Norsk gynekologisk endoskopiregister
Årsrapport for 2017 med
plan for forbedringstiltak
Toril Råknes daglig leder
Per Olav Dale med faglig rådgiver/overlege dr med

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
PB 2168, 3103 Tønsberg
30. september 2018

Norsk gynekologisk endoskopiregister’s styringsgruppe takker alle leger,
sykepleiere og helsesekretærer som har gjort en stor innsats for å registrere
pasienter i 2017
Vi ønsker å takke Helse Sør-Øst og Helse Nord’s IKT for godt og effektivt
samarbeid
Vi takker Lena Olsen (SKDE) for stor innsats og engasjement med
Rapporteket for Norsk gynekologisk endoskopiregister.

Vi takker Geir Ivar Andreassen (Helsedirektoratet, Avdeling helseregistre) for
hjelp med dekningsgradanalysen .

2

Innhold
Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport for 2017 med plan for forbedringstiltak .................................. 1
Innhold...................................................................................................................................................................... 3
Del I Årsrapport ............................................................................................................................................................ 5
Kapittel 1 Sammendrag ............................................................................................................................................ 6
Kapittel 2 Registerbeskrivelse .................................................................................................................................. 8
2.1 Bakgrunn og formål ........................................................................................................................................ 8
2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag ............................................................................................................................. 8
2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar ....................................................................................................... 8
Kapittel 3 Resultater ............................................................................................................................................... 11
3.1 Registrerte pasienter og registrerende institusjoner ................................................................................... 11
3.2 Fordeling laparoskopier og hysteroskopier .................................................................................................. 12
3.3 Pasientkarakteristika og operasjonsparametere.......................................................................................... 16
3.4 Intra- og postoperative komplikasjoner. ...................................................................................................... 23
3.5 Laparoskopisk hysterektomi – LH (LCD01/04) ............................................................................................. 28
3.6 Pasient – tilbakemeldinger ........................................................................................................................... 34
3.6.1.PREM - pasienttilfredshet med behandlende avdeling ............................................................................. 34
3.6.2.PROM ......................................................................................................................................................... 37
3.7 Resultater på institusjonsnivå ...................................................................................................................... 37
Kapittel 4 Metoder for fangst av data .................................................................................................................... 41
Kapittel 5 Datakvalitet ............................................................................................................................................ 42
5.1 Antall registreringer...................................................................................................................................... 42
5.2 Metode for beregning av dekningsgrad ....................................................................................................... 42
5.3 Tilslutning ..................................................................................................................................................... 43
5.4 Dekningsgrad ................................................................................................................................................ 43
5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet ................................................................................................ 46
5.6 Metode for validering av data i registeret.................................................................................................... 46
5.7 Vurdering av datakvalitet ............................................................................................................................. 46
Kapittel 6 Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring ............................................................................................. 47
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret .................................................................................................. 47
6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer ................................................................................................... 47
6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM).................................................................. 48
6.4 Sosiale og demografiske ulikheter ................................................................................................................ 48
6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l. ...................................... 48
6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer........................................................................................................ 48
6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder.............................................................................................. 48

3

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret ............................................................................ 49
6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) ............................................................. 49
6.10 Pasientsikkerhet ......................................................................................................................................... 49
Kapittel 7 Formidling av resultater ......................................................................................................................... 51
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø .................................................................................................... 51
7.2 Resultater til administrasjon og ledelse ....................................................................................................... 51
7.3 Resultater til pasienter ................................................................................................................................. 51
7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå ................................................................................................ 51
Kapittel 8 Samarbeid og forskning ......................................................................................................................... 52
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre ........................................................................................ 52
8.2 Vitenskapelige arbeider ................................................................................................................................ 52
Del II Plan for forbedringstiltak .................................................................................................................................. 54
Kapittel 9 Forbedringstiltak .................................................................................................................................... 55
Del III Stadievurdering ................................................................................................................................................ 57
Kapittel 10 Referanser til vurdering av stadium ..................................................................................................... 58
Litteratur:.................................................................................................................................................................... 60

4

Del I
Årsrapport
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Kapittel 1
Sammendrag
Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) er et web-basert nasjonalt kvalitetsregister i Helse SørØst 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 2017 var å implementere pasient relaterte utfallsmål (PROM) og pasient relaterte
erfaringsmål (PREM) og ytterligere forbedre dekningsgraden for registeret.
I 2017 har antall registrerende avdelinger økt til 31 (75 %) av 41 aktive gynekologiske avdelinger.
Dekningsgradanalysene utført i samarbeid med NPR (Norsk Pasientregister), SKDE og Helse Nord Norge IKT viser en økende, men fortsatt utilfredsstillende dekningsgrad på 45,7 % i 2017, fra 38 % i
2016 og 25 % i 2015. I 2017 ble 7112 prosedyrer på 7017 unike pasienter fullstendig registrert i NGER.
Svarprosent på tilsendte pasientskjema 4 uker etter utført inngrep var hele 69,7 % slik at postoperativ
oppfølging anses tilfredsstillende registrert i NGER.
Antall registrerte hendelser per deltakende avdeling varierte fra 33 per år opp til 3082 per år (Ullevål,
OUS). Laparoskopier var 66 % av alle registrerte hendelser, mens hysteroskopier stod for 34 % og en
kombinasjon av laparoskopi og hysteroskopi for <1,0 %.
Hyppigste diagnoser ved laparoskopiske inngrep var som tidligere år godartete ovarialcyster,
myomer/blødningsforstyrrelser og ulike former for endometriose. Dominerende diagnose ved
hysteroskopier var intrauterine polypper og deretter ulike former for blødningsforstyrrelser og
postmenopausale blødninger. Vanligste laparoskopiske operasjonsprosedyrer var som foregående år
salpingoophorektomi, deretter laparoskopisk hysterektomi (LH) og laparoskopisk salpingektomi siden
dette regelemssig utføres sammen med ulike former for hysterektomi. De hyppigste hysteroskopiske
prosedyrene var myom- og/eller polyppfjerning, hysteroskopisk endometriereseksjon og dernest
diagnostisk hysteroskopi.
Trenden gjennom de siste årene hvor LH erstatter subtotal hysterektomi (LSH) holder seg. Med nye
endringer i FDA retningslinjene for morcellering fra 2018 kan dette igjen reverseres. Laparoskopisk
salpingektomi er nå nærmest standard prosedyre ved hysterektomi etter anbefalingen fra Norsk
Gynekologisk Forening og internasjonale fagforeninger for å forebygge utvikling av eggstokk-kreft.
Den overveiende andel pasienter var normalvektige (BMI < 25), var yngre enn 50 år og hadde ASA I
klassifikasjon. Tidligere vaginale inngrep var gjennomført hos 27,9 % av pasientene til hysteroskopi. Av
pasientene til laparoskopi hadde 28,5 % hatt en laparoskopi fra før og 24,2 % hadde vært til en tidligere
laparotomi. Likevel var konverteringsraten fra laparoskopi til laparotomi under 1,5 % og fortsatt fallende
over de siste årene. Dette indikerer at registrerende avdelinger besitter en god kompetanse og gjør
tilfredsstillende preoperative vurderinger før inngrepene.
Trenden for andel intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi og laparoskopi er fortsatt svakt
fallende fra 3,1 % i 2015 til 2,4 % i 2017. Andelen intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi er 2,4
% hvor de intra-abdominale skadene utgjør under 1,0 %. Av disse er karskader 0,2 %, blære/ureterskader
er 0,4 % og tarmskader er 0,3 %. Intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi er meget få og vanligvis
angitt som «Lite alvorlige» og består av perforasjoner og uforutsette blødninger.
Andel postoperative komplikasjoner viser en gledelig fallende trend 8,3 % i 2015 til 6,4 % i 2017.
Hyppigste postoperative komplikasjon var infeksjon med 5,6 %, postoperativ blødning med 0,7 %,
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organskade med 0,5% og postoperativ komplikasjon i forbindelse med utstyr 0,1 %. Trenden for
reoperasjoner er fortsatt fallende fra 0,9 % i 2015 til 0,6 % i 2017.
Nedgangen i andel reoperasjoner, intra- og postoperative komplikasjoner registrert i NGER tolkes som en
effekt av bedre kjennskap til bruken av instrumentene, innføring av nye operasjonsteknikker og ikke
minst bedre kompetanse i laparoskopisk teknikk. Flere avdelinger har innført simulatortrening fordi
erfaring og validerte studier viser at dette reduserer andel komplikasjoner. Det er fortsatt verdt å merke at
93% av alle endoskopiske inngrep forløp uten komplikasjoner og kun 0,5 % av alle inngrep hadde en
alvorlig komplikasjon.
Intra- og postoperative komplikasjoner ved LH er høyere enn ved andre typer registrerte laparoskopier.
Imidlertid viser trendene for intraoperative (3,0 % i 2017) og postoperative komplikasjoner (11,8 % i
2017) en gledelig reduksjon fra 2015. Den postoperative infeksjonsraten er fortsatt høy med totalt 9,9 %.
Det burde være mulig å redusere denne komplikasjonen og derved forbedre utfallet etter LH.
NGER har innført Treatment Satisfaction Scale vers2 (TSS2) for å kartlegge pasientenes tilfredshet
(PREM) med behandlende enhet 4 uker etter inngrepet. Resultatene er tilgjengelig på landsnivå og
avdelingsnivå. Generelt er pasientene svært fornøyde med avdelingene på alle parametere testet. Det er
relativt liten forskjell i pasientenes skåre ved TSS2 mellom de enkelte avdelingene i Norge.
NGER har valgt RAND36 som verktøy for måling av PROM. Foreløpig foreligger kun data for
basismålingen etter utført inngrep. I løpet av 2018 vil NGER starte utsendelsen av RAND36 etter 12
måneder for å kartlegge utfall (PROM).
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Kapittel 2
Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Mange gynekologiske tilstander og sykdommer kan behandles kirurgisk. Utviklingen 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 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.
2.1.2 Registerets formål
Nasjonalt Kvalitetsregister for gynekologisk endoskopi har som formål 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
Norsk gynekologisk endoskopiregister 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.
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
Databehandlingsansvarlig: Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF
Daglig leder: Andreas Putz, seksjonsoverlege Kvinnesenteret, SiV
Styringsgruppemedlem: Anne Veddeng, overlege Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus
Styringsgruppemedlem: Per Olav Dale, seksjonsleder/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.
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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 Oddenes / Haugesund Sykehus
NGF-oppnevnt medlem: Nils-Halvdan Morken / Haukeland Universitetssykehus
NGF-oppnevnt brukerrepresentant: Karen Bertelsen (daglig leder Endometrioseforeningen)

