Gjennomsnitt RAND-36 smerte per avdeling – NGER 2016

Resultater i kategorien «Generell helsetilstand» er også spredt [Fig. 66].
Sammenlignet med normative verdier (75,2%) har endoskopisk opererte pasienter
en redusert generell helse (68,3%) [Fig. 67] etter inngrepet.
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Fig. 66: RAND-36 generell helsetilstand – NGER 2016
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Fig. 67: Gjennomsnitt RAND-36 generell helsetilstand per avdeling – NGER 2016
Ser man på kategorien «Energinivå» så er resultater bredt fordelt [Fig. 68].
Gjennomsnitt i befolkningen er på 60,7%, i NGER pasientgruppen på 56,2% [Fig. 69].
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Fig. 68: RAND-36 energinivå – NGER 2016
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Fig. 69: Gjennomsnitt RAND-36 energinivå per avdeling – NGER 2016
I kategorien «Sosial tilpassethet» finnes også en bred fordeling av resultater [Fig. 70].
Gjennomsnittsberegningen viser at pasienter i NGER har lavere sosial tilpassethet
(77,0%) enn befolkningen (86,3%) [Fig. 71].
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Fig. 70: RAND-36 sosial tilpassethet – NGER 2016
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Fig. 71: Gjennomsnitt RAND-36 sosial tilpassethet per avdeling – NGER 2016

Kategorien «Følelsesmessig velvære» viser nesten det samme fordelingsmønster
som alle andre kategorier [Fig. 72]. Gjennomsnitt i NGER er lavere (77,2%) enn i
befolkningen (84,3%) [Fig. 73].
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Fig. 72: RAND-36 følelsesmessig velvære – NGER 2016
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Fig. 73: Gjennomsnitt RAND-36 følelsesmessig velvære per avdeling – NGER 2016

Kategorien «Følelsesmessig rollebegrensning» viser at en del pasienter er meget
påvirket [Fig. 74]. Gjennomsnitt i NGER er minimalt lavere (77,3%) enn i befolkningen
(80,3%) [Fig. 75].
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Fig. 74: RAND-36 følelsesmessig rollebegrensning – NGER 2016
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Fig. 75: Gjennomsnitt RAND-36 følelsesmessig rollebegrensning per avdeling – NGER
2016
Resultater av RAND-36 viser stort sett et pasientrapportert suboptimalt utfall av
behandlingen ved laparoskopi og hysteroskopi i Norge. Dette bør undersøkes
nærmere mtp. forskjellige diagnosegrupper og prosedyrer. Avdelingsrelaterte
forskjeller synes minimale.
Treatment Satisfaction Scale 2 gjenspeiler pasientens tilfredshet med behandlende
enhet. Resultater forklarer seg selv og gjennomsnittsberegning fremstiller normalt
verdien.
Pasientene var på spørsmålet «Hvordan passet behandlingens opplegg og innhold for
deg?» stort sett enig med behandleren [Fig. 76]. Forskjellen mellom avdelingene er
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imidlertid ganske store [Fig. 77].

Fig. 76: TSS2 «Hvordan passet behandlingens opplegg og innhold for deg?» – NGER
2016
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Fig. 77: Gjennomsnitt TSS2 «Hvordan passet behandlingens opplegg og innhold for
deg?» – NGER 2016
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Det samme gjaldt for spørsmålet om enighet med behandleren om målsettingen av
pasientens behandling – pasientene var stort sett enig med behandleren [Fig. 78],
men forskjellen mellom avdelingene er store [Fig. 79].

Fig. 78: TSS2 «Var du og dine behandler enige om målsettingen for din behandling?»
– NGER 2016
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Fig. 79: Gjennomsnitt TSS2 «Var du og dine behandler enige om målsettingen for din
behandling?» – NGER 2016
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Den overveiende andelen av pasientene sa at behandleren har lyttet til og forstod
hva pasienten tok opp. Likevel en mindre andel pasienter følte seg til en viss grad
oversett eller ikke forstått [Fig. 80]. Resultater varierer mye på avdelingsnivå [Fig. 81].

Fig. 80: TSS2 «Lyttet og forstod dine behandlere det du tok opp?» – NGER 2016
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Fig. 81: Gjennomsnitt TSS2 «Lyttet og forsto dine behandlere det du tok opp?» –
NGER 2016
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Flertallet av pasientene følte seg godt tatt imot på behandlende avdeling [Fig. 82].
Resultater varierer på avdelingsnivå [Fig. 83].

Fig. 82: TSS2 «Hvordan ble du møtt på gynekologisk avdeling?» – NGER 2016
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Fig. 83: Gjennomsnitt TSS2 «Hvordan ble du møtt på gynekologisk avdeling?» –
NGER 2016
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Det fleste pasienter hadde tillit til behandlere [Fig. 84], men det er store forskjeller
på avdelingsnivå [Fig. 85].

Fig. 84: TSS2 «Hadde du tillitt til dine behandler på gynekologisk avdeling?» – NGER
2016
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Fig. 85: Gjennomsnitt TSS2 «Hadde du tillitt til dine behandler på gynekologisk
avdeling?» – NGER 2016
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Pasientene hadde en overveiende positiv oppfatning av behandlende avdeling [Fig.
86] men resultatene varierer betraktelig på avdelingsnivå [Fig. 87].

