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Del I
Årsrapport

Kapittel 1
Sammendrag/Summary
Norsk Nyreregister (NNR) er et livsløpsregister for alle pasienter med alvorlig nyresykdom. Pasienter
inkluderes NNR når det blir tatt en diagnostisk nyrebiopsi eller når de er kommet i kronisk nyresykdom
stadium 5 (CKD5), enten de får nyreerstattende behandling (dialyse, nyretransplantert) eller ikke. Norsk
Nefrologiregister og Norsk Nyrebiopsiregister ble slått sammen til NNR i januar 2016. NNR kan derfor
kun rapportere på sitt andre år for mange variabler med unntak for variabler for nyretransplanterte og
dialysepasienter. Registret har dokumentert tilnærmet 100% dekningsgrad, både på institusjon og individ
nivå, for pasienter som blir behandlet med dialyse eller som er transplantert. Dekningsgraden for
biopsipasienter er 70-90% mens dekningsgraden ikke er tallfestet enn for CKD5 pasienter som ikke får
nyreerstattende behandling. Et konservativt anslag tilsier imidlertid minst 55% dekningsgrad allerede
første året for CKD5 som ikke er i dialyse/transplantert. Dekningsgrad for hele registeret er minst 95%.
Antallet nye pasienter som starter nyreerstattende behandling i Norge (insidensen) har flatet ut de siste
årene men det er fortsatt en liten årlig økning. Totalt 574 nye pasienter startet nyreerstattende behandling i
2017, 3,4% flere enn i 2016. Antallet pasienter i nyreerstattende behandling per 31-12-2017 (prevalensen)
var 5.148, en økning på 3,7% fra året før. Registeret har i løpet av 2017 inkludert 548 pasienter som har
fått tatt en nyrebiopsi. Ti sykehus rapporter inn moderate til kroniske forandringer i mindre enn 30 % av
vurderte nyrebiopsier. For å sikre god behandling til riktig tid er det viktig at diagnostikk ikke utføres for
sent. Dette fordrer at pasienten blir henvist fra primærhelsetjenesten til nyrelege i riktig tid, og at det ikke
oppstår unødige forsinkelser etter henvisningstidspunktet. Øket fokus på hvordan nyrefunksjon vurderes
og god henvisningspraksis i kommunikasjon mellom helseforetak og primærhelsetjenesten kan tenkes å
redusere andelen pasienter som biopseres med høy grad av kroniske, irreversible forandringer i nyrene.
NNR har etter sammenslåingen hatt fokus på utvikling av gode og relevante kvalitetsmål. I 2017 ble et
sett med 22 kvalitetsmål som dekker alle stadier i registeret vedtatt etter høring i hele det Norske
nefrologiske miljøet. Et av disse målene (”andel i hjemmedialyse”) er løftet opp til et nasjonal
kvalitetsmål som blir publisert av Helsedirektoratet 3 ganger per år. Det arbeides videre med å fylle på
denne ”nasjonale porteføljen” med flere relevante kvalitetsmål. Analyse av data første året etter
sammenslåingen (2016) viste stort sett god måloppnåelse med unntak av 2 kvalitetsmål; 1)
blodtrykksbehandling av nyretransplanterte og 2) type blodtilgang ved start hemodialyse. Det er i løpet av
året blitt arbeidet med tiltaksplan for å skaffe mer kunnskap om utfordringene med å oppfylle disse
kvalitetsmålene og tiltak for å bedring på sikt. I løpet av neste år vil planen sette ut i drift.
Kvaliteten av innrapporterte data til registeret er blitt validert mot utleveringsdata av legemidler fra
Reseptregisteret i perioden 2004 til og med 2016. Analysen viste at disse dataene i registeret er av god
kvalitet.
Etter sammenslåingen i 2016 omfatter registret en helt ny gruppe pasienter, de med nyresvikt stadium 5
(CKD5) som (enda) ikke får nyreerstattende behandling. Innrapporteringen var ikke fullstendig i løpet av
2016. Etter implementering av en purreordning er det blitt noe bedre i 2017 men det er fortsatt ikke
tilfredsstillende dekningsgrad av denne gruppen. Det planlegges en målrettet dekningsgradsanalyse for
disse pasientene.
NNR baserer seg fortsatt på papirskjemaer og innrapporteringen av 2016-årsskjemaer var overlag sen.
Nye rutiner internt i registeret og i forhold til kommunikasjon med nefrologienhetene som rapporterer
dataene er bedret og i 2017 er 97,5% av alle årsskjemaer kommet inn i tid, en bedring fra 2016 da tallet
var 93,2%. Når det gjelder data samlet inn via årsskjemaene så var rapporterte data på dialysekvalitet
(Kt/V) for hemodialyse dårlig tidligere. Ved å gå over til innrapportering av rådata, istedenfor ferdig
utregnede data, har andel fullstendig rapporterte data økt fra 88,5% i 2016 til 96,7% i 2017.
PROMS er enda ikke inkludert i NNR men i løpet av neste år vil 2 pilotprosjekter startes. Det ene er
knyttet til den dårlige måloppnåelse av blodtrykksbehandling av nyretransplanterte pasienter og den andre
vil undersøke pasienter som har fått utført en diagnostisk nyrebiopsi. I den første gruppen vil det også

