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 Bakgrunn og veiledning til utfylling 

Bakgrunn 

En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister bør utarbeides først og fremst for å 
vise hvilken nytte helsetjenesten har hatt av resultatene fra registeret, og hvordan 
registeret kan brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Årsrapporten bør 
utformes slik at den også kan leses og forstås av personer utenfor det aktuelle 
fagmiljø.  

Malen for årsrapport er utarbeidet av Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre på 
bestilling av interregional styringsgruppe, for bruk av alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Malen inneholder sentrale rapporteringselementer som blant 
annet har sitt utgangspunkt i stadieinndelingssystemet for kvalitetsregistre, og en 
resultatdel.  

Mottaker for årsrapporten er det enkelte registers RHF. For å kunne gi en samlet 
oversikt over nasjonale kvalitetsregistres årsrapporter, samt å være grunnlag for 
offentliggjøring av resultater fra kvalitetsregistrene, ber vi om at kopi av rapporten 
også sendes SKDE innen innleveringsfristen. Ekspertgruppen vil gjøre en 
gjennomgang av alle årsrapportene for inneværende årsrapportperiode, og 
kategorisere de nasjonale kvalitetsregistrene i henhold til stadieinndelingssystemet.  

Veiledning til utfylling 
Kapittel 4-8 i malen er beskrivende, og utfylles så langt det er mulig. Det vil være 
mange registre som mangler informasjon for utfylling av ett eller flere 
underkapitler. Ved manglende informasjon lar man det aktuelle underkapitlet stå 
tomt. Det er laget en veiledende tekst til alle underkapitler som har som hensikt å 
beskrive hvilken informasjon man ønsker fylt inn.  

 I kapittel 5 og 7 er begrepet «institusjon» brukt. Her fyller registeret inn 
informasjon på foretaks-, sykehus- eller avdelingsnivå avhengig av hvilken 
informasjon som er tilgjengelig i hvert enkelt register.  

Kapittel 3 er resultatdelen av årsrapporten, og her fyller det enkelte register inn de 
resultater (tabeller, figurer og tekst) de ønsker å formidle. Det er et krav at man 
viser resultater fra de viktigste kvalitetsmål i registeret, og at resultatene formidles 
på sykehusnivå.  

I hver helseregion finnes det en representant for det nasjonale servicemiljøet for 
medisinske kvalitetsregistre som kan svare på spørsmål angående årsrapporter. 
Kontaktinformasjon til disse finnes på servicemiljøets nettsider.  

http://www.kvalitetsregistre.no/getfile.php/Norsk/Dokumenter/Stadieinndelingsmodell.pdf
http://www.kvalitetsregistre.no/aktuelt/ekspertgruppens-foerste-moete-article739-157.html
http://www.kvalitetsregistre.no/servicemiljoe/category158.html
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Del I Årsrapport 
 

 
1. Sammendrag 
 
Formålet med Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) er å fremme kvalitet 
innen norsk nyfødtmedisin.  

NNK var det første hel-digitaliserte nasjonale medisinske kvalitetsregisteret i Norge. 
NNK er opprettet med hjemmel i Helseregisterloven, Personopplysningsloven og 
Medisinsk Fødselsregisterforskriften og kan samle inn personidentifiserende 
opplysninger uten samtykke fra den registrerte.  

Registeret har generelt sett høy grad av kompletthet på utvalgte variabler. NNK 
rapporterer årlig tilbake til alle landets nyfødtavdelinger deres resultater i forhold til 
datakvalitet, behandlingsaktivitet og pasientutfall.  

Registerdata benyttes til avdekking av kliniske forbedringsområder. Ett av NNKs 
kvalitetsindikatorer er bruk av systemisk antibiotika med fokus på type og varighet. 
Bruk av antibiotika kan være livreddende behandling for en pasient med infeksjon, 
og det er også en viktig del av behandlingen av premature og syke nyfødte barn. Det 
er imidlertid sentralt at antibiotikabehandlingen er spisset mot et infeksjonsforløp i 
forhold til antall dager med behandling, og i forhold til hvilken mikrobe som er årsak 
til infeksjonen dersom det er oppvekst av mikrobe i blodkultur. Samtidig er det 
viktig å redusere et generelt overforbruk av antibiotika for å forebygge utvikling av 
antibiotikaresistente bakterier. Analyser av NNK-data viser en statistisk signifikant 
nedgang gjennom de siste årene i gjennomsnittlig antall dager med behandling av 
antibiotika i løpet av pasientenes første 14 levedager.  
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2. Registerbeskrivelse 
 
 

2.1 Bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) ble utviklet på basis av et arbeid som 
startet ved nyfødtavdelingen på Rikshospitalet på slutten av 1980-tallet. Den gang 
ble det utviklet et PC-basert registreringsverktøy, Neonatalprogrammet, for 
aktivitetsregistrering og kvalitetsforbedring.  