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 tilstrebe å ha akademisk kompetanse, med minimumskrav at en representant har akademisk
kompetanse tilsvarende norsk PhD. Funksjonstiden for referansegruppens medlemmer er fire år med
mulighet for reoppnevning. For å oppnå kontinuitet i gruppen, skiftes/reoppnevnes 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/reoppnevnes etter to år og
to etter fire år.
To spesialister i gynekologi utpekes av NGF. Én skiftes/reoppnevnes etter to år og én etter fire år.
Én brukerrepresentant utpekes av NGF og skiftes/reoppnevnes 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:
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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 beskrives i konsesjon og
forskrifter for nasjonale medisinske registre.
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.
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 saker og er sekretær for
referansegruppen. Registerleder 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
2.3.1 Aktivitet i Norsk gynekologisk endoskopiregister
Referansegruppemøte på Gardermoen – Desember 2017
TGED2017 –Tønsberg Endoscopic Days 2017
3 dager internasjonal kongress arrangert av gynekologisk avdeling, SiV Tønsberg og NGER.
51 eksterne deltakere samt 22 eksterne foredragsholdere. Kongresskomiteen: Andreas Putz,
Siri Skrøppa, Tonje Bohlin, Ingrid Møller-Hansen, Ha Mai(LiS), Steinar Holmsen(LiS),
NGER (Norsk gynekologisk endoskopiregister) Chairs: Andreas Putz, Klaus Oddenes
-Komplikasjoner i gynekologisk endoskopi – Klaus Oddenes
-Resultater fra andre nasjonale gynekologiske registre – Ha Mai
-Nasjonale resultater for endoskopi i Norge 2013-2017 – Tonje Bolin og Siri Skrøppa
NGF (Norsk Gynekologisk forening) årsmøte 2017, Stavanger
Oral presentasjon:
-Komplikasjoner ved endoskopisk gynekologisk kirurgi i Norge i tidsrommet 01.02.13 – 31.12.16. LiS
Steinar Holmsen
46th AAGL global Congress of Minimally Invasive Gynecology (American Association for
Gynecological Laparoscopy) 2017, Washington DC, USA
Virtuell poster:
Nationwide Complications of Hysteroscopy in Norway 2013-2015 - Siri Skrøppa
Nationwide Complications of Laparoscopy in Norway 2013-2015 - Andreas Putz
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Kapittel 3
Resultater
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. Data rapporteres på aggregert nivå og resultatrapporten inneholder derfor ingen informasjon om
enkeltpersoner.
Resultatrapporten er laget ved hjelp av statistikkverktøyet Rapporteket, dokumentverktøyet LATEX og
rapporteringsløsningen JasperReports og kan genereres av gynekologiregisterets database-brukere på
helseregister.no.
Resultatene fra 2017 er sammenliknet med resultater fra 2015 og 2016.

3.1 Registrerte pasienter og registrerende institusjoner
I 2017 er 7.112 forløp fullstendig registrert (Tab. 1). Av 41 avdelinger med hysteroskopisk og
laparoskopisk virksomhet i Norge, er det 31 (75%) avdelinger som har registrert inn data til NGER i
2017.

Tabell 1: Antall registrerte hendelser - NGER 2015 til 2017
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Figur 1: Svarprosent for oppfølging - NGER i 2017
Svarprosent for oppfølgingen etter inngrepet er 69,7 % i 2017 og dermed tilfredsstillende høy (Fig. 1).
Registreringen av innmeldte forløp anses derfor som representative.

3.2 Fordeling laparoskopier og hysteroskopier
Av totalt 7112 registrerte endoskopiske inngrep i 2017 var det 4.678 (66 %) laparoskopier på 4.625 unike
pasienter og 2.367 (34 %) hysteroskopier på 2327 unike pasienter. Begge typer inngrep var utført i
kombinasjon ved 66 inngrep på 65 unike pasienter (Fig. 2).

Figur 2: Fordeling av endoskopiske inngrep - NGER 2015 til 2017
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Ovarialcyster, myomer/metrorrhagier og endometriose var hovedindikasjonene ved laparoskopi (Fig. 3),
sammenlignet med tidligere årsrapporter er det liten variasjon i den prosentvise fordelingen bortsett fra en
beskjeden økning i indikasjonsområdet for myomer/metrorrhagier fra 19,0 % i 2016 til 23,3 % i 2017.
Den innbyrdes rekke-følgen mellom de ulike indikasjonsområdene synes uendret.

Figur 3: Hyppigst forekommende diagnoser for laparoskopi
De hyppigste indikasjonene for hysteroskopi var påvist intrauterin polypp, ulike former for
blødningsforstyrrelser og postmenopausale blødninger og dette er en uendret rekkefølge fra tidligere
årsmeldinger (Fig. 4).

Figur 4: Hyppigst forekommende diagnoser for hysteroskopi
13

Hyppigste operasjonsprosedyre for laparoskopi er uni-/bilateral salpingoophorektomi (29,6 %),
laparoskopisk hysterektomi (23,7 %) og salpingektomi (26,7 %) (Fig. 5). Metode – endringen fra
laparoskopisk uterusamputasjon (5,0 %) til hysterectomi (23,7 %) holder seg og forsterkes fra tidligere
år. Samtidig virker det som disse inngrepene ledsages av en profylaktisk salpingektomi (LBE01) forenlig
med anbefalingen fra Norsk Gynekologisk Forening og internasjonale fagforeninger om å fjerne
eggledere ”en passant” i forbindelse med hysterektomi.

Figur 5: Hyppigst forekommende prosedyrer for laparoskopi - NGER 2017

14

Prosedyrefordelingen for hysteroskopi (Fig. 6) viser at de hyppigste formene for inngrep var fjerning av
polypper/myomer og dernest reseksjon av endometriet. Det er sannsynlig at avdelingene benytter kode
LCB25 enten man benytter resektoskop eller hysteroskopi med saks/biopsitang til fjerning av
polyppen(e).

Figur 6: Hyppigst forekommende prosedyrer for hysteroskopi - NGER 2017
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3.3 Pasientkarakteristika og operasjonsparametere
Den høyeste andelen av pasienter som har fått utført endoskopiske inngrep i Norge er i alderen mellom 40
og 45 år. Pasienter i alderen under 20 år og over 80 år utgjør en liten del av andelen registrerte pasienter
(Fig. 7). Gjennomsnittlig alder er 42,9 år.

Figur 7: Aldersfordeling
Andelen pasienter over 70 år, som innebærer en forhøyet operasjonsrisiko, varierer ved de forskjellige
avdelingene og med klart størst andel ved DnR (Fig. 8) har økt i løpet av de siste årene.