samles inn data på adherence til immundempende terapi basert på data fra en nylig avsluttet
forskningsstudie som undersøkte gjennomførbarheten ved å inkludere denne type data i registeret.
Data fra registeret blir brukt til mange kvalitetsanalyser og forskningsprosjekter. Det er publisert 44
vitenskapelige publikasjoner i 2017 og så langt i 2018 (september), som helt eller til del er basert på data
fra registeret, og 8 doktorgradsstipendiater har disputert på data fra registeret i samme periode. En
kvalitetsanalyse fra registeret som har fått stor betydelse for behandling av nyretransplanterte pasienter er
knyttet til at den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) publiserte en varsel i 2015 om at mannlige
transplanterte pasienter som bruker det mye brukte immundempende legemidlet mykofenolat (CellCept®,
Myfortic®) måtte bruke kondom ved seksuell aktivitet pga. en potensiell risiko for foster. NNR data er
blitt koblet med data fra Medisinsk fødselsregister og det er ikke noen tegn til en slik fosterskadelig effekt
av at mannlige transplanterte bruker mykofenolat. Disse dataene fikk stor oppmerksomhet ved den
Europeiske transplantasjonskongressen i Barcelona, 24-27. september 2017, er publisert og
legemiddelmyndighetene har moderert sin varsel til stor del basert på disse dataene fra NNR.

Kapittel 2
Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Norsk Nyreregister (NNR) er et samtykkebasert nasjonalt epidemiologi- og kvalitetsregister som omfatter
alle pasienter med alvorlig nyresykdom, dvs. pasienter som det blir tatt diagnostiske nyrebiopsier av og de
som har utviklet kronisk nyresykdom stadium 5 (CKD5), inkludert de som behandles med dialyse eller
nyretransplantasjon. Seksjon for nyrebiopsi registrerer kliniske og patologidata fra nyrebiopsier utført i
Norge.
Det benyttes i hovedsak to ulike typer dialyse, hemodialyse (HD) eller peritonealdialyse (PD). Kort sagt
er HD rensing av blod ved hjelp av en kunstig nyre i en maskin mens man i PD bruker bukhinnens
membranegenskaper og fjerne slaggstoffer fra kroppen ved å fylle bukhulen med et par liter dialysevæske
som blir byttet flere ganger per dag. Transplantasjon, dvs. at man operer inn en ny nyre fra en donor, er
generelt en bedre behandling enn dialyse, både med tanke på livskvalitet og overlevelse. Målsetningen i
Norge er å tilby alle, uavhengig av alder, som ønsker det en transplantasjon. Ikke alle pasienter er
imidlertid medisinsk egnet for en transplantasjon. Etter en vellykket nyretransplantasjon kan
nyrefunksjonen igjen svikte og pasienten må tas i dialysebehandling, ofte i påvente av ny transplantasjon.
Pasienter i NNR blir fulgt livet ut.
I 1994 vedtok Norsk Nyremedisinsk Forening etablering av et nasjonalt dialyseregister. I 1993 fikk dette
registeret (Norsk Nefrologiregister) konsesjon fra Datatilsynet. Torbjørn Leivestad, overlege ved
Immunologisk Institutt, OUS–Rikshospitalet, etablerte registeret og har utviklet og driftet det frem til
pensjonering. Norsk Nefrologisregister ble godkjent som Nasjonalt Medisinsk Kvalitetsregister i 2011.
Norsk Nyrebiopsiregister ble etablert i 1988 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i
2011. Registeret har hele tiden blitt driftet fra miljøet ved Haukeland Universitetssykehus.
Fra og med 2016 ble de to registrene sammenslått til Norsk Nyreregister og driftes som et felles register
ved Nyreseksjonen, Avdeling for Transplantasjonsmedisin, OUS–Rikshospitalet, men med
opprettholdelse av fagmiljøet for nyrebiopsier i Bergen. Data fra det gamle Norsk nefrologiregister lever
videre i NNR mens data fra Norsk Nyrebiopsiregister ikke kunne tas inn i det nye registeret. Data som er
samlet inn i det Norske Nyrebiopsiregister fra 1988 til 2015 er fortsatt tilgjengelige for forskere, etter
REK søknad, mens data fra og med 2016 er en del av NNR.
2.1.2 Registerets formål
NNR skal gi nasjonal oversikt over pasienter som får tatt en nyrebiopsi som ledd i diagnose av
nyresykdom, antall pasienter med CKD5 som enten ikke får noen nyreerstattende behandling eller
behandles med enten med dialyse eller transplantasjon, venteliste for transplantasjon og sentrale
medisinske kvalitetsparametere over pasientene i registeret. Disse dataene skal brukes til planlegging av
helsetjenester og medvirke til kvalitetssikring, forskning og kvalitetsutvikling i utredning og behandling
av pasienter med kronisk nyresvikt.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
Konsesjon fra Datatilsynet (samtykkebasert)