Fig. 86: TSS2 «Hvilken oppfatning har du om gynekologisk avdeling generelt?» –
NGER 2016
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Fig. 87: Gjennomsnitt TSS2 «Hvilken oppfatning har du om gynekologisk avdeling
generelt?» – NGER 2016

PREM resultater viser tydelig forbedringspotensial i kommunikasjon med pasientene.
Dette må man undersøke nærmere og søke en dialog med Norsk Gynekologisk
Forening.

3.7 Resultater på institusjonsnivå
NGER anser det viktig å vise først avdelingsrelaterte resultater av registerets
kvalitetsindikatorer. Resultater må betraktes kritisk fordi dekningsgraden på
institusjonsnivå varierer og er delvis under 60%.
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Antall konverteringer [Fig. 34] er veldig lav på landsnivå (under 2%) slik at dataene
synes ikke indikert å vise per avdeling. Rate intraoperative komplikasjoner,
postoperative komplikasjoner, reoperasjoner og rate alvorlige komplikasjoner
varierer mye mellom avdelingene [Fig. 88, Fig. 89, Fig. 90 og Fig. 91]. Dialog med
Norsk Gynekologisk Forening synes nyttig for å utarbeide tiltak til forbedring av
resultater på avdelingsnivå.

Figur 88: Intraoperative komplikasjoner per avdeling – NGER 2016
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Figur 89: Postoperative komplikasjoner per avdeling – NGER 2016
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Figur 90: Reoperasjoner per avdeling – NGER 2016
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Figur 91: Rate alvorlige komplikasjoner per avdeling – NGER 2016
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4. Metoder for fangst av data
Registrering av personopplysninger skjer elektronisk etter inngrepet ved det enkelte
sykehus gjennom kvalitetsregisterportalen https://helseregister.no via Norsk
Helsenett. Pålogging til NGER foregår ved en totrinnsautentisering av brukerne. Kun
autorisert sykehuspersonale (leger, sykepleier og helsesekretærer) kan bli registrert
seg som brukere.
Fire uker etter operasjonen sender NGER kontoret et spørreskjema til pasienten. Ved
manglende respons får pasienten et spørreskjema igjen og deretter bli pasienten
kontaktet via telefon.

5. Metodisk kvalitet
5.1 Antall registreringer
NPR mottok opplysninger om til sammen 4 678 registrerte inngrep i 2016 fra NGER.
Sju av disse var ikke registrert med gyldig fødselsnummer.
Det ble trukket ut opplysninger fra NPRs nasjonale data for aggregerte
sykehusopphold fra aktuelle behandlingssteder for året 2016 for sammenligning med
data fra NGER. Uttrekket er basert på kodeoversikten i tabell 2 og 3 over. Kun kvinner
inngår. Til sammen inngår totalt 12 218 opphold fra NPR.
Tabell 2: Antall registrerte hendelser per avdeling - NGER 2013 til 2016

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Dekningsgrad regnes ut slik:
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 =

𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 + 𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 𝐢𝐢 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫
𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 + 𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤 𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 + 𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 𝐢𝐢 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛𝐛 𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫
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Tabell 2: Uttrekkskriterier ICD-10-koder

Tabell 3: Uttrekkskriterier NCSP-koder
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5.3 Tilslutning
Det er 27 av 41 (66%) avdelinger med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i
Norge som har registrert inn data til NGER [Tab. 4]. NGER samler data fra HF i alle
regioner.

Tabell 4: Antall registrerte hendelser per avdeling - NGER 2016

5.4 Dekningsgrad
Arbeid for dekningsgradanalysen er utført i august/september 2017.
Dekningsgrad i NGER for 2016 er beregnet til å være 38 prosent på nasjonalt nivå
[Tab.5]. Dette er en økning fra 26 prosent i 2015. Dekningsgraden varierer mellom
helseforetakene fra 0 til 88 prosent. Av totalt 4 684 registrerte inngrep i NGER
gjenfinnes 4 554 inngrep (97 prosent) i NPR. 130 inngrep lar seg ikke koble med NPR.
Av disse oppfyller 33 kravet om prosedyre og diagnose, men samsvarer ikke på
tidsperiode.

Tabell 5: Total dekningsgrad for NGER, 2016
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Tabellen under viser dekningsgrad for 2016, 2015, 2014 og 2013. Tall før 2016 er
hentet fra tidligere publiserte analyser.

Tabell 6: Dekningsgrad for NGER per år

Tabell 7: Dekningsgrad for NGER per RHF

Tabell 8: Dekningsgrad for NGER per HF
Pga. feil i DIPS i rapportering av behandlingssted for innlagte pasienter var det ikke
mulig å beregne dekningsgrad på hvert sykehus, kun på Helseforetak.
https://helsedirektoratet.no/nyheter/feil-i-rapportering-av-behandlingssted-for-innlagtepasienter-i-2016
21T
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Av de 4 5542 koblede oppholdene i NPR ble 3 807 opphold koblet basert på
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fødselsnummer, riktig kombinasjon av tilstand og prosedyre, samt samsvar i dato for
inngrepet (innenfor 7 dager). Det er gjort en gjennomgang av i hvilken grad kriteriene
for registrering i NGER er oppfylt i oppholdene som er registrert i NPR. Tabell 9 gir en
oversikt over dette for alle de koblede oppholdene, mens tabell 10 gir en oversikt
over de 747 koblede oppholdene i NPR som ikke oppfyller kriteriet om prosedyre og
diagnose.