Figur 8: Fordeling av pasienter over 70 år - NGER 2017
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De fleste pasientene er normalvektige, men totalt 21,5 % av de registrerte er overvektige (Fig. 9).
Sammenlignet med tidligere årsrapporter har andelen pasienter med moderat eller alvorlig fedme økt
minimalt fra 5,7% til 6,7%.

Figur 9: Fordeling av BMI
Språkforståelse, utdannings- og sivilstatus er en del av registreringen i NGER siden studier har reist
mistanke om økende komplikasjonsrate hos pasienter med lav sosioøkonomisk status (4).
97,7 % av de registrerte pasientene oppgir at de både kan forstå og snakke norsk, mens 1,6 % angir at de
delvis kan snakke og forstå språket.
Største delen av pasientene lever i en eller annen form for partnerskap (Fig. 10).

Figur 10: Fordeling sivilstatus
17

Det er bred spredning i utdanningsnivået hos pasienter som får utført endoskopiske inngrep (Fig. 11).

Figur 11: Fordeling utdanningsnivå - NGER 2017
De fleste pasientene er klassifisert som enten ASA-grad I (51,4%) eller ASA-grad II (43,4%) og har
dermed en lav operasjonsrisiko med hensyn på komorbiditet. ASA – grad >II var 4,4 % i 2017 og har
vært fallende de siste årene.

Figur 12: Utvikling andel pasienter med ASA-grad > II
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Over en fjerdedel (27,9%) av pasientene til hysteroskopi var tidligere vaginal operert med konisering,
abrasio eller descensinngrep. Dette kan bidra til en mer komplisert tilgang ved selve hysteroskopien på
grunn av mulighet for cervixstenose.
Av pasienter til laparoskopi hadde nesten en tredje del av pasientene (28,5%) gjennomgått et lignenede
inngrep før eller fått utført en laparotomi (24,2%). Det er tydelig at rapporterende avdelinger ikke lengre
anser tidligere laparotomi som kontraindikasjon for nye endoskopiske inngrep.
63,6 % av alle endoskopiske operasjoner ble gjennomført dagkirurgisk, hvilket er en svakt stigende trend
fra tidligere år. Laparoskopiske inngrep utføres som dagkirurgi i 48,0 % av tilfellene, hvilket er nærmest
uendret over de siste årene selv om det er en beskjeden økning fra 2016 (Fig. 13).

Figur 13: Utvikling andel dagkirurgi ved laparoskopiske inngrep.
Andelen dagkirurgiske laparoskopiske hysterektomier var 9,4%, relativt sett en betydelig økning fra
5,5 % i 2016.
Hysteroskopiske inngrep gjennomføres i hovedregel som dagkirurgiske inngrep (93,3%) nærmest uendret
fra 2016 og i generell anestesi (77,0 %). I 9,5 % av de hysteroskopiske inngrepene anvendes ingen
anestesi hvilket er en stabil andel sammenlignet med foregående år.
Inngrepene utføres hovedsakelig som primæroperasjoner (98,9 %) og kun 1,1% er reoperasjoner. Andel
laparoskopier som er registrert som reoperasjon er nærmest uforandret siden registerstart.
Størstedelen (96,6%) av inngrepene er utført som elektiv kirurgi og 1,7 % av endoskopiene er
gjennomført akutt (innen 2 timer) og 1,6 % som øyeblikkelig-hjelp (ØH) operasjoner (innen 2-6 timer).
Kun 32,9,0 % av alle akutte og Øhj laparoskopier ble gjennomført på vakttid, resten (67,1 %) ble gjort
innenfor vanlig arbeidstid. Dette kan tyde på at de fleste avdelinger har tilgjengelige øyeblikkelig hjelp
team på operasjonsstuene på dagtid og ønsker å forskyve endoskopiske operasjoner til dagtid hvor ofte en
«bredere» kompetanse er tilgjengelig enn på vakttid.
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Figur 14: Fordeling operasjonstid ved laparoskopier
Operasjonstid for laparoskopiske inngrep viser en stor spredning på bakgrunn av inngrepets type og
kompleksitet. Av alle laparoskopier er 43,5 % gjennomført innen 60 minutter, mens kun en liten andel av
hysterektomier er fullført innen en time (Fig. 14).
Den overveiende andel av hysteroskopiske inngrep er gjennomført i løpet av 20 minutter uansett hvilken
type inngrep som er gjort.
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Hysteroskopiske inngrepene er fullstendig gjennomført i 95,1% av tilfellene og kun 1,6% er registrert
som mislykkede hvilket gjenspeiler at hysteroskopiene er utført med høy grad av kvalitet.
Konverteringsrate fra laparoskopi til laparotomi var under 1,5 % og viser en jevnt fallende trend over de
siste år (Fig. 15). Dette indikerer at registrerende avdelinger besitter tilfredsstillende kompetanse og gjør
gode preoperative vurderinger før gjennomføring av inngrepene.

Figur 15: Utvikling konvertering til laparotomi – NGER 2015 - 2017
Tre hjelpinnstikk eller flere ble benyttet i over 69 % av alle laparoskopier. Dette tyder på at det er hyppig
bruk av legeassistanse ved de mer avanserte prosedyrene.
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Bipolar diatermi er det hyppigste ekstrautstyret ved laparoskopi (80,8 %), men bruk av instrumenter med
intelligent bipolar koagulasjon og ultralyd klipping øker fortsatt. Unipolar diatermi (28,0 %) er fortsatt
brukt i stor utstrekning. Hyppigheten av laparoskopiske hysterektomi gir en fortsatt økning i utførelsen av
laparoskopisk sutur (28,3 %) (Fig. 16).

Figur 16: Andel ekstrautstyr ved laparoskopi
Morcellator uten pose er brukt i 2,6 % av alle laparoskopiske inngrep, mens morcellator med pose er
brukt i 1,9 %. Dette viser en fortsatt restriktiv holdning til bruken av elektrisk morcellator (uten pose) som
følge av FDA-restriksjoner i USA.
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3.4 Intra- og postoperative komplikasjoner.
Den intraoperative komplikasjonsraten ved laparoskopi og hysteroskopi viser en kontinuerlig avtagende
trend gjennom de siste år fra 3,1 % (102 tilfeller) i 2015, 2,7 % (129 tilfeller) i 2016 og til 2,4 % (174
tilfeller) i 2017. Det er de intraoperative komplikasjonene ved laparoskopi som dominerer selv om
trenden også her er avtagende (Fig 17).

Figur 17: Andel intraoperative komplikasjoner siste 3 år - laparoskopi
Den totale laparoskopiske intraoperative komplikasjonsraten er på 2,4 % og det er de intra-abdominale
komplikasjonene i form av tarm - og urinveis - skader som dominerer (Fig. 18/19). Tilgangsproblemer
med innstikk, hjelpeinnstikk eller uterusmanipulator er et relativt lite problem.

Figur 18: Intraoperative komplikasjoner ved laparoskopi – NGER 2017
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Figur 19: Intraoperative intra-abdominelle komplikasjoner ved laparoskopi
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) og insidensen av blæreskader 0,3 % og ureterskader 0,07 %, hvilket tilsier at
registrerte skader i NGER er sammenlignbare med internasjonale rapporter.
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Figur 20: Intraoperative komplikasjoner ved hysteroskopi

Antall registrerte komplikasjoner intraoperativt ved hysteroskopi er meget få (2,5 %) og er registrert som
perforasjoner (1,6 %), tilgangsproblemer (0,3 %) og blødning (0,25 %) (Fig. 20).
Andelen reoperasjoner gikk også litt ned fra 0,9 % i 2015 til 0,6 % i 2017 (Fig. 21).

Figur 21: Andel reoperasjoner per år – NGER 2015 til 2017
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Postoperative komplikasjonsrate sank fra 8,3 % i 2015, 7,1 % i 2016 og 6,4 % i 2017 (Fig. 22).

Figur 22: Andel postoperative komplikasjoner per år – NGER 2015 til 2017
Det er de postoperative infeksjonene (5,6 %) som dominerer, mens postoperative blødninger (0,7 %),
organskader (0,5 %) og postoperative komplikasjoner i forbindelse med utstyr (0,1 %) utgjør en liten del
av den totale andelen av postoperative komplikasjoner.
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Fordelingen mellom de ulike typer postoperative komplikasjoner viser ingen særlige forskjeller mellom
laparoskopi (Fig. 23) og hysteroskopi (Fig. 24) selv om andelen postoperative komplikasjoner er langt
lavere ved hysteroskopi enn ved laparoskopi (3,0 % versus 8,2 %). Ved laparoskopi er det komplikasjoner
ved laparoskopisk hysterectomi som dominerer bildet (se avsnitt 3.5).