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
2.3.1 Aktivitet i
fagråd/referansegruppe
Databehandleransvarlig er Oslo universitetssykehus HF, Databehandler er Sykehuspartner. Faglig leder
for registret er seksjonsoverlege Anna V Reisæter. Daglig leder er professor Anders Åsberg og de to
transplantasjonskoordinerende sykepleierne Kjersti Lønning og Fanny Bruserud ved Nyreseksjonen, er
koordinator ved registret. Fagrådet består av 7 personer og alle RHF:er er representert, Odd Bjørnstad er
brukerrepresentant fra Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte (LNT). Overlege Rannveig
Skrunes, Haukeland Universitetssykehus, leder Seksjon for Nyrebiopsi.
Fagråd har vært samlet 2 ganger i løpet av 2017 og vært holdt informert via mail. Den viktigste saken i
2017 var å få vedtatt registerets kvalitetsmål (publisert på www.nephro.no/nnr.html). Årsskjemadata for
2016, dvs. første år som felles register, ble analysert og 2 forbedringsområder ble identifisert: 1)
blodtrykksbehandling av nyretransplanterte pasienter og 2) blodtilgang ved start hemodialyse. Fagrådet
har lagt planer for å samle inn data for å kunne forstå årsakene til den lave måloppnåelsen for disse to
kvalitetsmålene og planen vil bli implementert i forbindelse med utsending av årsskjemaene for 2018.
Dette innebærer initialt en kartlegging av årsaker til at en stor andel pasienter ikke oppnår målet og hva
behandlende lege anser som ”passende” mål for den individuelle pasienten. Med dette som basis vil neste
steg i kvalitetsforbedringsarbeidet tas fatt i.
PROMS er ikke inkludert i NNR enn men i løpet av året har Fagrådet jobbet med å identifisere 2
passende områder for pilotprosjekt: 1) Den første gruppe som det skal samles inn PROMS data på er
nyretransplanterte og det vil være fokus på blodtrykksbehandling (kfr. manglede måloppfyllelse på
kvalitetsmålet). 2) Den andre gruppen er pasienter som det blir tatt nyrebiopsi av i diagnostisk hensikt.
Disse gruppene vil i løpet av neste år få skjemaer med spørsmål rettet mot respektive problemstilling og i
tillegg vil basis QoL ved hjelp av EQ5D skjemaet samles inn for begge gruppene. Det arbeides med å
ferdigstille de spesifikke spørsmålene og disse vil bli kvalitetssikret med hjelp av faggruppen i Helse
Vest. Det er også tatt initiativ til å sende ut skjemaer til nyretransplanterte pasienter (kfr 1. over)
vedrørende adherence til den immundempende terapien. En studie utført i samarbeid med NNR viser at
det vil være mulig å samle inn relevante adherence data til registeret [Gustavsen MT, Transplant Int
submitted]. Pasientene vil derfor få det relevante adherenceskjemaet tilsendt i 2019 og behandlende lege
vil fylle ut et nytt felt på årsskjemaene til disse transplanterte pasientene.

Kapittel 3
Resultater
[Veiledning – SLETTES VED UTFYLLING: Tekst, tabeller og figurer der resultater fra registeret
presenteres. Kapitlet bes strukturert slik at resultater for sentrale kvalitetsindikatorer relevante for klinisk
kvalitetsforbedring og resultater viktige for vurdering av stadieinndeling presenteres først.]
Resultatene på kvalitetsmålene presenteres i den interaktive resultatmodulen.
Valideringsanalyse av datakvaliteten i NNR:
Det er blitt utført en kobling av data fra NNR og Reseptregisteret (RR) for å validere innrapporteringen av
legemiddelbruk til NNR. Ved tolking av disse data er det viktig å ta høyde for at RR kun registrer
utleveringer av legemidler fra Norske apotek. Pasienter som behandles på sykehus eller sykehjem
inkluderes ikke i RR data da de får legemidler fra institusjonen. Det er heller ikke sikkert at pasienter som
får forskrevet et legemiddel faktisk henter det ut på apotek. Dataanalysen vil derfor kun gi en pekepinn på
hvor god rapporteringskvaliteten er i NNR.
Dataene ble gjort opp per år og legemiddelgruppe og delt inn i 5 ulike kategorier;






Korrekt ja: det er registrert i NNR at pasienten bruker legemidlet og i RR er det registeret minst en
utlevering gjeldende år.
Korrekt nei: det er registrert i NNR at pasienten ikke bruker legemidlet og i RR er det ikke
registrert noen utlevering gjeldende år.
Glemt: det er ikke registrert noe bruk eller ikke bruk av legemidlet i NNR men i RR er det
registrert minst en utlevering til pasienten gjeldende år.
Feil ja: det er registrert i NNR at pasienten bruker legemidlet men i RR er det ikke registeret noen
utlevering gjeldende år.
Feil nei: det er registrert i NNR at pasienten ikke bruker legemidlet men i RR er det registrert mist
en utlevering gjeldende år.