Tabell 9: Oversikt over oppfyllelse av inklusjonskriterier i blant koblede i NPR og
NGER

Tabell 10: Oversikt over oppfyllelse av inklusjonskriterier blant NGER for 747 koblede
opphold som ikke oppfyller kriterium 1 – samsvar kombinasjon diagnose og
prosedyre
Frafallsanalyse - ukoblede i NGER
Av totalt 4 678 inngrep registrert i NGER i 2016, lar 4 548 seg koble ved hjelp av
fødselsnummer og dato for inngrep innenfor 7 dager i begge registre. 130 inngrep
gjenstår som ikke-koblet, hvorav 7 inngrep i NGER ikke var koblet til
fødselsnummer. De 123 inngrepene som gjenstår representerer like mange
pasienter (123).
Kjennetegn:
• Alle de 123 pasientene lar seg gjenfinne i NPR. Disse er registrert
med til sammen 325 opphold i NPR.
• 33 av disse oppholdene oppfyller både diagnose og
prosedyrekriteriet, men ikke innenfor datum
• 214 opphold oppfyller kun diagnosekriteriet
• 60 opphold oppfyller kun prosedyrekriteriet

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
NGER tar manuelle stikk-prøver for å undersøke om registrerte data er i samsvar med
skjema og om det foreligger intern konsistens. Dekningsgrad vil bli undersøkt mot
uttrekk av relevante diagnoser og prosedyrer fra NPR
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5.6 Metode for validering av data i registeret
NGER dataene ble koblet opp mot Folkeregister og NPR. Kobling med Folkeregister
med personnummer og mottak av navn og adresse skal kvalitetssikre pasientens
identitet og adresse. Kobling med NPR med personnummer, operasjonsdato og
valgte inklusjonsvariabler kvalitetssikrer dekningsgradanalysene.
Innregistrerte data ble systematisk vurdert.

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

6. Fagutvikling og klinisk
kvalitetsforbedring
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Registeret inkluderes alle pasienter med gynekologiske sykdommer som gjennomgå
laparoskopi og hysteroskopi ved offentlige og private sykehus i Norge.
Med gynekologiske sykdommer menes: godartete og ondartete svulster på indre
kjønnsorganer, inflammatoriske og ikke-inflammatoriske sykdommer ved indre
kjønnsorganer, descensus genitalis. Flere av disse forandringene kan opptre samtidig.
Tilsvarende ICD-10 koder vises i tabell 3.
Med operasjon menes: alle laparoskopiske og hysteroskopiske prosedyrer, som har
en diagnostisk og terapeutisk hensikt. Tilsvarende NCSP koder vises i tabell 3.

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer
Prosessindikatorer
Registerets prosessindikatorer presenteres med registerets endepunktvariabler:
• Reoperasjon for komplikasjoner innen 4 uker.
• Konvertering til laparoskopi (ut fra hysteroskopi) /laparotomi (ut fra
hysteroskopi, laparoskopi).
• Intraoperative komplikasjoner.
• Oppfølging etter 4 uker med spørsmål om (postoperative) komplikasjoner.
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Per- og postoperativ komplikasjonsrate og andelen reoperasjoner er de parameterne
som i størst mulig grad gjenspeiler kvaliteten på gynekologiske laparoskopier og
hysteroskopier, dette er registerets hovedkvalitetsindikatorer. Konvertering til åpen
operasjonsteknikk viser i første omgang at det har oppstått en intraoperativ
komplikasjon som ikke var mulig å behandle med hysteroskopi og/eller laparoskopi,
eller at inngrepet var uventet og ikke gjennomførbart med endoskopisk tilgang.
Dermed er de beste kvalitetsindikatorene kliniske effektmål i form av frekvensen av
• intra- og postoperative komplikasjoner,
• reoperasjoner og
• konvertering til åpen operasjonsteknikk.
Resultatindikatorer
Ved innføring av Norsk RAND-36 og Treatment Satisfaction Scale versjon 2 er det
mulig for første gang å måle helsegevinsten og tilfredsheten med behandlende
avdeling. Dermed er
• Pasient rapporterte utfallsmål og
• pasienttilfredshet
registeret nye kvalitetsindikatorer.
Det finnes for tiden ingen nasjonale retningslinjer for registerets kvalitetsindikatorer
i veiledere i gynekologi og onkologisk gynekologi. Med økende antall og kompleksitet
av endoskopiske inngrep er det stor behov for å ha retningslinjer i gynekologisk
endoskopi. Prosessindikatorer som konverteringsrate, intra- og postoperative
komplikasjoner eller reoperasjoner er vel egnet som nasjonale kvalitetsindikatorer.
Det foreligger i mellomtiden mer enn 18.000 registrerte operasjoner i registerets
database og aktuelt er dekningsgraden på individnivå antatt over 50%. Dermed kan
registerets prosess kvalitetsindikatorer brukes for nasjonale retningslinjer.
Resultatindikatorer som pasient rapporterte utfallsmål og pasienttilfredshet burde
man undersøke en lengre tidsrom enn kun et år. Foreløpig anser vi resultatindikatorer
som et meget viktig verktøy til å vurdere kommunikasjon med pasientene og
behandlingseffekt fra pasientens syn.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål
(PROM og PREM)
Norsk RAND - 36 er et godkjent verktøy for å vurdere hvordan pasienter opplever
resultatet av behandlingen 4 - 6 uker etter inngrepet. NGER har innført RAND–36 og
sammenlikner resultatene med normative RAND-36 data fra tilsvarende
undersøkelser blant den generelle befolkningen i Norge. Fra sentrale
helsemyndigheter er det en stor forventning om at NGER nedlegger et pionerarbeid
for innføring av pasient relaterte utfallsmål. Spørreskjemaet Treatment Satisfaction
Scale vers2 (TSS2) brukes til å kartlegge pasientenes tilfredshet med behandlende
enhet 4 - 6 uker etter inngrepet. Resultatene kan vises på landsnivå og på
avdelingsnivå, hvor utfallet skal kunne gi bakgrunn til å forbedre kommunikasjonen
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med pasientene. Den foreløpige resultatregistreringen viser at det er store forskjeller
i pasientenes tilfredshet med de ulike gynekologiske avdelingene.
NGER innførte RAND-36 og TSS2 for alle pasienten som fikk et gynekologisk
endoskopisk inngrep med og etter 01.januar 2016. Første resultater beskrives i
kapittel 3.
Arbeid med RAND-36 og TSS2 med et nasjonalt, web-basert register er pionerarbeid.
Støtte fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) ved etablering og
validering av PROM og PREM spørreskjemaer var suboptimalt. Fagsenteret for
pasientrapporterte data i Bergen var ikke etablert ved innføring av RAND-36 OG TSS2.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Resultater (Kap. 3) viser forskjeller i sosiale og demografiske parameter. Deskriptiv
statistikk tydet allerede i 2015 (årsrapport NGER 2015) på forskjeller i utfall av
utdanningsstatus, sivilstatus og allmenne helseparameter. For gjennomføring av
signifikansberegninger trenger NGER flere registreringer for å uttale seg mer
detaljert.
Demografiske ulikheter i helse finnes for tiden ikke med hensyn på
avdelingsrapporterte komplikasjoner (Kap. 3).