Figur 23: Andel postoperative komplikasjoner ved laparoskopi

Figur 24: Andel postoperative komplikasjoner ved hysteroskopi
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Andelen alvorlige komplikasjoner som er reoperasjoner og død etter endoskopiske inngrep er svært lav og
er noe redusert fra 0,6 % i 2015 til 0,5 % i 2017. Det er ikke registrert dødsfall etter endoskopiske inngrep
i NGER for denne perioden.

3.5 Laparoskopisk hysterektomi – LH (LCD01/04)
Siden LH er den hyppigst utførte laparoskopiske prosedyren har NGER kontinuert oppfølgningen av dette
inngrepet med ulike trendanalyser og utfallsparametere.

Figur 25: BMI-fordeling ved LH
Over de siste år synes pasientgruppen til LH å ha stabilisert seg med en andel overvekt på litt under 30 %
og andel med komorbiditet målt ved ASA grad har stabilisert seg på noe under 8 %.

Figur 26: Trend ASA grad >2 ved LH – 2015 til 2017
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Operasjonstiden ved LH har over de siste årene vist en svakt fallende tendens hvor andelen gjennomført
<100 minutter var 47,1 % i 2015, 50,5 % i 2016 og 52,7 % i 2017. Andelen operasjoner gjennomført inne
60 minutter var like under 10 % for alle årene.

Figur 27: Operasjonstid ved LH – samlet 2015 - 2017
Siden antallet inngrep har økt betydelig gjennom disse årene kan en forklaring være at med økende
operasjonskompetanse har andelen pasienter med store myomer og mer utfordrende operasjonstekniske
forhold økt i antall.

Figur 28: Operasjonstid ved LSH (LCC11) – samlet 2015 – 2017
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LH tar derfor betydelig lenger tid enn tilsvarende inngrep gjennomført som laparotomi. Den registrerte
operasjonstiden for uterusamputasjon (LSH) i samme periode viser at dette inngrepet tar lenger tid enn
LH. Dette kan reflektere at både indikasjonsområdet for inngrepene er forskjellig og/eller at tid for
morcellering av preparatet tar betydelig tid. Antall hjelpeinnstikk ved LH over de siste 3 årene ligger fast
på noe over 70 % for 3 innstikk og noe over 20 % for 4 hjelpeinnstikk.
Over de siste årene har anvendelse av sutur til lukking av vaginaltoppen blitt dominerende metode med
74,4 % anvendelse i 2017 fra 14,3 % i 2015. Unipolar diatermi anvendes mere med stigning til 52,8 % i
2017 og robotkirurgi benyttes i økende grad til 19,2 % alle inngrep i 2017. Den registrerte anvendelse av
morcellering uten eller med pose har falt kraftig til knappe 2 % i 2017.
Ved 842 registrerte LH inngrep fant vi totalt 3,3 % intraoperative komplikasjoner, hvorav
intraabdominale 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.

Figur 29: Andel intraoperative komplikasjoner ved LH per år – NGER 2013 til 2017
De intraoperative komplikasjonene ved LH holder seg rundt 3 % og fordelingen mellom skader på blære
(0,46 %), ureter (0,31%), tarm (0,23 %) og karskader (0,39%), har vært nærmest uendret gjennom de siste
årene.
De intraoperative komplikasjonene relatert til utstyr (0,35 %) og tilgangsmetoder (1,2 %) er beskjedne i
antall og tyder på gode preoperative rutiner for kvalitetskontroll og opplæring.
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Figur 30: Andel postoperative komplikasjoner ved LH per år – NGER 2013 til 2017
De postoperative komplikasjonene i form av infeksjoner, organskader eller blødninger rapportert av
pasienten innen 4 uker etter operasjonen, har vist en tilfredsstillende nedadgående trend over de siste
årene til 11,8 % i 2017.

Figur 31: Postoperative komplikasjoner ved LH 2015 - 2017
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Det er de postoperative infeksjoner i form av sårinfeksjoner, urinveisinfeksjoner eller abscesser i
vaginaltoppen som dominerer.

Figur 32: Andel postoperative infeksjoner ved LH per år – NGER 2015 til 2017
Selv om andelen infeksjoner har gått ned fra 15,7 % av alle operasjoner i 2015 til 9,9 % i 2017, er dette et
utilfredsstillende høyt antall som bør følges opp videre for å oppnå bedre resultater.
Vedrørende postoperative komplikasjoner som organskader på blære, ureter eller tarm påvist etter
operasjonen, har andelen blitt halvert fra 2,3 % i 2015 til 1,1 % i 2017. Likeledes er andelen med påvist
blødning eller blodtap etter operasjonen nærmest halvert fra 2,7 % i 2015 til 1,5 % i 2017.

Figur33: Andel reoperasjoner etter LH 2015 - 2017
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Konsekvensen av at andel komplikasjoner etter LH er redusert resulterer i færre reoperasjoner gjennom
de siste årene, samtidig som andel alvorlige komplikasjoner grad 3 og 4 som reoperasjoner og langvarige
skader etter LH, avtar til 1,2 % for perioden 2015 til 2017.
Imidlertid er komplikasjonsraten målt ved grad 3 og 4 komplikasjoner etter LH fortsatt betydelig høyere
enn ved LSH med 0,3 % og for adnexoperasjoner med 0,5 % for perioden 2015 til 2017.

Figur 34: Alvorlighetsgrad komplikasjoner ved LH
Det er i perioden ikke registrert dødsfall etter LH operasjoner hverken peroperativt eller i etterforløpet
inntil 4 uker. Andel alvorlige komplikasjoner så som reoperasjoner eller persisterende skade eller
funksjonsforstyrrelser på tarm eller urinveier var 1,2 % i perioden. Dette er mer enn dobbelt så høyt som
for de resterende typer laparoskopiske inngrep med 0,4 % komplikasjoner i perioden. Andelen som
erfarte en eller annen komplikasjon etter LH var 14,1 %, mens denne andelen for alle andre typer
laparoskopi var 7,6 %, hvilket tyder på at det er et potensiale for å gjøre LH enda sikrere. Her er det ennå
uavklart om robotassisterte inngrep vil kunne bidra til en lavere komplikasjonsrate. Andelen
robotassisterte inngrep er på vei opp da flere avdelinger med et stort antall inngrep disponerer slikt utstyr.
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3.6 Pasient – tilbakemeldinger
Med intensjonen om et «Pasientens helsevesen» skal de medisinske kvalitetsregistrene gi rapporter på
pasientens opplevelse av helsevesenet og pasientens medvirkning under behandlingsforløpet.
Treatment Satisfaction Scale 2 (TSS2) er et validert skjema som måler pasientens tilfredshet med
behandler og behandlende enhet (PREM). TSS2 skjemaet sendes ut 4 uker etter inngrepet (11). Dersom
ikke svar mottas, vil det gå ut purringer etter 7 og 10 uker etter inngrepet. Deretter avsluttes videre
oppfølgning og skjemaene anses som «ikke besvart».

3.6.1.PREM - pasienttilfredshet med behandlende avdeling
Treatment Satisfaction Scale 2 (TSS2) inneholder 6 spørsmål hvor hvert spørsmål har fire eller fem
svaralternativer:
a) Hvordan synes du at du ble møtt på gynekologisk avdeling?
b) Hvordan synes du at behandlingens opplegg og innhold på gynekologisk avdeling passet for deg?
c) Synes du at din behandler på gynekologisk avdeling kunne lytte til og forstå det du tok opp i
behandlingen?
d) Hadde du tillit til din behandler på gynekologisk avdeling?
e) Synes du at du og din behandler på gynekologisk avdeling var enige om målsettingen for din
behandling?
f) Hvilken oppfatning har du om gynekologisk avdeling generelt?
I det overveiende antallet av innsendte svar krysser pasienten av for det mest positive alternativet (svært
bra) uansett spørsmålstilling. Eksempelvis hadde mer enn 90% av pasientene en positiv eller svært positiv
av behandlingen ved den gynekologiske enheten (Fig. 35)

Figur 35: TSS2 «Hvilken oppfatning har du om gynekologisk avdeling generelt?»
Vi har derfor valgt å presentere TSS2 data som prosentfordeling for det beste alternativet på hvert
spørsmål. Ved presentasjon av avdelingsvise utfall, presenteres disse som en sumskår for hvert spørsmål
målt mot gjennomsnitt og med 95 % konfidensintervaller.
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Generelt er pasientene svært godt fornøyd med de behandlende avdelingen med en svarandel på beste
alternativ mer enn 60% alene (Fig. 36).

Figur 36: TSS2 Samlet kvalitetsindikatorgruppe – alle typer inngrep
Det var ingen vesentlig annerledes oppfatning av avdelingene for dem som skulle til laparoskopisk
hysterektomi.