Tabell 1 viser gjennomsnittlig (95% CI) prosent korrekt besvarelse, i.e. (”Korrekt ja”+”Korrekt nei”)/(
(”Korrekt ja”+”Korrekt nei”+”Glemt”+”Feil ja” + Feil nei”), over tidsperioden 2004-2014 for respektive
legemiddelgruppe som registreres i NNR. I kolonnen til høyre vises gjennomsnittlig antall brukere for
respektive legemiddelgruppe (”Korrekt ja”+”Glemt”+”Feil nei”).
Legemiddelgruppe

Gjennomsnitt % (95% CI)

Gjennomsnittlig antall brukere

Statin

87,6 (86,4-88,9)

2.678

ESA

77,9 (73,5-82,2)

1.346

Aktivt vitamin D

58,0 (51,7-64,2)

866

PTH senkende

44,5 (34,4-54,5)

291

Fosfatbindere

78,5 (72,0-84,9)

1.082

Beta blokkere

70,0 (69,1-70,8)

2.215

Kalsium kanalblokkere

75,2 (74,0-76,3)

2.259

ACE hemmere/Ang II blokkere

76,3 (75,4-77,3)

1.860

Diuretika

70,3 (69,3-71,3)

1.982

Takrolimus

88,6 (85,6-91,7)

899

Ciklosporin A

91,5 (90,8-92,1)

1.777

Mykofenolat

91,2 (90,0-92,5)

1.820

Prednisolon

92,5 (92,0-93,1)

2.851

Azatioprin

86,8 (85,2-88,4)

580

Sirolimus

78,2 (72,8-83,6)

37

Everolimus

72,2 (66,0-78,3)

190

Kapittel 4
Metoder for fangst av data
Registersekretariatene ved respektive seksjon i NNR samarbeider med alle nyreavdelinger i Norge og
henter inn data fra 26 kontaktenheter. Alle pasienter som enten gjennomfører nyrebiopsi av native nyrer
eller er kommet i stadium 5 nyresvikt (CKD5) meldes inn i registeret fra behandlende nyreavdeling.
Innmeldingen skjer på egne skjemaer avhengig av om det er en biopsi- eller CKD5 pasient som meldes.
Ingen pasienter blir innmeldt i registeret uten at samtykket er mottatt hos registeret. Patologi data hentes
inn ved seksjon for nyrebiopsi sin sekretær, og registreres i databasen. Samtidig kalles histologisnitt inn
og skannes til en nasjonal elektronisk snittdatabase. Det gjøres ingen ”second opinion” vurdering av
histologi. Patologidiagnose og klinisk diagnose registreres inn i registerets database av henholdsvis
registerpatolog og daglig leder for seksjon for nyrebiopsi.
Sekretariatet ved OUS-Rikshospitalet sender ut årsskjemaer (papirskjemaer), omtrent 3.500 transplanterte
pasienter og 1.400 dialysepasienter, til nyreavdelingene rundt i landet og ser til at alle skjemaene blir
returnert. Det er ikke samlet inn årsdata på nyrebiopsipasientene, men fra og med 2018 er det planlagt at
utvalgte grupper av disse pasientene også blir fulgt opp med årlig rapportering. Registersekretariatene
legger inn data fra skjemaene manuelt og de kvalitetssikres i respektive seksjon av registret. Registret har
også mulighet å ta imot rapportering av årsskjemadata som et regneark. Det er to nyreavdelinger som
benytter seg av denne muligheten.

Kapittel 5
Datakvalitet
[Veiledning – SLETTES VED UTFYLLING: Status og evaluering av registerets datakvalitet.
Dekningsgraden angir forholdet mellom registrerte hendelser/individer og det man basert på uavhengige
kilder (f.eks. NPR ) vet eller antar skal være det totale antall mulige registrerbare hendelser/individer i
det aktuelle året. ]

5.1 Antall registreringer
Totalt er det 6.562 levende pasienter registrert i NNR per 31. desember 2017; 3.584 nyretransplanterte,
1.564 dialysepasienter, 319 CKD5 pasienter uten nyreerstattende behandling og 1095 biopsipasienter. Det
er totalt kommet 1.374 nye pasienter inn i registeret i løpet av 2017 og det er behandlet 5132 årsskjemaer,
417 morskjemaer og 471 endringsmeldinger i registeret. På grunn av omlegging i seksjon for nyrebiopsi
har vi dessverre ikke fått kalt inn alle patologidata fra de respektive patologiavdelingene. Patologidata
mangler for 44 innmeldte samtykker.