Stortinget bevilget i 2002 kr 1,5 millioner til etablering av et nasjonalt register 
basert på Neonatalprogrammet. NNK ble etter innstilling fra Helse Sør etablert som 
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Sosial- og Helsedirektoratet i 2004.  

I perioden 2003-2005 ble det gjort vesentlige investeringer for å videreutvikle 
Neonatalprogrammet med en mer fremtidsrettet, brukervennlig og funksjonell 
datateknisk løsning. Det videre arbeidet besto i å utvikle en nasjonal database med 
server tilknyttet og vedlikeholdt av IT-avdelingen ved Rikshospitalet samt utvikle 
tekniske løsninger for sikker transport av personsensitive data til nasjonal server. I 
løpet av årene 2005-2012 fikk alle landets nyfødtavdelinger installert 
Neonatalprogrammet og tok det i bruk.  NNK ble gjennom dette arbeidet det første 
hel-digitaliserte nasjonale medisinske kvalitetsregister i Norge.  

 

2.1.2 Registerets formål 

Formålet med registeret er å fremme kvalitet innen norsk nyfødtmedisin. 
Registerets kvalitetsarbeid skjer gjennom innsamling og studering av detaljerte og 
ensartede høykvalitetsdata vedrørende nyfødte barns helseforhold, behandling og 
utfall på kort og lang sikt.  
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2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

NNK er i henhold til Databehandleravtalen [1] mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt 
og Oslo universitetssykehus (OUS) HF, etablert med hjemmel i Medisinsk 
Fødselsregisterforskriften [2], Helseregisterloven [3] og Personopplysningsloven [4]. 
Ett av formålene med Medisinsk Fødselsregister (MFR) er …: 

«… (å) innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om fødsler og 
avsluttede svangerskap i Norge for å overvåke hyppighet av og studere  
årsaksforhold ved: (…) avvikende fødselsvekt, lidelser, misdannelser og skader 
blant fødte og barn under ett år…» (MFR-forskriften, kapittel 1, § 1-3, punkt 
1.3) [2].  

 

Frem til NNK startet sine systematiske registreringer, var ikke de refererte delene av 
MFR-forskriften ivaretatt i full grad av noen instans. Videre viser MFR-forskriften 
kapittel 1, § 1-9 punkt 3.1-3.9 til at MFR uten samtykke kan inneholde opplysninger 
vedrørende den nyfødtes behandling og sykdom [2]. Dette gir NNK, i likhet med 
MFR, det juridiske hjemmelsgrunnlaget til å samle inn personidentifiserende 
opplysninger uten samtykke fra den registrerte. Det er nødvendig å samle inn 
demografiske data om barnets mor for å kunne koble til andre helseregistre da 
nyfødte barn ikke har ekte personnummer. Utover dette innsamles det detaljerte 
data om den nyfødte omkring utredning, behandling og utfall av behandling i NNKs 
nasjonale database.  

Med grunnlag i meldeplikten til MFR, jf. MFR-forskriften kapittel 2, § 2-1 [2], har 
helsepersonell med ansvar for behandling av syke nyfødte barn meldeplikt til NNK.  

 
 
 

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 

NNK er underlagt og får sine økonomiske midler fra Helse SørØst. NNK er basert på 
et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Barnelegeforening, Nasjonalt 
folkehelseinstitutt og OUS HF Rikshospitalet. Nasjonalt folkehelseinstitutt er 
databehandlingsansvarlig og OUS HF Rikshospitalet er databehandler. Registerets 
nasjonale database vedlikeholdes av IT-avdelingen ved Sykehuspartner på OUS HF 
Rikshospitalet.  

Registerets styringsorgan er et Fagråd som består av representanter fra det 
nyfødtmedisinske fagmiljøet (alle helseregioner er representert), en representant 
fra Nasjonalt folkehelseinstitutt samt leder av NNK.  
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2.3.1 Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe 

Det ble avholdt 1 Fagrådsmøte i NNK i 2015. Referatet fra Fagrådsmøtet 7/1-15: 

«Referat fra Brukerkonferansen 2014 – ny brukerkonferanse planlagt september 
2015 
Evaluering av NNK fra ekspertgruppe – utfordringer som følge av denne  
 Pasient/pårørendes tilbakemelding på behandling (PROM) 
Deltagelse i internasjonale / skandinaviske nettverk  

Spørsmålet ble diskutert på fagrådsmøtet i 2010. Konklusjonen ble da at 
registeret skulle prioritere egen utvikling og kvalitetssikring. Muligheten for 
at spørsmålet kunne bli tatt opp senere ble holdt åpen.  
Søknad om IKT utviklingsmidler fra HSØ. 