Fig 37: TSS2 Samlet kvalitetsindikatorgruppe – kun laparoskopisk hysterektomi
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Om mulig så var opplevelsen enda bedre for dem som skulle til dagkirurgisk hysteroskopi.

Figur 38: TSS2 Samlet kvalitetsindikatorgruppe – kun hysteroskopi
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3.6.2.PROM
NGER har valgt Norsk RAND - 36 (ref 5,6,7,8,9) for å vurdere hvordan pasienter opplever resultatet av
behandlingen (PROM). Det foreligger foreløpig kun data for basismålingen 4 uker etter operasjonen. I
løpet av 2018 vil NGER starte utsendelsen av RAND36 etter 12 måneder for å kartlegge utfall (PROM)
og NGER vil presentere tall for PROM i neste årsmelding.

3.7 Resultater på institusjonsnivå
3.7.1. Komplikasjoner
NGER har et oppdrag om å presentere avdelingsvise resultater for utvalgte kvalitetsindikatorer. I et forsøk
på å få tilstrekkelig tallmateriale for dette formålet velger NGER å presentere data for de siste 3 årene
samlet. Likevel vil de fleste mindre avdelinger ha under 10 tilfeller registrert for de hyppigst
komplikasjonene som er intraoperative- og postoperative komplikasjoner. (Fig. 39 og Fig. 40).

Figur 39: Intraoperative komplikasjoner per avdeling siste 3 år
Selv med over 10.000 registrerte prosedyrer er det vanskelige å trekke ut sikker informasjon om den enkelte
avdelings komplikasjonsrater. Enkeltsykehus med lik aktivitet har registrert svært ulike antall operasjoner
i NGER (Gjøvik/Lillehammer). Dessuten varierer operasjonenes kompleksitet betydelig mellom
enkeltavdelinger fra private klinikker til avdelinger med avansert onkologisk kirurgi (Betanien/DnR).
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Presentasjonen av intraoperative- og postoperative komplikasjoner brutt ned på enkeltavdelinger bør derfor
ses på som et forsøk på tilbakemelding til enkeltavdelinger for at avdelingen kan følge egen utvikling over
tid i NGER’s database.

Figur 40: Postoperative komplikasjoner per avdeling siste 3 år

Antall konverteringer (Fig. 15) og antall reoperasjoner (Fig. 21) er så få at disse indikatorene ikke kan
vises som graf for enkeltavdelinger.
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3.7.2.PREM
For den enkelte avdeling er sumskår for «Den generelle oppfatningen av avdelingens behandlingstilbud»
tett på landsgjennomsnittet med 2,5 poeng. Det virker som det er de avdelingene med få innmeldte
registreringer som enten skårer høyt eller lavt på denne parameteren (Fig. 41). Det er kun tre avdelinger
hvor konfidensintervallet ikke overlapper landsgjennomsnittet.

Figur 41: Gjennomsnittlig sumskår (max 3 poeng) TSS2 «Hvilken oppfatning har du om gynekologisk
avdeling generelt?»
Ved gjennomgang av utfallet på TSS2 spørsmålene kan det være verdt å nevne at den private klinikken
Betanien gjennomgående skårer høyest eller i tetskiktet på alle spørsmål.
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Figur 42: Gjennomsnittlig sumskår (max 3 poeng) TSS2 «Lyttet og forsto dine behandlere det du tok
opp?»
Det er ingen vesentlige endringer i den generelle oppfatningen av avdelingene enten man skiller ut
laparoskopier eller hysteroskopier alene.
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Kapittel 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
2-faktor autorisering av brukerne. Kun autorisert sykehuspersonale (leger, sykepleier og helsesekretærer)
kan bli registrert som brukere.
Fire uker etter operasjonen sender NGER kontoret et spørreskjema på papir til pasienten. Ved manglende
respons får pasienten purring etter 7 og 10 uker. Deretter bli pasienten forsøkt kontaktet via telefon.
NGER’s sekretærer registrerer returnert spørreskjema direkte inn i registerportalen https://helseregister.no
via Norsk Helsenett.

41

Kapittel 5
Datakvalitet
5.1 Antall registreringer
I 2017 er 7.112 forløp fullstendig registrert i NGER (Tab. 1 kapittel 3.1). Det er 31 (75%) av 41
avdelinger med hysteroskopisk og laparoskopisk virksomhet i Norge som har registrert inn data til NGER
i 2017.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
NPR mottok opplysninger om registrerte inngrep i 2017 fra NGER. Det ble trukket ut opplysninger fra
NPRs nasjonale data for aggregerte sykehusopphold fra aktuelle behandlingssteder for året 2017 for
sammenligning med data fra NGER. Uttrekket er basert på kodeoversikten i tabell 2 og 3 under. Kun
kvinner inngår. Koblingsnøkkelen mellom registrene er: FNR (eller i praksis NPRid) og helseforetak.
ICD-10-koder som danner grunnlag for kobling mellom NPR og NGER
C52

D25.1

N73.3

N82.1

N85.9

N94.1

O00.1

O05.0
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C53.0

D25.2
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O05.5
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C54.2

D27
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N83.0
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D28.1
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N83.1

N88.2

N95.0
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O05.8
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N83.2
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O02.8
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T81.7
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N88.4

N96
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N91.1
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N80.4
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C57.4
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N80.8

N84.1

N91.5

N98.0

O03.7

Q51.0

C57.8

N39.4

N80.9

N84.8

N92.0

N98.1

O03.8

Q51.1

C57.9

N70.0

N81.0

N84.9

N92.1

N98.2

O03.9

Q51.2

C58

N70.1

N81.1

N85.0

N92.2

N98.3

O04.0

Q51.3

C76.2

N70.9

N81.2

N85.1

N92.3

N98.8

O04.1

Q51.4

C76.3

N71.0

N81.3

N85.2

N92.4

N98.9

O04.2

Q51.5

C77.2

N71.1

N81.4

N85.3

N92.5

N99.0

O04.3

Q51.6

Tabell 2: ICD-10-koder som danner grunnlag for kobling mellom NPR og NGER
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NCSP som danner grunnlag for kobling mellom NPR og NGER
JAH01

LAB11

LBB01

LCB97

LEW97

LCC05

JAL01

LAB21

LBB11

LCC01

LGA11

LCG02

JAL11

LAB96

LBC07

LCC11

LGA21

LCW98

JAL21

LAB97

LBC11

LCC97

LGA97

LGA22

JAL24

LAC01

LBC21

LCD01

LWC01

ULC02

JAL31

LAC11

LBC97

LCD04

LWE01

ULC05

JAL97

LAC21

LBD01

LCD11

LWF01

LUC02

JAP01

LAC31

LBE01

LCD31

LWW97

LUC05

JEA01

LAC97

LBF01

LCF01

MAW97

JFA71

LAD01

LBF11

LCF11

MWC01

JFA81

LAE11

LBF31

LCF97

MWE01

JGB01

LAE21

LBF41

LCG11

MWF01

JGB04

LAF01

LBF52

LCG21

MWW97

JGB31

LAF11

LBF61

LCG31

PJD63

KCD97

LAG01

LBF97

LCG41

PJD64

KCH01

LAG11

LBW97

LCG97

PJD97

LAA01

LAG21

LCA01

LCW97

LCA22

LAA11

LAG97

LCB01

LEF41

LCB25'

LAA97

LAW97

LCB11

LEF51

LCB28

LAB01

LBA01

LCB14

LEF97

LCB32

Tabell 3: NCSP som danner grunnlag for kobling mellom NPR og NGER

5.3 Tilslutning
NGER samler data fra HF i alle regioner. Det er 39 institusjoner med hysteroskopisk og laparoskopisk
virksomhet i Norge. 31 institusjoner (79%) av disse har registrert inn data til NGER i 2017, dette er en
økning fra 27 institusjoner (66%) i 2016, for endringene vises til tabell 1 i punkt 5.1

5.4 Dekningsgrad
NPR mottok 1. mai 2018 opplysninger om til sammen 7081 inngrep i 2017 fra NGER. Med tillegg av
registrerte inngrep i NPR er det gjennomført totalt 15 087 endoskopiske inngrep for 2017 (Tabell 3).
623 registrerte inngrep i NGER lot seg ikke koble mot NPR da de ikke hadde diagnosekoder og/eller
prosedyrekoder som inngår i inklusjonskriteriene. Åtte av disse lot seg ikke koble fordi de ikke var
registrert med noen inngrep i NPR for 2017.
Dekningsgraden blir med dette 45,7%, hvilket er en økning fra 38% i 2016 og fra 25 % i 2015 (Tabell 4).