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Dekningsgraden for transplanterte er tilnærmet 100% da alle transplantasjoner blir utført ved OUSRikshospitalet og disse dataene blir registret inn i NNR av samme avdeling som leder registret. Det blir
jevnlig kontrollert at alle transplantasjoner er inkludert i NNR ved å sammenligne antall transplantasjoner
fra journalsystemet ved OUS-Rikshospitalet (Orpheus) og Scandiatransplant registeret med antallet
registrert i NNR. Emigrerte og immigrerte transplanterte pasienter blir fortløpende meldt til NNR av
behandlende nyreavdeling og alle transplanterte pasienter som blir fulgt i Norge dobbelt kontrolleres
mellom lokale journalsystemer ved behandlende nyreavdeling og NNR i forbindelse med utsending av
årsskjemaer.
Metoden for å estimere dekningsgrad for dialysepasienter er også en sammenligning med en ekstern
kilde. Antall pasienter i hvert senters journalsystemer (rapportert av sentrene selv på forespørsel fra
registret) og det antall som NNR mener skal være i behandling ved hvert senter. Dette utføres i forkant av
utsendelse av årsskjemaer hvert år. Eventuelle uoverensstemmelser blir utredet slik at alle pasienter blir
gjort rede for. All dialysebehandling i Norge utføres i regi av de 26 nyreavdelingene som rapporterer til
registeret. Det er ikke mulig å bruke NPR for å beregne dekningsgrad for dialysepasienter da disse
dataene ikke skiller tilfredsstillende på kronisk og akutt dialyse i tillegg til å ha lavere kvalitet enn hva
denne metoden oppnår.
Nyrebiopsiseksjonen har utført en dekningsgradsanalyse for 2014 og 2015 ved å sammenligne data fra de
4 største patologienhetene i Norge. Laboratoriets informasjonssystemet (LIS) ved respektive enhet ble
søkt etter ikke-neoplastiske nyrebiopsier. En viss grad av usikkerhet med tanke på riktig koding foreligger
men resultatene anses å ha høy kvalitet. Vi planlegger å utføre en dekningsanalyse på biopsipasienter i
2018, ved å be alle patologiavdelinger som behandler native nyrebiopsier i Norge om å rapportere inn
antall native nyrebiopsier vurdert i løpet av året. Dette tallet vil sammenlignes med antall registrerte
nyrebiopsier i databasen for det aktuelle året.
Det er ikke utført noen dekningsgradsanalyse på CKD5 pasienter men NNR har meldt interesse for å få
gjort dette i fremtiden.
Gruppen med transplanterte pasienter utgjør 58%, dialysepasienter 25%, CKD5 uten nyreerstattende
behandling 6% og biopsipasienter 11% av de levende pasientene inkludert i registeret per årsskiftet
2016/17. I 2016 var det totalt 11 pasienter (0,18%) som ikke har gitt samtykke til å registreres i NNR. I
2017 var dette tallet 5 pasienter (0,08%).

5.3 Tilslutning
Alle HF i alle regioner leverer data til NNR.

5.4 Dekningsgrad
Hele registeret: over 95% basert på årlige analyser av data (nyretransplanterte og dialysepasienter), en
tidligere analyse av data (biopsipasienter) og et konservativt estimat (CKD5 pasienter som ikke får
nyreerstattende behandling).
Nyretransplanterte: Dekningsgraden på individnivå for NNR er 100%. Gjennomføres fortløpende.
Dialysepasienter: Dekningsgraden på individnivå for NNR er tilnærmet 100%. Gjennomføres hvert år.
CKD5 uten nyreerstattende behandling: Basert på internasjonal litteratur for prevalens anslås denne
kohorten til å være maks 550 pasienter i Norge. Siden pasientene ikke blir i denne gruppen over tid da de
enten relativt fort vil trenge nyreerstattende behandling eller dør på grunn av at de ikke får behandling
(palliativ behandling) så forventes ikke prevalensen å øke noe særlig. Dette medfører at dekningsgraden
for denne gruppen er minst 58% i 2017.
Biopsipasienter: I 2014 var dekningsgraden for Norsk Nyrebiopsiregister 90% mens den i 2015 kun var
70%. Årsaken til en redusert dekningsgrad er at meldingsprosedyren ble endret i 2015. Tidligere var alle
patologirapporter tilgjengelig for Norsk Nyrebiopsiregister og man kunde ut fra denne oversikten purre på
innhenting av samtykker og kliniske data. Fra og med 2015 må samtykket foreligge før patologirapporten
kan etterspørres, noe som gjør at sviktende rapporteringsprosedyrer ved enkelte sykehus ikke lar seg
fange opp av Norsk Nyrebiopsiregister. Det er ikke gjort noen faktisk dekningsgradsanalyse for
biopsipasientene etter at de ble inkludert i NNR, men vi kan anta at den er omtrent 70%.

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
Innrapportering av data til NNR skjer på papirskjema eller som Excelfiler. Skjemaene/filene
kvalitetssikres av faglig medarbeider før den blir lagt til inntasting av sekretærer. Inntastede verdier blir
sjekket av faglig medarbeider. Sekretærer som taster inn skjemaer blir primært rekruttert fra personer som
kjenner pasientgruppen, men studenter blir også brukt i tastearbeidet. Spesiell opplæring i hvilke data som
skjemaet er tenkt å samle inn blir gitt til alle som jobber med skjemaene. En viss grad av logiske regler
som antall tegn, type data etc. er inkludert i inntastingsskjemaene og diagnostiske plot blir benyttet for å
avdekke avvikende inntastinger, i tillegg til stikkprøvekontroller.