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer o.l.
Nasjonale retningslinjer for laparoskopiske og hysteroskopiske operasjoner
eksisterer fortsatt ikke eller kun i et lite omfang. Veiledere i gynekologi og onkologisk
gynekologi viser ingen retningslinjer for registerets kvalitetsindikatorer.
NGER vil søke en dialog med Norsk Gynekologisk Forening for å etablere retningslinjer
for registerets kvalitetsindikatorer. Dette anses som meget viktig.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Som allerede nevnt før finnes det ingen nasjonale retningslinjer for gynekologiske
laparoskopier og hysteroskopier. Før etablering av NGER i 2013 forelå det ingen
aggregerte nasjonale data som kunne brukes for oppretting av nasjonale
kvalitetsindikatorer og retningslinjer.
De fleste pasientene som blir operert for en gynekologisk tilstand, får en effektiv
behandling og blir friske igjen, men resultatene varierer. Hvilke pasienter som har
nytte av endoskopisk kirurgi og hvilke typer operasjoner som bør tilbys ved den
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enkelte tilstand, kan være omdiskutert, behandlingen er for
liten grad
evidensbasert . Kvalitetssikringen er varierende og ofte mangelfull. Dette kombinert
med forskjellige tradisjoner og kultur ved landets 41 gynekologiske avdelinger med
endoskopisk virksomhet, har resultert i store lokale og regionale forskjeller i
behandlingstilbudet, sprikende informasjon til pasientene og krav om alternative
behandlingstilbud i inn- og utland.
21T
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6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Laparoskopisk hysterektomi kan utføres på ulike måter. Det viser seg at total
laparoskopisk hysterektomi har en høy rate av postoperative komplikasjoner og
reoperasjoner. I 2013 var total laparoskopisk hysterektomi (TLH) et sjeldent
gjennomført inngrep, i 2016 er TLH en av hovedoperasjonsprosedyrene. Veiledere i
generell gynekologi (2015) og i onkologisk gynekologi (2016) inneholder ikke
retningslinjer for valg av hysterektomi-metode, gjennomføring og forventet
komplikasjonsrate. Det er ønskelig å danne nasjonale retningslinjer for å redusere
komplikasjonsraten og resultatene fra NGER kan bidra til å gi et grunnlag for dette.
Postoperative infeksjoner skal reduseres mest mulig. Infeksjoner representerer en
stor del av de postoperative komplikasjonene ved laparoskopi og hysteroskopi.
Resultater fra NGER skal brukes til å finne ut risikofaktorer f. eks. lav
utdanningsstatus, komorbiditet, tidligere operasjoner, operasjonstid eller
tilgangsmetode ved laparoskopi.
Ulikhet i sosioøkonomisk status og komorbiditet kan være en risikofaktor for økt
komplikasjonsrate. Et eksempel er at ulikhet i postoperative komplikasjonsrate i ulike
utdanningsgrupper er rapport allerede i 2015 [Årsrapport NGER Fig. 38].