Kun NGER

Kun NPR

Begge

Totalt

Dekningsgrad,
NGER

Dekningsgrad,
NPR

623

8190

6274

15087

45,7 %

95,9 %

Tabell 4: Total dekningsgrad, 2017
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Dekningsgraden for det enkelte helseforetak framgår av Tabell 5. Det er kun 7 helseforetak som har
dekningsgrad >50 % hvilket anses som et første «mål». Det er kun ett som har tilfredsstillende
dekningsgrad på >80 % hvilket er måltallet til dekningsgraden for de nasjonale kvalitetsregistrene.
Kun
NGER

Kun NPR

Begge

Totalt

DG, NGER

DG, NPR

16

426

146

588

27,6 %

97,3 %

0

303

0

303

0,0 %

100,0 %

Helse Midt-Norge RHF St, Olavs Hospital HF

39

561

288

888

36,8 %

95,6 %

Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset HF

12

91

86

189

51,9 %

93,7 %

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF

23

61

133

217

71,9 %

89,4 %

Helse Nord RHF

Nordlandssykehuset HF

23

216

131

370

41,6 %

93,8 %

Helse Nord RHF

Universitetssykehuset Nord-Norge
HF

14

430

115

559

23,1 %

97,5 %

Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF

59

517

583

1159

55,4 %

94,9 %

Helse Sør-Øst RHF

Oslo universitetssykehus HF

132

1253

1316

2701

53,6 %

95,1 %

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset i Vestfold HF

45

187

609

841

77,8 %

94,6 %

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Innlandet HF

57

558

613

1228

54,6 %

95,4 %

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Telemark HF

18

328

186

532

38,3 %

96,6 %

Helse Sør-Øst RHF

Sykehuset Østfold HF

3

500

53

556

10,1 %

99,5 %

Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet sykehus HF

33

406

260

699

41,9 %

95,3 %

Helse Sør-Øst RHF

Vestre Viken HF

45

1001

701

1747

42,7 %

97,4 %

Helse Vest RHF

Betanien spesialistpoliklinikk

6

46

205

257

82,1 %

97,7 %

Helse Vest RHF

Helse Bergen HF

35

419

278

732

42,8 %

95,2 %

Helse Vest RHF

Helse Fonna HF

60

327

235

622

47,4 %

90,4 %

Helse Vest RHF

Helse Førde HF

7

115

23

145

20,7 %

95,2 %

Helse Vest RHF

Helse Stavanger HF

26

471

283

780

39,6 %

96,7 %

Private sykehus

Aleris Helse AS Frogner – Oslo

0

4

0

4

0,0 %

100,0 %

Helseforetak

Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF
Helse Midt-Norge RHF Helse Nord-Trøndelag HF

Tabell 5: Dekningsgrad per helseforetak, 2017
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Tabell 6 viser dekningsgrad for det enkelte behandlingssted. Sykehuset Innlandet, Gjøvik, og Betanien
spesialistpoliklinikk er de eneste behandlingsstedene med dekningsgrad på over 80% , 10
behandlingssteder har over 60% og 8 behandlingssteder rapporterer ikke.
Behandlingssted

Kun NGER

Kun NPR

Begge

Totalt

DG, NGER

DG, NPR

Akershus universitetssykehus

59

517

583

1 159

55,4 %

94,9 %

Aleris Helse AS Frogner - Oslo

0

4

0

4

0,0 %

100,0 %

Betanien spesialistpoliklinikk

6

46

205

257

82,1 %

97,7 %

Finnmarkssykehuset HF

0

1

0

1

0,0 %

100,0 %

Finnmarkssykehuset, Hammerfest

7

55

39

101

45,5 %

93,1 %

Finnmarkssykehuset, Kirkenes

6

36

46

88

59,1 %

93,2 %

Helgelandssykehuset HF

0

16

0

16

0,0 %

100,0 %

Helgelandssykehuset, Mo i Rana

2

29

52

83

65,1 %

97,6 %

Helgelandssykehuset,
Sandnessjøen

35

30

67

132

77,3 %

73,5 %

Helse Bergen, Haukeland

19

396

236

651

39,2 %

97,1 %

Helse Bergen, Voss

16

23

42

81

71,6 %

80,2 %

Helse Fonna, Haugesund

61

123

234

418

70,6 %

85,4 %

Helse Fonna, Odda

0

5

0

5

0,0 %

100,0 %

Helse Fonna, Stord

0

200

0

200

0,0 %

100,0 %

Helse Førde, Førde

7

115

23

145

20,7 %

95,2 %

Helse Møre og Romsdal,
Kristiansund

0

41

0

41

0,0 %

100,0 %

Helse Møre og Romsdal, Molde

7

22

79

108

79,6 %

93,5 %

Helse Møre og Romsdal, Volda

3

55

9

67

17,9 %

95,5 %

Helse Møre og Romsdal, Ålesund

7

309

57

373

17,2 %

98,1 %

Helse Nord-Trøndelag, Levanger

0

191

0

191

0,0 %

100,0 %

Helse Nord-Trøndelag, Namsos

0

112

0

112

0,0 %

100,0 %

Helse Stavanger, Stavanger

26

471

283

780

39,6 %

96,7 %

Nordlandssykehuset, Bodø

23

93

131

247

62,3 %

90,7 %

Nordlandssykehuset, Gravdal

0

22

0

22

0,0 %

100,0 %

Nordlandssykehuset,
Stokmarknes

0

101

0

101

0,0 %

100,0 %

14

80

113

207

61,4 %

93,2 %

0

23

0

23

0,0 %

100,0 %

124

1 156

1 197

2 477

53,3 %

95,0 %

St Olavs hospital, Røros

0

10

0

10

0,0 %

100,0 %

St, Olavs hospital, Orkdal

0

97

0

97

0,0 %

100,0 %

St, Olavs Hospital, Trondheim

40

455

287

782

41,8 %

94,9 %

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

45

187

609

841

77,8 %

94,6 %

Sykehuset Innlandet, Elverum

7

210

71

288

27,1 %

97,6 %

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

27

60

270

357

83,2 %

92,4 %

Sykehuset Innlandet, Hamar

0

52

0

52

0,0 %

100,0 %

Sykehuset Innlandet, Kongsvinger

7

52

103

162

67,9 %

95,7 %

Sykehuset Innlandet, Lillehammer

17

183

168

368

50,3 %

95,4 %

Sykehuset Innlandet, Tynset

0

2

0

2

0,0 %

100,0 %

Sykehuset Telemark, Notodden

0

14

0

14

0,0 %

100,0 %

18

314

186

518

39,4 %

96,5 %

OUS, Radiumhospitalet
OUS, Rikshospitalet
OUS, Ullevål

Sykehuset Telemark,
Skien/Porsgrunn

45

Sykehuset Østfold, Kalnes

5

275

51

331

16,9 %

98,5 %

Sykehuset Østfold, Moss

0

227

0

227

0,0 %

100,0 %

13

101

122

236

57,2 %

94,5 %

Sørlandet sykehus, Flekkefjord

3

69

29

101

31,7 %

97,0 %

Sørlandet sykehus, Kristiansand

18

237

108

363

34,7 %

95,0 %

0

180

0

180

0.0 %

100.0 %

0

57

0

57

0.0 %

100.0 %

15

194

114

323

39.9 %

95.4 %

Vestre Viken, Bærum

13

256

170

439

41.7 %

97.0 %

Vestre Viken, Drammen

32

346

531

909

61.9 %

96.5 %

Vestre Viken, Kongsberg

0

209

0

209

0.0 %

100.0 %

Vestre Viken, Ringerike

0

190

0

190

0.0 %

100.0 %

Kun NGER

Kun NPR

Begge

Totalt

DG, NGER

DG, NPR

Sørlandet sykehus, Arendal

Universitetssykehuset NordNorge, Harstad
Universitetssykehuset NordNorge, Narvik
Universitetssykehuset NordNorge, Tromsø

Behandlingssted

Tabell 6: Dekningsgrad per behandlingssted

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
NGER tar manuelle stikkprøver 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.

5.6 Metode for validering av data i registeret
NGER dataene blir 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 og valgte inklusjonsvariabler kvalitetssikrer dekningsgradanalysene.
Innregistrerte data ble systematisk vurdert.