Ønske om ny databehandleravtale reist av FHI 
Se nåværende databehandleravtale samt forslagsskisse til ny avtale. Ber 
spesielt om vurdering mtp faglig autonomi, forankring i fagmiljøet, 
innflytelse og forvaltning av innsamlede data.  

Regelmessig samkjøring av NNK data mot fødselsregisterdata  
Håndtering av barnets person ID – sannsynlig storskala pilot ved OUS for 
tildeling av ekte fødselsnummer innen 12 timer 24/7/365 
Kompletthet i rapportering av medfødte misdannelser i MFR-tiltak 

Hvordan og i hvilken form bør institusjonsidentifiserbare data offentliggjøres  
Her har vi til nå vært varsomme med bred offentliggjøring av sammenstilte 
data og i stor grad overlatt dette til avdelingene selv. Har kun lagt følgende 
data ut på nett via www.kvalitetsregistre.no. 

Ny helseregisterlov – implikasjoner for NNK» 
 
 
Av referatet fra møtet skal kun nevnes at det fra Nasjonalt folkehelseinstitutts side 
ble reist tvil om riktigheten av å innføre PROM i et forskrifthjemlet pålagt nasjonalt 
register.  

 

Fra 2014 og gjennom 2015 har det pågått et samarbeid mellom Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, Helse Midt-Norge og NNK for å undersøke mulighetene for å 
opprette et retinopatiregister med innlemmelse i NNK. Det ble fremmet et initiativ 
om at retinopatiregisteret får en egen registreringsmodul for datasamling i 
Neonatalprogrammet.  

http://www.kvalitetsregistre.no/
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3. Resultater 
 

3.1 Avdelingenes virksomhet i perioden 2012-2015  

Innleggelser på nyfødtavdelingene er i hovedsak øyeblikkelig-hjelp-innleggelser. 
Figur 1 viser en oversikt over prosentvist antall innleggelser som skjer ved at syke 
nyfødte barn overflyttes fra fødeavdelingen (inkluderer barselavdelingen) til 
nyfødtavdelingen innenfor eget sykehus.  

 

 

Figur 1 Antall innleggelser i % på nyfødtavdeling fra egen fødeavdeling  
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Figur 2 viser antall opphold ved hver nyfødtavdeling i løpet av de fire siste årene. 
Tallene henviser til antall pasientopphold og ikke antall pasienter (noen barn har 
flere pasientopphold).  

Tall for Tønsberg er ikke er ikke komplette i 2012 og nyfødtavdelingen på Sørlandet 
sykehus HF Arendal ble nedlagt 1/9 2015. Pasientene som tidligere ble behandlet i 
Arendal, behandles nå på nyfødtavdelingen på Sørlandet sykehus HF Kristiansand.  

 

 

Figur 2 Antall pasientopphold pr år i perioden 2012-2015  
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Figur 3 viser antall behandlingsdøgn per år på mekanisk ventilasjon (inkluderer 
konvensjonell respiratorbehandling og høyfrekvent ventilering) på de større 
nyfødtavdelingene.  

 

 

Figur 3 Antall behandlingsdøgn på mekanisk ventilasjon på de større 
nyfødtavdelingene  
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3.2 Datakvalitet  

Det er generelt sett høy grad av kompletthet i registrering av utvalgte variabler i 
NNK, se også kapittel 5.7.  

Figur 4 viser et landsgjennomsnitt på 98,9 % for kompletthet1 i registrering av 
opplysninger om forekomst av tarmsykdommen nekrotiserende enterokolitt (NEK) 
blant de minste premature barna (GA under 32 uker/ fødselsvekt under 1500 gram). 
Et svangerskap varer ca. 40 uker. Dersom et barn fødes før det er gått 37 uker, 
fødes barnet prematurt. Svangerskapsalder betegnes som gestasjonsalder (GA).  

Tallene er basert på et gjennomsnitt av årene 2012-2015 og viser således en svært 
høy kompletthet gjennom flere år:  

 
Figur 4 Kompletthet1 i registrering av opplysninger om nekrotiserende enterokolitt    

                                                      

1 Kompletthet i utfylling av opplysninger om NEK må ikke forveksles med forekomst av NEK 
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Figur 5 er et eksempel på hvordan hver nyfødtavdeling årlig får utlevert resultater 
på datakvalitet. Hver avdelings resultater sammenlignes med et snitt av de øvrige 
nyfødtavdelingene i landet. Resultatene presenteres for de fire siste årene for å gi 
en trend av avdelingenes datakvalitet. 