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
Følgende kvalitetsforbedrende tiltak ble satt i gang:
•

•
•

Fram til 2016 ble det gjennomførte 8 operasjonskurs for total laparoskopisk
hysterektomi (leger og sykepleier) med deltakere fra 16 gynekologiske
avdelinger. Som følge av kurset har deltakende enheter
- forandret peroperativ antibiotika profylakse,
- forandret tilgangsprosedyren ved laparoskopier,
- fått hjelp med etablering av «standard operation procedures» =
retningslinjer for det hyppigste gynekologiske endoskopiske inngrep,
- fått hjelp med etablering av lokale retningslinjer med «oppskrift» på
håndtering av peroperative krisesituasjoner.
Etablering av medisinsk team trening i Tønsberg i april 2016.
NGER har arrangert et samlingsmøte på Gardermoen 07. april 2016. Sammen
med endoskopieutvalget fra Norsk Gynekologisk Forening og nasjonale og
internasjonale referenter ble presentert fagforedrag og resultater fra
registeret.
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6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring
(endret praksis)
Det påviss en reduksjon av intra- og postoperative komplikasjoner fra henholdsvis
3,9% i 2013 til 2,72% i 2016 og 9,8% i 2013 til 7,0% i 20165. Andelen reoperasjoner
som følge av komplikasjoner gikk ned fra 2,1% i 2013 til 0,6% i 2016. Nedgang i intraog postoperative komplikasjoner og reoperasjoner i Norge tolkes som effekt av økt
kunnskap i ny operasjonsteknikk og økt bruk av simulatortrening.

6.10 Pasientsikkerhet
Bruker registrerer alle intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi og / eller
laparoskopi direkte i NGER (legerapporterte komplikasjoner). Alle pasientrapporterte
postoperative komplikasjoner innen fire uker ble registrert sentralt via tilsendt
oppfølgingsskjema. I tilfelle at pasientens svar i oppfølgingsskjemaet er ikke entydig,
ble pasienten ringt opp fra NGER sitt kontor for et telefonintervju.
Intraoperative laparoskopiske komplikasjoner (legerapportert)
• Med uterusmanipulator
• Ved tilgang
• Ved hjelpeinnstikk
• Intra-adominal
• Med utstyr
Når registrerende bruker har lagt inn en eller flere komplikasjoner kan man
skille mellom skadete organer.
o Kar
o Blære
o Tarm
o Ureter
o Nerver
Intraoperative hysteroskopiske komplikasjoner (legerapportert)
•
•
•
•
•

Ved tilgang
Med utstyr/teknisk
Perforasjon
Blødning
Fluid overload

Postoperative komplikasjoner (pasientrapportert)
•

Gjennomført reoperasjon og hvilke typer:
o Laparoskopi
o Hysteroskopi
o Laparotomi
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•

•

•

•

Infeksjon og hvilke typer:
o I operasjonssår
o Intraabdominal
o Endometritt/Salpingitt
o UVI
o Annet
Blødning og hvilke typer:
o I bukveggen
o Vaginal
o Intraabdominal
Organskade og hvilke typer:
o Tarm
o Blære
o Ureter
o Kar
o Annet
Komplikasjoner med fremmedlegemer og utstyr og hvilke typer
o Med nett
o Med instrumenter
o Med sutur/clips

Komplikasjonens alvorlighetsgrad
Hvor alvorlig ansees komplikasjonen?
Alternativer:
- Lite alvorlig: Ingen varige men, behandling nødvendig.
- Middels alvorlig: Ingen varige men, reinnleggelse nødvendig. Evt. ble
det utført reoperasjon.
- Alvorlig: Truende for livet eller gir varige mén utover operasjonsarr.
- Dødelig: Komplikasjonen er dødelig.

7. Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Resultater blir presentert på Norsk gynekologisk forening sitt årsmøte i form av tre
foredrag. Årsmøtet hadde ca. 220 deltakende spesialister og leger i spesialisering fra
hele Norge. Ellers ble resultater presentert på internasjonale kongresser i form av
orale presentasjoner og postere.
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På NGER sitt samlingsmøte 07. april 2016 var Nasjonalt service miljø også til stede og
presenterte rapporteringsløsninger og nytten av dette. Resultater av NGER ble
presentert i form av flere foredrag. Alle 43 deltakere hadde mulighet å diskutere
forbedringer eller forandringer med registrering i NGER og rapportering. Det var noen
foreslåtte endringer som NGER har tatt opp og implementert med en av de neste
versjonene av NGER.
Alle brukere har online tilgang til egne, anonymiserte resultater sammenliknet på
landsnivå via implementert statistikkmodul Rapporteket. I tillegg utsender vi
automatiserte månedsrapporter.
Resultater fra 2015 ble presenter på følgende møter eller kongresser i 2016:
NGF (Norsk Gynekologisk forening) årsmøte 2016, Lillestrøm
• Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Norsk Gynekologisk
Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Rakovan M, Bohlin T, Putz A,
Skrøppa S
• Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Komplikasjoner ved total
laparoskopiskhysterektomi
med
data
fra
Norsk
Gynekologisk
Endoskopiregister i Perioden 2013-2016. Skrøppa S, Bohlin T, Putz A, Rakovan
M
• Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: What`s in it for you – Rapporteket
NGER. Putz A
NGER samlingsmøte 2016, Gardermoen
• NGER samlingsmøte 2016: Resultater NGER. Rakovan M, Putz A
NGER resultater er tilgjengelig på følgende internettsider:
• Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
http://www.kvalitetsregistre.no/
21T
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7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Kopi av årsrapporten ble sendt til alle lokale administratorer og til alle
avdelingsledere per e-post. Alle leder kan få tilsendt automatiserte månedsrapporter.