5.7 Vurdering av datakvalitet
Grunnet lav dekningsgrad er det en risiko for demografisk skjevhet i tallene.
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.
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Kapittel 6
Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Registeret inkluderer alle pasienter med gynekologiske sykdommer som gjennomgår laparoskopi og
hysteroskopi ved offentlige og private sykehus i Norge.
Med gynekologiske sykdommer menes: godartet og ondartet svulst på indre kjønnsorganer,
inflammatorisk og ikke-inflammatorisk sykdom ved indre kjønnsorganer, descensus genitalis. Flere av
disse forandringene kan opptre samtidig. Tilsvarende ICD-10 koder vises i tabell 1 i punkt 5.2.
Med operasjon menes: alle laparoskopiske og hysteroskopiske prosedyrer, som har en diagnostisk og
terapeutisk hensikt. Tilsvarende NCSP koder vises i tabell 2 i punkt 5.2.

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.
Per- og postoperativ komplikasjonsrate og andelen reoperasjoner er de parameterne som i størst mulig
grad gjenspeiler kvaliteten på gynekologiske laparoskopier og hysteroskopier. Konvertering til åpen
operasjonsteknikk viser at det har oppstått en intraoperativ komplikasjon som ikke var mulig å behandle
med endoskopisk tilgang eller at inngrepet var uventet ugjennomførlig ved endoskopisk tilgang alene. De
beste kvalitetsindikatorene for kliniske effektmål blir følgelig frekvensene av:
 intra- og postoperativ komplikasjoner
 reoperasjoner
 konvertering til åpen operasjonsteknikk
Resultatindikatorer
Ved innføring av Norsk RAND36 og Treatment Satisfaction Scale versjon 2 er det mulig å få et uttrykk
for helsegevinsten ved behandlingen og tilfredsheten med behandlende avdeling. NGER kan derfor måle:
 pasientrapporterte utfallsmål
 pasienttilfredshet med behandlende avdeling
Det finnes ennå ikke retningslinjer for registerets kvalitetsindikatorer i «Veileder i gynekologi» eller i
«Veileder i onkologisk gynekologi». Med økende antall og kompleksitet av endoskopiske inngrep er det
behov for retningslinjer for gynekologisk endoskopi. Måltall for konverteringsrate, intra- og postoperative
komplikasjoner eller reoperasjoner er velegnet som nasjonale kvalitetsindikatorer.
Det foreligger totalt >22.000 registrerte operasjoner i NGER databasen. Registerets prosessvariabler
inneholder således nok data til at NGER kan benyttes som grunnlag for nasjonale retningslinjer og
måltall.
Resultatindikatorer som pasientrapporterte tilfredshet (PREM) og etter hvert pasientrapportert utfall
(PROM) anser NGER som et viktig verktøy til å registrere pasientenes evaluering av den enkelte avdeling
og av den utførte behandlingen.
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6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
NGER har valgt Norsk RAND36 (ref 5,6,7,8,9) for å vurdere hvordan pasienter opplever resultatet av
behandlingen. Dette er et validert generisk spørreskjema som sendes ut 4 uker etter inngrepet. Dette
tidspunktet er valgt inntil videre for basislinjeundersøkelsen siden dekningsgraden for NGER hittil har
vært lav.
RAND36 skal også sendes ut 12 måneder etter utført inngrep for å måle forskjell i helse etter gjennomført
inngrep. Dette vil skje fra og med 2019. Inntil videre kan resultatene med RAND36 kun sammenlignes
med data fra tilsvarende undersøkelser for befolkningen i Norge (10).
Treatment Satisfaction Scale 2 (TSS2) er et validert skjema som måler pasientens tilfredshet med
behandler og behandlende enhet. TSS2 skjemaet sendes ut 4 uker etter inngrepet (11).
Dersom det ikke mottas svar på RAND36 eller TSS2, vil det gå ut purringer etter 7 og 10 uker etter
inngrepet, dernest vil pasienten forsøkes kontaktet pr telefon. Deretter avsluttes videre oppfølgning og
skjemaene anses som «ikke besvart».
Arbeidet med RAND36 og TSS2 støttes fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) og
Fagsenteret for pasientrapporterte data ved Universitet i Bergen. Data er presentert i kapittel 3.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter
Under resultater (Kap. 3) vises noen få fordelinger av sosiale og demografiske parametere. Det er hittil
ikke utført videre analyser av disse data i relasjon til andre utfallsmål i NGER.

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l.
Nasjonale retningslinjer for laparoskopiske og hysteroskopiske operasjoner er ikke utarbeidet. NGER er i
prosess via registerets eget fagråd for å etablere måltall for kvalitets-indikatorer i NGER.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Dette punktet gjenstår ettersom nasjonale retningslinjer for gynekologiske laparoskopier og
hysteroskopier ikke er etablert.

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Laparoskopisk hysterektomi (LH) er i 2017 blitt hovedoperasjonsprosedyren for endoskopisk
hysterectomi. Veiledere i generell gynekologi (2015) og i onkologisk gynekologi (2016) inneholder ikke
retningslinjer for valg av hysterektomimetode eller måltall for gjennomføring og komplikasjonsrater.
NGER data viser at gjennomsnittlig operasjonstid, andel reoperasjoner og komplikasjonsrater har bedret
seg gjennom de siste årene. Disse data kan nå benyttes som utgangspunkt til nasjonale retningslinjer for
ytterligere å redusere komplikasjonsratene og minske variasjonene i resultatene mellom de enkelte
avdelingene.
Intra- og postoperative komplikasjoner ved LH er høyere enn ved andre typer registrerte laparoskopier.
Den postoperative infeksjonsraten er totalt 9,9 %. Det burde være mulig å redusere denne komplikasjonen
og derved forbedre utfallet etter LH.
Sammenstillingen av data for PREM viser at pasientene i hovedsak er meget godt fornøyd med utvist
omsorg og behandling ved den enkelte avdeling. Imidlertid er det enkeltavdelinger som har
forbedringspotensiale for å minske registrert variasjon for enkelte utfallsmål.
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6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
Følgende proaktive kvalitetsforbedrende tiltak er gjennomført:
Gynekologisk endoskopiutvalg har hele veien vært en samarbeidspartner med registeret, med medlemmer
i referansegruppen og nå i fagrådet. Denne gruppen har arrangert årlige todagers kur siste 4 år for LIS gyn
(teoretisk og praktisk), samt kurs i avansert gynekologisk endoskopi to ganger (teori og praksis). Disse
kursene har vist det store behovet for trening i gynekologisk endoskopi, noe som gjør at dette tema nå
endelig legges inn i de nasjonale, obligatoriske kursene i den nye LIS utdanningen.
Etablering av medisinsk team trening i Tønsberg fra april 2016 hvor hele operasjonsteamet trener på
prosedyrer ved peroperative krisesituasjoner. I samarbeid med Simulasjonssenteret ved SiV er dette
videreutviklet til å omfatte trening også for de kirurgiske spesialitetene. Framgangsmåten for dette
proaktive kvalitetstiltaket er presentert for fagmiljøene ved NGF’s årsmøter og på ESGE’s årlige
kongress.

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis)
Det er ikke gjennomført noen systematiske landsdekkende eller regionale kvalitetsforbedrende tiltak i regi
av NGER. Imidlertid har NGER bidratt til informasjon om problemområder ved endoskopiske inngrep og
tiltak til forbedring ved årsmøter, fagmøter og internasjonale kongresser. Årsmeldingene viser at trendene
for andel intra- og postoperative komplikasjoner er avtagende forhåpentligvis som økt kunnskap, endrede
operasjonsteknikker og økt bruk av simulatortrening.

6.10 Pasientsikkerhet
Alle brukere ved registrerende avdelinger fører enten selv eller via lokal sekretær data direkte inn i NGER
etter det utførte endoskopiske inngrepet. Alle pasientrapporterte postoperative komplikasjoner innen fire
uker blir registrert inn i NGER’s sekretærer på bakgrunn av tilsendt oppfølgingsskjema. I tilfelle at
pasientens svar ikke er entydig, blir pasienten ringt opp av NGER’s sekretærer for et telefonintervju.
Intraoperative laparoskopiske komplikasjoner (legerapporterte)
 Med uterusmanipulator
 Ved tilgang
 Ved hjelpeinnstikk
 Intraadominell
 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 (legerapporterte)
 Ved tilgang
 Med utstyr/teknisk
 Perforasjon
 Blødning
 Fluid overload
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Postoperative komplikasjoner (pasientrapporterte)
 Gjennomført reoperasjon og hvilke typer:
o Laparoskopi
o Hysteroskopi
o Laparatomi
 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 (NGER vurdering)
Hvor alvorlig ansees 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.
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Kapittel 7
Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Resultater fra 2017/2016 ble presentert på følgende møter eller kongresser i 2017:
TGED2017 –Tønsberg Endoscopic Days 2017
3 dager internasjonal kongress arrangert av gynekologisk avdeling, SiV Tønsberg og NGER.
51 eksterne deltakere samt 22 eksterne foredragsholdere.
Kongresskomiteen: Andreas Putz, Siri Skrøppa, Tonje Bohlin, Ingrid Møller-Hansen, Ha Mai(LiS),
Steinar Holmsen(LiS),
NGER sesjon – chairs: Andreas Putz, Klaus Oddenes
-Komplikasjoner i gynekologisk endoskopi – Klaus Oddenes
-Resultater fra andre nasjonale gynekologiske registre – Ha Mai
-Nasjonale resultater for endoskopi i Norge 2013 – 2017 – Tonje Bolin og Siri Skrøppa
NGF (Norsk Gynekologisk forening) årsmøte 2017, Stavanger
Oral presentasjon:
-Komplikasjoner ved endoskopisk gynekologisk kirurgi i Norge i tidsrommet 01.02.13 – 31.12.16. LiS
Steinar Holmsen
46th American Association for Gynecological Laparoscopy (AAGL) global Congress of Minimally
Invasive Gynecology 2017, Washington DC, USA
Virtuell poster:
Nationwide Complications of Hysteroscopy in Norway 2013-2015. Siri Skrøppa
Nationwide Complications of Laparoscopy in Norway 2013-2015. Andreas Putz
NGER resultater er tilgjengelig på Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.
http://www.kvalitetsregistre.no/

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 etter egen søknad om registrering av tjenesten.