 

 

Figur 5 En nyfødtavdelings resultater av kompletthet i registrering av opplysninger 
om nekrotiserende enterokolitt  

 

 

 

Nyfødtavdeling  
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3.3 Behandling  

Figur 6 gir en landsoversikt over gjennomsnittlig antall døgn på mekanisk ventilasjon 
i de laveste gestasjonsaldrene, 95 % konfidensintervall.  

Mekanisk ventilasjon inkluderer konvensjonell respiratorbehandling og høyfrekvent 
ventilering (oscillering) som også er en form for respiratorbehandling. Tallene viser 
et gjennomsnitt for perioden 2012-2015 og gjelder barn som ble utskrevet i live. 
Resultatene er fordelt på de ulike gestasjonsaldre (GA) barna hadde ved fødsel.  

 

 

 

Figur 6 Landsgjennomsnittlig antall døgn på mekanisk ventilasjon, 95 % CI, for 
premature barn med GA ≤ 32 uker  
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Figur 7 viser prosentvis andel av alle nyfødte barn som ble behandlet med 
høyfrekvent ventilering (oscillering) av de som ble behandlet med mekanisk 
ventilasjon. Tallene viser landsgjennomsnittet for årene 2012-2015 fordelt på ulike 
grupper av gestasjonsalder.  

 

 

Figur 7 Landsgjennomsnittlig andel med høyfrekvent ventilering (oscillering) av de 
som ble behandlet med mekanisk ventilering   
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Figur 8 viser barnas postmenstruelle alder (PMA) ved utskrivelse til hjemmet. PMA 
beregnes fra den første dagen i den siste menstruasjonen mor hadde før graviditet. 
Beregningene gjelder for premature barn født med gestasjonsalder < 28 uker som 
ble utskrevet i live. Pasientoppholdene er registrert til det sykehuset som hadde 
initial behandling etter fødselen. Det innebærer at dersom et barn er behandlet på 
flere sykehus, er alle opphold koblet sammen og resultatene er knyttet til det 
sykehuset som hadde initial behandling. 

Tallene er et snitt for perioden 2012-2015, konfidensintervall 95 %. Tallene for 
Tønsberg er ikke komplette i 2012. 

 

 

Figur 8 Postmenstruell alder (PMA) ved utskrivelse til hjemmet for premature barn 
født med GA < 28 uker  
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3.4 Outcome 

Figur 9 viser prosentvis overlevelse for premature barn som ble født med 
gestasjonsalder ≤ 31 uker. Tallene viser et landsgjennomsnitt for perioden 2012-
2015. 

 

 

Figur 9 Prosentvis overlevelse for premature barn født med GA ≤ 31 uker  
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Figur 10 viser forekomst av ervervet kronisk lungesykdom (bronkopulmonal dysplasi 
= BPD) hos de minste premature barna. Alvorlig BPD er i Norge definert som at 
barnet har behov for ekstra oksygen eller respirasjonsstøtte ved postmenstruell 
alder (PMA) 36.0 uker. Tallene er basert på et landsgjennomsnitt for perioden 2012-
2015.  

 

 

Figur 10 Forekomst av kronisk lungesykdom, bronkopulmonal dysplasi (BPD) for 
premature barn født med GA ≤ 31 uker  
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3.5 Eksempler på at registerdata fra NNK ligger til grunn for 
kvalitetsforbedringsarbeid i klinisk praksis  

 

Registerdata viser at bruk av antibiotika på norske nyfødtavdelinger har gått 

statistisk signifikant ned i løpet av de siste årene ved at pasientene nå i 

gjennomsnitt får færre dager med antibiotikabehandling i løpet av sine første 14 

levedager, se kapitlene 6.7 – 6.9.  
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4. Metoder for fangst av data 
 
Datafangst foregår elektronisk gjennom registreringsplattformen 
Neonatalprogrammet. Neonatalprogrammet benyttes ved alle landets2 
nyfødtavdelinger til registreringer av diagnostikk og behandlingsaktivitet.  

I hovedsak er det visittgående leger ved den enkelte nyfødtavdelingen som 
registrerer data i Neonatalprogrammet. Data registreres daglig, altså prospektivt. 
Ved enkelte avdelinger er registreringsarbeidet fordelt blant leger, sykepleiere og 
sekretærer.   