7.3 Resultater til pasienter
For tiden kan pasienter får resultater av NGER på http://www.kvalitetsregistre.no/
Det synes meget ønskelig å publisere resultater også på andre digitale media, f. eks.
https://helsenorge.no .
21T

21T

21T

7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå
I samråd med Helse Sør-Øst bla avgjort allerde i 2015 å kun publisere resultater på
institusjonsnivå i forbindelse med årsrapporten i 2016. Grunnen var for lav
dekningsgrad på institusjonsnivå (38%) i 2015. For tiden har vi en høyere
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dekningsgrad og det synes forsvarlig å tilbakeføre resultater på institusjonsnivå til alle
registrerende enheter.

8. Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
[Beskriv eventuelle samarbeid registeret har med andre registre eller relevante
fagmiljø, nasjonalt eller internasjonalt.]
Norsk Pasientregister (NPR)
NGER startet våren 2013 i samarbeid med Helse NN-IKT og SKDE (Senter for klinisk
dokumentasjon og evaluering) årlige dekningsgradanalyser mot NPR dataene.
European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)
Europeisk fagmiljø viser stor interesse for NGER. Det er ønsket fra ESGE
styringsgruppen å opprette et felles operasjonsregister med NGER som mål.
Styringsgruppen i ESGE har i 2013 oppnevnt Andreas Putz som chairman og Ariane
Maria Putz som medlem i en Task Force «European Registry». Hermed har NGER god
kontakt med andre europeiske kvalitetsregistre, f. eks. nasjonal dansk
hysterektomidatabase, belgisk laparoskopiregister, nederlandsk QUSUM og russisk
endoskopiregister.

8.2 Vitenskapelige arbeider
Artikkel:
• Gynäkologische operative Register als Basis für eine effiziente
Versorgungsforschung (Gynekologisk operative registre som basis for effektiv
helsetjenesteforskning). Ariane Maria Putz 1 , Andreas Putz 1 , Tonje Bohlin 1 ,
Ernst-Heinrich Schmidt 2 , Rudy Leon De Wilde 2 . Geburtshilfe
Frauenheilkunde 2014; 74 (7); 615-617
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1

Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe
und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland
P

P

2

P

•

P

European operative registry to avoid complications in operative gynaecology.
Andreas Putz 1 , Tonje Bohlin 1 , Martin Rakovan 1 , Ariane Maria Putz 1 , Rudy
Leon De Wilde 2 . Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016. Aug. 35. 113-123
1 Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe
und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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P

P

P

P

Oral presentasjoner:
•

Norsk gynekologisk forening årsmøte 2014: Laparoskopi og Hysteroskopi i
Norge – Første resultater fra det Webbaserte Nasjonale gynekologiske
Endoskopiregister. Rakovan M, Putz A, Putz AM.

•

ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2014,
Brussels/Belgia: Gynaecological Operation Registry. Putz, A, Putz AM.

•

ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2015,
Budapest/Hungaria: Results from the National Norwegian Gynaecological
Endoscopic Registry from February 2013 until March 2015. Rakovan M, Putz
A, Putz AM

•

Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Norsk Gynekologisk
Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Rakovan M, Bohlin T, Putz A,
Skrøppa S

•

ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) årsmøte 2016,
Brussels/Belgia: Does standardized procedure for laparoscopic hysterectomy
reduce complication rates? Skrøppa A, Bohlin T, Putz A, Rakovan M

•

Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: Komplikasjoner ved total
laparoskopiskhysterektomi
med
data
fra
Norsk
Gynekologisk
Endoskopiregister i Perioden 2013-2015. Skrøppa S, Bohlin T, Putz A, Rakovan
M

•

Norsk gynekologisk forening årsmøte 2016: What`s in it for you – Rapporteket
NGER. Putz A

•

NGER samlingsmøte 2016: Resultater NGER. Rakovan M, Putz A

•

AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2015,
Las Vegas/USA: Complication Rates for Total Laparoscopic Hysterectomy from
the First Whole National Population with Data from the Norwegian
Gynecological Endoscopic Registry 2013-2015. Skrøppa A, Bohlin T, Putz A,
Rakovan M

Poster:
•

Norsk gynekologisk forening årsmøte 2014: Laparoskopisk assistert vaginal
hysterektomi, laparoskopisk subtotal hysterektomi og total laparoskopisk
hysterektomi i Norge– en oversikt. Putz A, Rakovan M, Putz AM.

•

AAGL (American Association for Gynecological Laparoscopists) årsmøte 2014,
Vancouver/Kanada: Complications of LASH, TLH and LAVH. Putz A, Putz AM.
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•

Norsk gynekologisk forening årsmøte 2015: Resultater fra Norsk gynekologisk
endoskopiregister i periode 2013-2015. Rakovan M, Putz A, Putz AM.

Pågående studier:
•

PROM (Patient Reported Outcome Measures) og PREM (Patient Reported
Experience Measures) for gynekologiske endoskopiske inngrep i Norge i
tidsrommet april 2016 til april 2019. Strand L* 1 , Bohlin T* 1 Holmsen S* 1 ,
Skrøppa S* 1 , Putz A* 1 , De Wilde RL* 2
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

* 1 Vestfold Hospital Trust, Tønsberg
* 2 Pius Hospital, University i Oldenburg
P

P

•

P

P

PROM (Patient Reported Outcome Measures) og PREM (Patient Reported
Experience Measures) for endometrioseralaterte laparoskopiske inngrep i
Norge i tidsrommet april 2016 til april 2019. Holmsen S* 1 , Bohlin T* 1 Strand
L* 1 , Skrøppa S* 1 , Putz A* 1 , De Wilde RL* 2
P

P

P

P

P

P

P

P

* 1 Vestfold Hospital Trust, Tønsberg
* 2 Pius Hospital, University i Oldenburg
P

P

P

P

- Side 104 -

P

P

P

P

Del II

Plan for forbedringstiltak
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9. Forbedringstiltak
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•

Datafangst
Det er søkt om konsessionsendring fra samtykkeerklæring til reservasjonsrett.
Registeret er samtykkebasert og dette gjøres registreringen mer vanskelig.
Konsessionsendring har vist seg komplisert men NGER fortsetter prosessen i
2017 med hjelp av forskningsenheten på Sykehuset i Vestfold.