5.6 Metode for validering av data i registeret
For dialysepasienter blir det utført en sammenligning av antall pasienter som er til behandling ved hver
nyreavdeling med det antall som er registrert i NNR. Forespørselen om antall i behandling ved hver
nyreavdeling kommer fra registret årlig ved nyttår og dato for sammenligning er 31.12 i rapporteringsåret.
For transplanterte sammenholdes antallet nyretransplantasjoner i det interne journalsystemet ”Orpheus”
og i Scandiatransplant registeret med antallet registrert i NNR. Dette utføres jevnlig i løp av året, og
endelig opptelling ved årsskiftet.
Data i registeret kvalitetssikres av respektive seksjons fagarbeidere. I seksjon for dialyse og
transplantasjon sjekkes data jevnlig ved å ta ut frekvensdata og ulike plot for å avdekke feiltastinger.
Sentrale variabler på hvert skjema blir på forhånd vurdert for faglig korrekthet av faglig kvalifisert
personale. Det blir benyttet kvalitetssikrede script for beregning av ulike kvalitetsvariabler i R. Seksjon
for nyrebiopsi har i øyeblikket ingen fast prosedyre for validering av data i registeret. Dette er imidlertid
identifisert som et forbedringsområde, og prosedyre for validering av rapporteringsåret 2018 vil bli
utarbeidet i løpet av 2019.

Det er i år gjort en ekstraordinær kontroll av datakvaliteten i NNR ved at data fra Reseptregisteret er blitt
koblet med legemiddeldata fra NNR; alle utleveringer av legemidler ved norske apotek i perioden 20042016 er blitt kryssjekket med motsvarende data rapportert til NNR. Resultatene er kort presentert i denne
rapporten. Fullverdig rapport er under utarbeidelse.

5.7 Vurdering av datakvalitet
Det er avdekket noen tastefeil som er blitt korrigert men ikke noen systematiske eller tilfeldige feil av
relevans i løpet av rapporteringsåret. Seksjon for nyrebiopsi erkjenner imidlertid at det er nødvendig å få
på plass faste rutiner for vurdering av datakvalitet.
Analysen av data koblet med Reseptregisteret indikerer at dataene i NNR er av god kvalitet.

Kapittel 6
Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
 Pasienter som gjennomfører nyrebiopsi av native nyrer (ikke biopsier av svulster i nyrene eller
transplanterte nyrer).
 Pasienter som er kommet i nyresvikt stadium 5.
 Pasienter som får øycelleerstattende behandling, i.e. pankreas- eller øycelle transplantasjon.

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer
Pasientgruppe

Kvalitetsmål

Måltall

Hva måler det?

Biopsi

Andel med alvorlige
komplikasjoner i
forbindelse med
biopsitaking (definert som
blodtransfusjon eller
intervensjon)
Andel biopsier med ≥10
glomeruli
Andel biopsier
endeligbesvart fra
patologiavdelingene innen
1 mnd
Andel primære biopsier
med moderate til uttalte
kroniske forandringer i
biopsien

<2%

Måler sikkerhet ved biopsitaking

90%

Måler kvalitet på selve
biopsitakingen
Måler rutiner og struktur i
utredningsapparatet

<30%

Mål på om pasientene utredes
tidlig nok i forløpet av sin
nyresykdom

Andel med blodtrykk
under 140/90
Andel med fosfat < 1,5

75 %

Andel med bikarbonat >
20
Andel med Hgb > 10 (1012 hvis ESA)
Gjennomført ”Nyreskole”
ved start i CKD5 (hvis
kjent av nefrolog > 4
mnd.)

75 %

Mål på om guidelines og
anbefalinger følges
Mål på om guidelines og
anbefalinger følges
Mål på om guidelines og
anbefalinger følges
Mål på om guidelines og
anbefalinger følges
Fange opp at behandlingen for
hver enkelt pasient tilpasse den
enkelte pasient og er planlagt i
god tid.

Andel kjent >4 mnd før
dialyseoppstart

75 %

Andel i hjemmedialyse
(hjemmeHD + PD)

30%

Andel med ukentlig Kt/V
>2,3 (inkludert
restfunksjon)
Andel pasienter, kjent > 4

80 %

CKD5

Dialyse (felles)

Hemodialyse

80%

75 %

75 %
75 %

75 %

Fanges pasientene opp av
avdelingen? Henvisningspraksis,
ressurser og opplæring av
primærhelsetjeneste og
kollegaer
Mål på om individualisert
behandling etterstrebes i stort
nok omfang
Mål på bevissthet og kvalitet av
dialysebehandlingen
Er det en plan for når og

mndr, som starter HD på
fistel

Peritonealdialyse

Transplantasjon

hvordan pasientene skal starte?
Interne prosedyrer for å
planlegge dialyseoppstart
Mål på fokus og behandling av
metabolske forstyrrelser og
komplikasjoner
Mål på bevissthet og kvalitet av
dialysebehandlingen

Andel med predialytisk
fosfat < 1,78

75 %

Andel med ukentlig Kt/V
>1,7 (inkludert
restfunksjon)
Antall peritonitter per
pasientår

80 %?
≤ 0.5 år-1

Mål på at behandlingen blir
utført på tilfredsstillende måte

Andel med blodtrykk
under 130/80
Andel som bruker statin

80%

Andel med ≥ 4 kontroller
hos nefrolog (rundt
formulert) per år
Antall aktivt på Txventeliste med dialysetid
> 2 år (unntatt
PRA>80%)
Biopsipåvist akutt
rejeksjon første år etter
transplantasjon
Graftoverlevelse

80%

Mål på om guidelines og
anbefalinger følges
Mål på om guidelines og
anbefalinger følges
Mål på om pasientene blir tatt
hånd om på en god nok måte