Hver måned eksporteres det elektroniske, krypterte XML-rapporter over Nasjonalt 
Helsenett fra hver nyfødtavdeling inn til NNKs nasjonale database ved OUS HF 
Rikshospitalet. Komplettheten i innsendte meldinger kontrolleres av registerets 
konsulent (har for eksempel alle sendte meldinger kommet frem?), og 
sendekvittering returneres til avsender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Det var 21 nyfødtavdelinger i Norge frem til nyfødtavdelingen ved Sørlandet sykehus HF Arendal 
ble lagt ned 1. september 2015, så pr d.d. er det 20 nyfødtavdelinger i Norge 
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5. Metodisk kvalitet 
 
 

5.1 Antall registreringer 

Det ble overført registrerte data fra totalt 7385 pasientopphold til den nasjonale 
databasen i NNK i perioden 1.1.2015 – 31.12.2015. Tabell 1 viser antall 
pasientopphold fordelt på de innmeldende enhetene. Tallene henviser til antall 
pasientopphold og ikke antall pasienter da noen pasienter har flere pasientopphold.  

Tabell 1. Oversikt over antall pasientopphold som ble innmeldt fra landets 
nyfødtavdelinger til NNK i 2015.  

Helseforetak  Helse region Antall  
pasientopphold 

Akershus universitetssykehus HF SørØst 664 
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus Vest 525 
Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest  Nord 73 
Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus  Vest 267 
Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus Vest 180 
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus  Midt 240 
Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger  Midt 132 
Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Vest 495 
Nordlandssykehuset HF, avd. Bodø Somatikk  Nord 197 
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet  SørØst 690 
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål   SørØst 699 
St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim Midt 433 
Sykehuset Innlandet HF, Elverum  SørØst 144 
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer  SørØst 222 
Sykehuset Telemark HF, Skien  SørØst 289 
Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg  SørØst 498 
Sykehuset Østfold HF, Kalnes 3 SørØst 355 
Sørlandet sykehus HF, Arendal 4 SørØst 99 
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand  SørØst 456 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø  Nord 275 
Vestre Viken HF, Drammen sykehus  SørØst 452 

Totalt antall pasientopphold overført til NNK i 2015  - 7385 

 

                                                      

3 Sykehuset Østfold HF flyttet fra Fredrikstad til Kalnes i 2015  

4 Nyfødtavdelingen ved Sørlandet sykehus HF Arendal ble lagt ned 1. september 2015 
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5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

Vi har i lengre tid planlagt å sende en søknad til SKDE om gjennomføring av en 
dekningsgradsanalyse mot meldinger til Norsk Pasientregister. Utfordringen ligger i 
at nyfødte barn ikke har et ekte personnummer og derfor ikke kan kobles mot andre 
registre før hjelpenummer er konvertert til et ekte personnummer. Vi samarbeider 
med MFR for å innarbeide rutiner slik at dette kan gjøres.  

I 2016 startet OUS Rikshospitalet som pilotsykehus innføring av en ordning der 
nyfødte barn får tildelt et ekte personnummer innen 12 timer etter fødsel. Når 
dette, forhåpentligvis i løpet av få år, innføres som en fast ordning på alle sykehus, 
vil beregning av dekningsgrad også for vår pasientgruppe lettes betraktelig.  

 

5.3 Tilslutning 

NNKs pasientpopulasjon, altså den pasientgruppen som er aktuell for registrering i 
NNK, omhandler alle barn som legges inn på Norges 21 (20)5 nyfødtavdelinger.  

Fra og med januar 2013 har det vært eksportert et predefinert sett av data fra alle 
landets nyfødtavdelinger til NNKs nasjonale database hver måned. Det innebærer at 
dekningsgraden på institusjonsnivå for NNK er på 100 %.  

Se Tabell 1 gir for å se hvilke norske helseforetak som har egen nyfødtavdeling. 
Landets 20 (21) nyfødtavdelinger inkluderer alle nivåer fra høyintensive 
nyfødtintensivavdelinger med regions- og landsfunksjon for særskilte diagnoser, 
tilstander og behandling, til nyfødtavdelinger/-enheter som i hovedsak har 
overvåkning og behandling av stabile nyfødte barn.   