•

Forbedring av metoder for fangst av data
Driften av IKT løsningen er stabilt. NGER har innført i 2016 i samråd med
referansegruppen, Helse NN IKT og SKDE en revidert versjon av den
nåværende IKT løsningen som gjører registreringen enda enklere. Det ble
foretatt forløpende febredringer med IKT løsningen.

•

Metodisk kvalitet
NGER setter høyeste prioritet for å forbedre metodisk kvalitet. Mål er å
validere resultater, forbedre dekningsgraden og etablere nasjonale
retningslinjer

•

Nye registrerende enheter/avdelinger
NGER har i 2016 for første gang avholdt et samlingsmøte som var en stor
suksess. Det er etablert et nyhetsbrev, forbedret kodekvaliteten pga. en mer
enkel innregistrering i databasen og leder besøkte utvalgte avdelinger. Alle
brukere har i 2016 fått tilgang til egne resultater sammenliknet med
aggregerte data på landsnivå. Registrerte brukere får automatisk tilsendt en
månedsrapport. I 2016 begynte to nye og store avdelinger å innmelde data
slik at dekningsgraden gikk opp fra 25% i 2014 og 2015 til 38% i 2016. Antatt
dekningsgrad i 2017 vil bli over 50%.
Det var ved samlingsmøtet et stort ønske om å avholde en 2 til 3 dagers
konferanse i 2017. Det finnes ingen (fra legeforeningen) godkjent
endoskopikurs i Norge slik at NGER gjennomførte fra 07.-09.september 2017
«Tønsberg Gynaecological Endoscopic Days» med 29 nasjonale og
internasjonale foredragsholdere, live-operasjoner og 83 deltakere. Også i
2017 besøkte leder for NGER flere avdelinger og NGER sendte ut nyhetsbrev.
Fokus med å få flere nye er avdelinger til å innberette data ligger på NordTrøndelag hvor ingen avdelinger registrer i NGER. Avdelingene var invitert til
samlingsmøte i 2016 og kongress i 2017 uten å møte. Det er planlagt
telefonkonferanse/besøk vinteren 2017. Dessverre var det pga. feil i DIPS ikke
mulig å få dekningsgradanalyse på avdelingsnivå. NGER utarbeider på basis av
en blanding av dekningsgradanalysene fra 2015 og 2016 en plan for å
kontakte/besøke avdelinger som ikke registrerer eller registrerer i for liten
omfang.
‘

•

Forbedring av dekningsgrad i registeret
Viser ovenfor.
Evaluering av «Tønsberg Gynaecological Endoscopic Days (TGED)» i
september 2017 viste meget gode vurderinger slik at NGER vil invitere til en
ny TGED sannsynligvis september 2019.
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•

Endringer av rutiner for intern kvalitetssikring av data
NGER tar tilfeldige stikk-prøver for å undersøke om registrerte data er i
samsvar med skjema og om det foreligger intern konsistens. Fra 2018 vil NGER
foreta systematiske stikk-prøver.

•

Oppfølging av resultater fra validering mot eksterne kilder
Norsk Pasientregister beregne med kobling fra NGER dataene mot NPR
dataene dekningsgrad. Kobling fra NGER dataene mot NPR dataene viser pga.
bedre og mer presis innregistrering i NGER med det nye versjon av
registreringsskjemaet mindre koblingsfeil i 2016 enn før.

•

Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
Hovedmål for 2017/2018 er i samarbeid med PROM senteret i Bergen å
validere PREM skjemaet for NGER og utarbeide rapporteringsmål for PROM
og PREM.

•

Nye kvalitetsindikatorer
NGER har innført i 2016 pasientens helsegevinst og tilfredshet med
avdelingen som nye kvalitetsindikatorer.

•

Nye pasientrapporterte resultater som skal inn i registeret
Ikke aktuell.

•

Utvidet bruk av pasientrapporterte resultater
NGER prioriterer i 2017 og 2018 arbeid med pasientrapporterte resultater og
vil utarbeide også rapporteringsmål som kan både formidles tilbake til
registrerende enheter og brukes til forskning.

•

Nye demografiske variabler som skal inn i registeret
Ikke aktuell

•

Utvidet bruk av demografiske variabler
NGER planlegger å undersøke i 2017 demografiske og sosiale ulikheter.

•

Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller nasjonale
kvalitetsindikatorer
NGER har god kontakt til Norsk Gynekologisk Forening og vil utarbeide
sammen med fagforeningen nasjonale kvalitetsindikatorer og retningslinjer
som finnes for tiden ikke.