80%

< 10%

Mål på om behandlingstilbudet
er godt nok

< 20%

Overordnende mål på om
behandlingen er godt nok
tilpasset pasientene
Sammenligner overordnede
kvalitet på behandlingen i
forhold til land som er naturlig å
sammenligne med (Norden)

vs.
ScandiTx

Kvalitetsmålet markert i blått rapporteres som nasjonalt kvalitetsmål 3 gager per år.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
To pilotprosjekter starter neste år.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
NNR samler ikke inn ”sosiale demografiske data” men det blir utført analyser på ulike demografiske
grupper i registret. For eksempel følger registret utviklingen i både prevalens og insidens i ulike fylker og
fordelt på kjønn og aldersgrupper årlig.

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l.
Europeiske guidelines for dialyse og transplantasjon brukes i Norge. Data fra NNR inngår i
datagrunnlaget når disse guidelines utarbeides/revideres. Kvalitetsforbedrende arbeid er startet opp for å
grundigere gjennomgå implementeringen av disse guidelines i Norge sammen med det norske
nefrologimiljøet.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Under Norsk Nyremedisinsk forenings kvalitetsmøte i november hvert år leder registret diskusjonen om
ulike aktuelle kvalitetsmål i Norsk Nyremedisinsk Forening. Det er en dynamisk prosess hvilke variabler
som skal inkluderes i registret og hvilke spesielle analyser det skal settes fokus på. Rapportering på NNRs
nye Kvalitetsmål er en del av arbeidet for å se på etterlevelsen av retningslinjene som brukes i Norge.
Utfra 2016 og 2017 data ser det ut som det over lag er god etterlevelse til de gjeldende retningslinjene,
med unntak av to områder (se 6.7)

NNR samarbeider også med Helsedirektoratet med å utvikle nasjonal kvalitetsindikator (Andel i
hjemmedialyse). På landsbasis er andelen i hjemmedialyse under målet på 30% og det er stor sprik
mellom ulike helseforetak. Noen sykehus oppfyller målet om 30% men ikke noe regionalt helseforetak er
kommet opp i denne andelen enn.

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
I 2017 ble arbeidet med Kvalitetsmål videreført og det foreløpige resultatet er presentert i denne
rapporten. Blodtilgang ved oppstart av hemodialyse og blodtrykksbehandling hos nyretransplanterte er to
felt som ser ut til å trenge forbedring. I tillegg nås ikke mål for endelig besvarelsestid innen 1 måned (21
virkedager) på nasjonalt nivå. Kvalitetsforbedringsarbeid ved de patologiavdelingene som ikke oppnår
kvalitetsmålet bør vurderes.
Antall alvorlige komplikasjoner er høyere enn i 2016, alvorlige komplikasjoner er rapportert i 2 % av alle
nyrebiopsier i 2017. Ønsket er at antallet alvorlige komplikasjoner skal være så lavt som mulig, og et
kontinuerlig fokus på sikkerhet ved biopsitaking og god pasient informasjon om forhåndsregler etter
nyrebiopsi er viktig.

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
I løpet av året er det kun identifisert kliniske forbedringsområder og det er kommet frem til tiltak for
begge områdene. Disse tiltakene vil bli initiert neste år.

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

6.10 Pasientsikkerhet
Det er viktig at nyrepasienter tilbys trygg og sikker diagnostikk slik at målrettet behandling kan
iverksettes. Seksjon for nyrebiopsi registrerer både alvorlige og mindre alvorlige hendelser etter
nyrebiopsi. Alvorlige komplikasjoner defineres som behov for blodoverføring eller intervensjon etter
biopsi. Blod i urinen etter biopsi registreres også, dette kategoriseres som en mindre alvorlig hendelse. I
tillegg har kliniker mulighet til å rapportere «andre komplikasjoner» ved fritekst. Som regel dreier det seg
da om hematom etter biopsi, smerter eller forlenget sykehusinnleggelse. Prosent alvorlige komplikasjoner
er også en av kvalitetsindikatorene.
I behandlings populasjonen samles flere sikkerhets variabler blir årlig inn fra alle pasienter. De fleste av
disse er forventede hendelser i en populasjon der man behandler med immundempende medikamenter
med kjente komplikasjoner som et høyt infeksjonstrykk. Variablene er; infeksjoner, akutte rejeksjoner,
slag, hjerteinfarkt, graft tap, død. Infeksjonsfrekvens i forbindelse med peritoneal dialyse er en klar
kvalitets/sikkerhets variabel som hvert senter kan vurdere sin behandling ut fra. Historisk sett har akutt
rejeksjons frekvens etter transplantasjon vært et surrogat endepunkt for graft tap og har vært grunnlag for
å utvikle den immundempende behandlingen til transplanterte pasienter. Et av de klareste utslagene er
innføring av IL-2-reseptor antistoffet basiliximab (Simulect) som induksjonsbehandling ved
transplantasjon.
I løpet av 2017 ble arbeidet med å se på potensielle fosterskader årsaket av eksponering av fostret for det
immundempende legemidlet mykofenolat fra behandlede menn påbegynt. Data fra NNR ble koblet med
data fra Norsk medisinsk fødselsregister og resultatene viste ingen sammenheng.
Legemiddelmyndighetene har nå moderert varselet, til dels på bakgrunn av denne dataanalysen fra NNR,
og rapporten er presentert på faglig kongress og publisert i et internasjonal anerkjent
transplantasjonstidsskrift.