 

 

                                                      

5 Nyfødtavdelingen ved Sørlandet sykehus HF Arendal ble lagt ned 1. september 2015 
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5.4 Dekningsgrad 

Alle barn som legges inn på landets nyfødtavdelinger, skal registreres i 
Neonatalprogrammet. Gjennom kjennskap til og nær dialog med ansatte ved 
nyfødtavdelingene, antar vi at dekningsgraden på individnivå er ca. 99-100 %.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet 

Neonatalprogrammet er utviklet for å dekke registrering av all nyfødtmedisinsk 
behandlingsaktivitet. For å fremme registrering av komplett og tidsaktuell 
behandlingsaktivitet, blir programmet oppdatert jevnlig, nærmest årlig. 
Programoppdateringer innebærer at registreringsfelt for nye prosedyrer, 
diagnosekoder og behandlingsaktiviteter legges inn i programmet, og eventuelle feil 
rettes opp.  I tillegg videreutvikles programmets automatiske funksjonalitet ved 
hver ny oppdatering. 

Neonatalprogrammet er bygd opp med en automatisk funksjonalitet som er utviklet 
både for at programmet skal være brukervennlig, og ikke minst, for å understøtte 
registrering av riktige og komplette data. Den automatiske funksjonaliteten 
innebærer at det på bakgrunn av øvrige registrerte opplysninger, for eksempel 
dukker opp forslag til diagnoser i et eget vindu på skjermen, se figur 11: 

  

 

 

 

 

 

Figur 11 Eksempel 1 på hvordan automatisk funksjonalitet i Neonatalprogrammet 
bidrar til økt datakvalitet  
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Nyfødte barn går som regel ned i vekt i løpet av de aller første dagene etter 
fødselen, og et vekttap på opptil 10-15 % er normalt.  Samtidig er det sentralt at 
særlig syke og/eller premature nyfødte barn ernæres slik at vektnedgangen snur 
etter få dager og barnet gjenvinner fødselsvekten for deretter å fortsette veksten 
videre. Dato for gjenvunnet fødselsvekt er således ett parameter (av flere) som 
benyttes for å vurdere effekt av ernæringsbehandling av syke og premature barn.  

Neonatalprogrammets automatiske funksjonalitet understøtter kompletthet med 
påminnelser om registrering av utvalgte variabler som for eksempel Dato for 
gjenvunnet fødselsvekt, se figur 12.  

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Eksempel 2 på hvordan automatisk funksjonalitet i Neonatalprogrammet 
bidrar til økt datakvalitet  

En annen måte den automatiske funksjonaliteten fremmer kompletthet på, er at 
noen utvalgte variabler er merket med en gul varseltrekant, se figur 18. Den gule 
varseltrekanten forsvinner først når nødvendige registreringer er gjennomført. 
Pasienten kan ikke skrives ut fra Neonatalprogrammet så lenge noen av de utvalgte 
variablene fortsatt er merket med gul varseltrekant.  

En av variablene som skal registreres i et pasientopphold der pasienten er prematur 
med fødselsvekt under 1500 gram og/eller GA er under 32 uker, er opplysninger om 
hvorvidt barnets mor fikk antenatale steroider før fødselen. Dersom en gravid 
kvinne av ulike årsaker står i fare for å føde svært prematurt, behandles hun før 
fødselen med en to dagers steroidekur, såkalte «antenatale steroider», som 
fremskynder modningen av fosterets lunger.  
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Figur 13 viser hvordan mappen for antenatale steroider er merket med en gul 
varseltrekant på grunn av mangelfull registrering i forhold til denne variabelen. 
Mappen for Utskrivning vil være merket med en gul varseltrekant så lenge mappene 
for enten CRIB, CUL, ROP, Ernæring, Antenatale steroider eller Gastrointestinale 
forhold mangler opplysninger: 

 

 

 

 

Figur 13 Eksempel 3 på hvordan automatisk funksjonalitet i Neonatalprogrammet 
bidrar til økt datakvalitet  

Det er i tillegg lagt inn flere varsler som dukker opp dersom ukorrekte eller ulogiske 
verdier blir plottet inn. I Neonatalprogrammet registreres det opplysninger om 
nyfødte barn, så dersom det plottes inn et feil årstall på pasientens fødselsdato, får 
den som registrerer et varsel og med dette en mulighet for å korrigere feilen med 
en gang, se figur 14:  

 

 

 

 

 

 

Figur 14 Eksempel 4 på hvordan automatisk funksjonalitet i Neonatalprogrammet 
bidrar til økt datakvalitet  
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5.6 Metode for validering av data i registeret 

[Beskriv hvilke eksterne kilder som er benyttet og hvordan dette er sammenholdt 
med registerets data (design/subsampling).]  

 

 

5.7 Vurdering av datakvalitet 

Det er generelt sett høy datakvalitet på utvalgte variabler i NNK. Figur 15 viser for 
eksempel et landsgjennomsnitt på 97,5 % for kompletthet i registrering av 
opplysninger om hvorvidt mor har fått antenatale steroider før fødsel blant de 
minste premature barna (GA < 32 uker/ fødselsvekt < 1500 gram).  