7.3 Resultater til pasienter
For tiden kan pasienter får resultater av NGER på http://www.kvalitetsregistre.no/

7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå
I samråd med Helse Sør-Øst blir det fra 2016 publisert resultater på institusjonsnivå i forbindelse med
årsrapporten ettersom dekningsgraden før dette var så lav.
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Kapittel 8
Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Norsk Pasientregister (NPR)
NGER har siden våren 2013 sammen med Helse NN-IKT og SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering) samarbeidet med NPR (Norsk Pasientregister) angående utarbeiding av årlige
dekningsgradanalyser.
European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)
Styringsgruppen i ESGE har i 2013 oppnevnt Andreas Putz som chairman og Ariane Maria Putz som
medlem i en «task force» for et felles europeisk operasjonsregister med NGER som «mal». Hermed har
NGER god kontakt med andre europeiske kvalitetsregistre, f. eks. nasjonale danske hysterektomiregister,
det belgiske laparoskopiregisteret og nederlandske QUSUM.

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
1
Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge
2
Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie,
Universität Oldenburg, Tyskland


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

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 20132015. 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
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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, LH and LAVH. Putz A, Putz AM.



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



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
*1 Vestfold Hospital Trust, Tønsberg
*2 Pius Hospital, University i Oldenburg
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Del II
Plan for forbedringstiltak
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Kapittel 9
Forbedringstiltak


Datafangst
Registeret er samtykkebasert hvilket gjør innhenting av pasientdata mer omstendelig. Det jobbes
med om EU’s omlegging til GDPR endrer disse forhold.



Forbedring av metoder for fangst av data
Driften av den web – baserte IKT løsningen er stabil.



Metodisk kvalitet
NGER validerer egne resultater ved systematiske stikkprøver, arbeider kontinuerlig for øke
dekningsgraden og for å etablere nasjonale retningslinjer i samråd med eget fagmiljø.



Nye registrerende enheter/avdelinger
Fokus på å rekruttere nye avdelinger ligger på Nord-Trøndelag hvor ingen avdeling registrer i
NGER. Dekningsgradanalyse på avdelingsnivå er utarbeidet for 2017. NGER vil i 2019
kontakte/besøke avdelinger som ikke registrerer data eller fortsatt har lav dekningsgrad.
Helsedirektoratet arbeider med et prosjekt i 2019 for å øke dekningsgraden i utvalgte nasjonale
kvalitetsregistre blant annet NGER. Dette vil benytte seg av økonomiske incentiver for å øke
registreringsaktiviteten.



Forbedring av dekningsgrad i registeret
Viser ovenfor.



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



Oppfølging av resultater fra validering mot eksterne kilder
Norsk Pasientregister kobler data fra NGER mot NPR data for å beregne dekningsgrad. For 2017
har NGER analysert årsakene til at koblingen svikter enten ved at prosedyre/diagnose data er
feilregistrert fra avdelingene eller at prosedyredato ikke stemmer. Via fagrådet er eksempler på
disse feilkildene ført tilbake til registrerende avdelinger for forbedring av rutiner for
dataoverføring både til NPR og NGER.



Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
Hovedmålet videre i samarbeid med PROM senteret i Bergen å utarbeide måltall for PREM og
starte ett års oppfølging av PROM for terapeutiske endoskopiske inngrep.



Nye kvalitetsindikatorer
NGER har fra 2016 innført PREM og starter i 2018 med ett års oppfølgning av PROM ved
utvalgte inngrep som pilot for senere å utvide datafangsten ytterligere etter terapeutiske inngrep.



Nye pasientrapporterte resultater som skal inn i registeret
For 2017 er det innarbeidet «sumskår» for kvalitetsindikatorene som inngår i PREM.



Utvidet bruk av pasientrapporterte resultater
NGER prioriterer videre arbeid med PROM og PREM slik at rapporteringsmål kan formidles
tilbake til registrerende avdelinger og brukes til forskning.



Nye demografiske variabler som skal inn i registeret
Ikke aktuell.
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Utvidet bruk av demografiske variabler
Ikke aktuell.



Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller nasjonale kvalitetsindikatorer
NGER vil via eget fagråd opprette kontakt med Norsk Gynekologisk Forening for å utarbeide
måltall for ulike nasjonale kvalitetsindikatorer og retningslinjer for anbefalte prosedyrer ved
endoskopiske inngrep.



Registrerende enheters etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Det finnes ingen nasjonale retningslinjer



Økt bruk av resultater til klinisk kvalitetsforbedring i hver enkelt institusjon
Dette er ikke evaluert.



Prioriterte, kliniske forbedringsområder
NGER prioriterer å redusere postoperative infeksjoner og gjennomfører en pilotstudie ang.
postoperative infeksjoner etter LH ved Sykehuset i Vestfold HF. Studien søker å evaluere måter til
forbedring av antibiotikaprofylaksen ved LH.



Formidling av resultater
NGER har i samarbeid med SKDE oppgradert Rapporteket på flere punkter. Brukere kan få nå
mer detaljert informasjoner om enkelte variabler og opplysninger om de hyppigste
operasjonsprosedyrene samt koblinger til PROM og PREM resultater.



Forbedring av resultatformidling til deltagende fagmiljø
NGER diskuterer en plan med Norsk Gynekologisk Forening om lenke til www.kvalitetsregistre
på NGF sin hjemmeside.



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



Forbedring av resultatformidling til pasienter
Pasienten skal få flere opplysninger via www.kvalitetsregistre dette er et arbeid ledet av Nasjonalt
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.



Forbedring av hvordan resultater på institusjonsnivå publiseres
NGER ønsker sammen med eget fagråd en videre drøfting med Nasjonalt servicemiljø om
hvordan publikasjon av resultater på institusjonsnivå skal gjøres. I Rapporteket er PROM og
PREM presentert på institusjonsnivå.



Samarbeid og forskning
Andreas Putz er Chairman for europeisk TASK FORCE «European Registry” hvor det er innledet
samarbeid med andre europeiske land for oppretting av et felles register.



Nye samarbeidspartnere
NGER prioriterer ytterligere samarbeid med European Society for Gynaecological Endoscopy
(ESGE)



Forskningsprosjekter og annen vitenskapelig aktivitet
Se tidligere kapittel 8.2.
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Del III
Stadievurdering
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Kapittel 10
Referanser til vurdering av stadium
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Norsk Gyenkologisk Endoskopiregister

NrBeskrivelse

Kapittel Ja Nei

Ikke
aktuell

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

3, 5.3

x □

□

2Presenterer resultater på nasjonalt nivå

3

x □

□

3Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser

5.2

x □

□

x □

□

Del II

x □

□

6Kan redegjøre for registerets datakvalitet

5.5

x □

□

7Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

5.2, 5.3,
5.4

x □

□

8Har dekningsgrad over 60 %

5.4

□ x

□

x □

□

6.6

x □

□

11Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret 6.7

x □

□

12Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8, 6.9

x □

□

13Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

x □

□

14Presenterer resultater for PROM/PREM

6.3

x □

□

15Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Del II

x □

□

4

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

5Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

Stadium 3

9Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater 7.1, 7.2
10

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale
retningslinjer der disse finnes
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Stadium 4

16Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser

5.6, 5.7

□ x

□

17Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

5.2, 5.3,
5.4

x □

□

18Har dekningsgrad over 80%

5.4

□ x

□

19

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

7.1

□ x

□

20

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

6.9

□ x

□
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