Kapittel 7
Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Resultater fra NNR blir gjort tilgjengelig på Norsk Nyremedisinsk Forenings hjemmeside
(www.nephro.no) hvert år. I tillegg får alle nyreavdelingene rundt om i landet en slides pakke med de
mest sentrale resultatene fra året, inkludert presentasjoner delt opp på enkeltsykehus og regioner som gjør
det mulig for sentrene å se hvordan de gjør det i forhold til landet for øvrig. Resultater fra NNR blir også
presentert på foreningens kvalitetsdag i november hvert år, der representanter fra alle landets
nyreavdelinger er tilstede. På forespørsel fra nyreavdelingene utføres andre analyser fortløpende i løp av
året. Registeret vurderer at denne form av tilbakemelding fungerer godt, dekker behovet blant nefrologer i
Norge og vi får gode tilbakemeldinger fra nefrologene.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Årsrapporten distribueres til sykehuset/helseforetakets administrasjon og den er tilgjengelig for alle på
Norsk Nyremedisinsk forenings hjemmeside. Registeret utarbeider også spesialrapporter når det blir
etterspurt.

7.3 Resultater til pasienter
Landsforeningen for nyresyke og transplanterte (LNT) får tilsendt årsrapporten fra NNR. Bildeserien som
distribueres brukes av landets nefrologer som grunnlag for informasjon om valg av behandlingsform til
pasientene og i forbindelse med foredrag for pasientgrupper. På forespørsel fra LNT avholdes det
vanligvis 1-3 foredrag per år. Brukerrepresentant for LNT medvirker i utarbeiding av rapporten og kan
informere videre til brukergruppen.

7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå
Resultater blir presentert på institusjonsnivå i den fullstendige årsrapporten.

Kapittel 8
Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
I 2017 har NNR samarbeidet med følgende registre; Kreftregistret, Fødselsregistret, Reseptregistret,
HUNT-studien, Scandiatransplant, EKiTE-registeret og ERA-EDTA registret. I tillegg jobber
registerpatolog med et europeisk prosjekt for å revidere kodeverket for nyrebiopsi. Dagens ERA-EDTA
kodeverk inneholder ikke alle relevante diagnoser, og for eksempel C3 glomerulonefritter må nå kodes
inn i registeret som fritekst.
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Del II
Plan for forbedringstiltak

Kapittel 9
Forbedringstiltak
Utførte tiltak:
 Vedtatt et sett med 22 kvalitetsmål.
 Ferdigstilt ADHERENCE studien; en studie for å validere et nettskjema som skal kunne samle inn
pasientdata om adherence ble startet.
 De reviderte Ny-skjemaene er blitt tatt i bruk.
 Ferdigstilt analysene av datakvalitet i NNR ved å koble data med Reseptregistret.
 Utlevert data til åtte forskningsprosjekt.
 Innført tiltak for å få opp rapporteringsfrekvensen og kvaliteten på Kt/V i HD- og PD-pasientene.
 Implementert og begynt å rapportere til Helsedirektoratet på den nasjonale kvalitetsindikatoren
”andel i hjemmedialyse”
 Forandret interne rutiner for å øke innrapporteringsandelen CKD5 pasienter som ikke får
nyreerstattende behandling.
 Bedret interne arbeidsrutiner for å få inn årsskjemaene kjappere.
 Skilt ut Finnmark (fra Tromsø) som eget rapporterende senter.

Planlagte tiltak:
 Utlevere data til aktive forskningsprosjekt.
 Dybdeanalysere kvalitetsvariabelen ”andel av HD-pasienter som starter på fistel” og vurdere tiltak.
 Innføre tiltak for å få opp rapporteringsfrekvensen på Kt/V i HD-pasientene fra 11,5% manglende
data i 2016 og 46,5% manglende data i PD-pasienter.
 Dybdeanalysere kvalitetsvariabelen ”Blodtrykk <130/80 mmHg i Transplanterte pasienter” og
vurdere tiltak.
 Seksjon for nyrebiopsi planlegger å utvikle interne rutiner for intern kvalitetssikring av data.
 Utføre PROMS pilotstudie på biopsipasienter.
 Utføre PROMS pilotstudie på blodtrykksbehandling av nyretransplanterte pasienter.
 Implementere innhenting av adherence data fra nyretransplanterte pasienter.
 Nye scoringssystem for forskjellige nyresykdommer utvikles over tid, og en potensiell ny
kvalitetsindikator kan være grad av Oxford klassifisering av IgA nefritter.
 Fortsette formidling av resultater fra registeret på dagens høye nivå.
 Fortsette å levere ut data og bidra til forsking på minst samme nivå som tidligere.

Del III
Stadievurdering

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

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 □

□

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

4

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

10

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 □

□

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

7.1

□ X

□

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

6.9

X □

□

19

20