Et svangerskap varer ca. 40 uker. Dersom et barn fødes før det er gått 37 uker, 
fødes barnet prematurt. Premature barn kan ved hjelp av dagens høyteknologiske 
nyfødtmedisin behandles fra ca. 22-23 ukers alder. Premature barns alder betegnes 
som gestasjonsalder (GA).  

Tallene er basert på et gjennomsnitt av årene 2012-2015 og viser således en svært 
høy kompletthet gjennom flere år:  
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Figur 15 Prosentvis kompletthet i registrering av opplysninger om antenatale 
steroider  
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Figur 16 og 17 viser tidstrender over landsgjennomsnittet av kompletthet i 
registrering av utvalgte variabler.  Da det er til dels små tall fra hver rapporterende 
enhet, er tallene beregnet ut fra fireårs perioder.  
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Figur 16 Tidstrend 1 over grad av kompletthet for sentrale variabler 
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 Figur 17 Tidstrend 2 over grad av kompletthet for sentrale variabler 

Vi fant at kompletthet for Dato for gjenvunnet Fødselsvekt (FV) ble regnet ut feil for 
årene 2011- 2014, så toppen på 97,9 % for denne grafen er feil.    
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6. Fagutvikling og klinisk 
kvalitetsforbedring 
 

6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret 

Pasientgruppen består av alle pasienter som innlegges i landets nyfødtavdelinger. 
Årsaker til innleggelse omfatter prematuritet, gulsott, infeksjon, 
respirasjonsproblemer, ulike former for organsvikt, cerebrale (hjernerelaterte) avvik 
og skader, medfødte misdannelser inklusiv medfødte hjertefeil, fødselsasfyksi 
(oksygenmangel ved fødsel som påvirker hjernes funksjon), metabolske sykdommer 
og sjeldne syndromer.  

Pasientgruppen representerer hele spekteret av sykelighetsgrad fra stabile nyfødte 
barn som kun trenger behandling på grunn av litt umodenhet, til høyintensive, 
kritisk syke nyfødte barn med svikt i ett eller flere organsystem.  

 

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsmål 

Det foreligger ikke et sett av nasjonale kvalitetsindikatorer for nyfødtmedisin. I NNK 
benyttes følgende kvalitetsindikatorer: 

 Kompletthet i et predefinert sett av pasientdata  

 Dager på mekanisk ventilasjon 

 Liggetid i sammenlignbare pasientgrupper 

 Forekomst av kronisk lungesykdom (BPD) hos premature 

 Forekomst av cerebrale skader (intrakraniell hjerneblødning = ICH og 
periventrikulære cyster = PVL) hos premature 

 Forekomst av nekrotiserende enterokolitt (NEC) 

 Bruk av systemisk antibiotika (type, varighet) 

 Forekomst av mistenkt og verifisert infeksjon  

 
Se kapittel 9 for videre arbeid for å finne indikatorer som kan egne seg som 
nasjonale kvalitetsindikatorer for nyfødtmedisin. 
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6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål  
(PROM og PREM)  

Da NNKs pasientpopulasjon omfatter nyfødte barn, er det barnets 
foreldre/foresatte som må være målgruppe for innsamling av PROM og PREM til 
NNK. NNK samler på nåværende tidspunkt ikke inn data for PROM eller PREM. 
Gjennom diskusjon i NNKs Fagråd i januar 2015 fremkom det at det generelt sett er 
en større utfordring for registre med ikke-samtykke-baserte registreringer å samle 
inn PROM sammenlignet med de registrene som henter inn data ved samtykke. 
Samtidig ble det fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt sin side reist tvil om riktigheten av 
å innføre PROM i et forskriftshjemlet nasjonalt register.  

Se kapittel 9 for fremtidige planer for innsamling av PROM og PREM.  

 

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

[Angi hvilke analyser som er utført. Resultater i seg selv beskrives i kap. 3.]  

 

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

På to områder foreligger det nasjonal konsensus med skriftlige retningslinjer innen 
nyfødtmedisin. Det ene er behandlingsretningslinjer for hyperbilirubinemi (gulsott) 
hos nyfødte. Det andre er retningslinjer for terapeutisk hypotermi ved moderat og 
alvorlig asfyksi.  