•

Registrerende enheters etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Det finnes ingen nasjonale retningslinjer

•

Økt bruk av resultater til klinisk kvalitetsforbedring i hver enkelt institusjon
Dette er vanskelig å vurdere. Betraktelig nedgang nasjonalt i raten for
konverteringer, intra- og postoperative komplikasjoner og reoperasjoner
tolkes som effekt av bruk av resultater av NGER.
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•

Prioriterte, kliniske forbedringsområder
NGER prioriterer å redusere postoperative infeksjoner og har gjennomført en
pilotstudie ang. postoperative infeksjoner ved TLH. Det er satt si gang ved
Sykehuset i Vestfold HF sammen med NGER en studie til forbedring av
antibiotikaprofylakse ved TLH og en søknad er sendt til REK.

•

Formidling av resultater
NGER har i samarbeid med SKDE oppgradert i september 2017 Rapporteket.
Brukere kan få nå mer detaljert informasjoner om enkelte variabler og for
første gang opplysninger om en av de hyppigste operasjonsprosedyre og
PROM og PREM resultater.

•

Forbedring av resultatformidling til deltagende fagmiljø
Viser ovenfor.
NGER diskuterer en plan med Norsk Gynekologisk Forening om publikasjon
av resultater på NGF sin hjemmeside.

•

Forbedring av resultatformidling til administrasjon og ledelse
Etter oppgradering av Rapporteket er neste mål for NGER å oppgradere
månedsrapporten til ledelsen.

•

Forbedring av resultatformidling til pasienter
Pasienten skal få i 2017 mer opplysninger via www.kvalitetsregistre .
NGER vurderer å invitere endometrioseforeningen til en informasjonskveld
vinter 2017/våren 2018. Endometriosepasienter er en av de største
pasientgruppe i NGER.
21T

21T

•

Forbedring av hvordan resultater på institusjonsnivå publiseres
NGER ønsker et møte med nasjonalt servicemiljø for å planlegge publikasjon
av resultater på institusjonsnivå i 2018.
NGER diskuterer en plan med Norsk Gynekologisk Forening om publikasjon
av resultater på NGF sin hjemmeside.

•

Samarbeid og forskning
Andreas Putz som Chair Man for europeisk TASK FORCE «European Registry”
samarbeider med andre europeiske land for oppretting av et felles register.

•

Nye samarbeidspartnere
NGER prioriterer for 2017 og 2018 bedre samarbeid med European Society
for Gynaecological Endoscopy (ESGE)
Forskningsprosjekter og annen vitenskapelig aktivitet

•

Pågående studier
-

PROM (Patient Reported Outcome Measures) og PREM (Patient
Reported Experience Measures) for gynekologiske endoskopiske inngrep
i Norge i tidsrommet april 2016 til april 2019. Strand L* 1 , Bohlin T* 1
Holmsen S* 1 , Skrøppa S* 1 , Putz A* 1 , De Wilde RL* 2
P

P

P

P

P

P

P
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P

P

P

P




-

P

P

P

P

PROM (Patient Reported Outcome Measures) og PREM (Patient
Reported Experience Measures) for endometrioseralaterte
laparoskopiske inngrep i Norge i tidsrommet april 2016 til april 2019.
Holmsen S* 1 , Bohlin T* 1 Strand L* 1 , Skrøppa S* 1 , Putz A* 1 , De Wilde
RL* 2
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P



-

* 1 Vestfold Hospital Trust, Tønsberg
* 2 Pius Hospital, University i Oldenburg

* 1 Vestfold Hospital Trust, Tønsberg
* 2 Pius Hospital, University i Oldenburg
P

P

P

P

Steriliteten på operasjonsfeltet på Total Laparoskopisk hysterektomi og
årsak til postoperative infeksjoner. Thorarinsdottir S, Putz A, Bohlin T,
Skrøppa S
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Del III

Stadievurdering

- Side 111 -

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

Nr

Beskrivelse

Kapittel Ja Nei

Ikke
aktuell

Stadium 2
3 , 5.3

X □

□

3

X □

□

X □

□

4

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

□

5

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II

X □

□

X □

□

5.2 ,
X □
5.3 , 5.4

□

1

Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner

2

Presenterer resultater på nasjonalt nivå

3

Har en konkret plan for gjennomføring av
dekningsgradsanalyser

23T

23T

23T

23T

23T

2 3T

23T

5.2

23T

23T

23T

23T

23T

2 3T

2 3T

Stadium 3
6

Kan redegjøre for registerets datakvalitet

7

Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

23T

23T

23T

5.5

23T

23T

23T

23T

8

Har dekningsgrad over 60 %

□ X

□

9

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

□

10

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

6.6

X □

□

11

Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på
6.7
analyser fra registeret

X □

□

12

Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8 , 6.9 X □

□

13

Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

X □

□

14

Presenterer resultater for PROM/PREM

6.3

X □

□

23T

5.4

23T

23T

23T

23T
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23T

23T

2 3T

23T

23T

23T

23T

23T

23T

23T

23T

23T

2 3T

15

X □

□

5.6 , 5.7 □ □

□

5.2 ,
□ □
5.3 , 5.4

□

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II
23T

2 3T

Stadium 4

16

Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom
valideringsanalyser

17

Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

23T

23T

23T

23T

23T

2 3T

23T

23T

23T

18

Har dekningsgrad over 80%

5.4

□ □

□

19

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

□ □

□

20

Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for
7.3
pasienter

□ □

□

21

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

□ □

□

23T

23T

23T

23T

23T
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23T

23T

6.9

23T
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