 

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

Det samles inn data omkring både behandling av hyperbilirubinemi og terapeutisk 
hypotermi til NNK.  
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6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder 

Hvert år mottar alle norske nyfødtavdelinger en omfattende årsrapport fra NNK 
som viser avdelingenes tall og resultater i forhold til datakvalitet, pasientbehandling 
og pasientutfall på utvalgte kvalitetsindikatorer. Gjennom flere år er fagmiljøet blitt 
oppfordret til å benytte årsrapportene som grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid i 
klinisk praksis. De to siste årene er årsrapportene blitt sendt til avdelingenes ledelse 
på avdelings- og klinikknivå fordi kvalitetsforbedring må involvere alle ledd i 
behandlingskjeden.  

Ett av NNKs kvalitetsindikatorer er bruk av systemisk antibiotika med fokus på type 
og varighet. Bruk av antibiotika kan være livreddende behandling for en pasient 
med infeksjon, og det er også en viktig del av behandlingen av premature og syke 
nyfødte barn. Det er imidlertid sentralt at antibiotikabehandlingen er spisset mot et 
infeksjonsforløp både i forhold til antall dager med behandling, og i forhold til 
hvilken mikrobe som er årsak til infeksjonen dersom det er oppvekst av mikrobe i 
blodkultur. Samtidig er det viktig å redusere et generelt overforbruk av antibiotika 
for å forebygge utvikling av antibiotikaresistente bakterier.  

 

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 

Gjennom flere år har bruk av antibiotika vært et tema som har vært oppe på NNKs 
Årskonferanser. Klinisk praksis har vært diskutert, og det har vært åpenhet rundt de 
enkelte avdelingers resultater i forhold til varighet av antibiotikabehandling for de 
ulike pasientgruppene (gruppert etter modenhet/GA ved fødsel). Fokus har vært 
satt på å avslutte antibiotikabehandling på de pasientene som er klinisk stabile og 
uten tegn til infeksjon.  

I tillegg til at fokuset på redusert bruk av antibiotika har vært diskutert i fagmiljøet 
på årskonferansene og blitt særlig belyst i årsrapportene de siste årene, er det også 
blitt inkorporert i den automatiske funksjonaliteten i Neonatalprogrammet. Når det 
er registrert i Neonatalprogrammet at en pasient behandles med antibiotika, 
kommer det automatiske varsler for å minne på varighet av behandlingen. I tillegg 
er programmet satt opp for å sørge for at korrekt sepsisdiagnose blir registrert ved 
oppvekst av mikrobe i blodkultur.  
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6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring  
(endret praksis) 

 

Registerdata viser at bruk av antibiotika på norske nyfødtavdelinger har gått 

statistisk signifikant ned i løpet av de siste årene ved at pasientene nå i 

gjennomsnitt får færre dager med antibiotikabehandling i løpet av sine første 14 

levedager. Figurene 18-21 viser endring i gjennomsnittlig antall dager med 

antibiotikabehandling for pasientgrupper med ulik modenhet (GA) ved fødsel.  

 

 

Figur 18 Effekt av kvalitetssikringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika; GA under 
28 uker. 

Anova 

P=0,038 
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Figur 19 Effekt av kvalitetssikringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika; GA 28-32 
uker. 

 

 

Figur 20 Effekt av kvalitetssikringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika; GA 33-36 
uker. 

Anova 

P<0,001 

Anova 

P<0,001 
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Figur 21 Effekt av kvalitetssikringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika; GA >37 
uker (barn født til termin) 

 

 

 

 

6.10 Pasientsikkerhet 

Komplikasjoner og uønskede hendelser registreres til NNK i det omfang som 
presenterer seg gjennom pasientforløp og behandlingsaktivitet. For eksempel vil 
behandlingsaktivitet ved forlenget behov for mekanisk ventilasjon, uventet 
infeksjon eller uventet død registreres i Neonatalprogrammet.  

Anova 

P=0,001 
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7. Formidling av resultater  

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø 

Hvert år blir innrapporterte data kontrollert og bearbeidet for statistikk og analyse 
av registerets leder og stipendiat. Det blir på bakgrunn av dette rapportert åpent og 
identifiserbart på den enkelte avdeling tilbake til alle nyfødtavdelingene deres 
resultater i forhold til datakvalitet, behandlingsaktivitet og behandlingsresultater.   

I tillegg arrangeres det årlige brukerkonferanser hvor det holdes foredrag, 
opplæring, informasjonsutveksling og diskusjon omkring bruk av registeret og 
resultater basert på registerdata. For stadig å øke den faglige aktualiteten og 
brukervennligheten av Neonatalprogrammet, oppfordres fagfeller i nyfødtmedisin 
til å komme med forslag til nye (eller endring av eksisterende) registrerinsgvariabler.  

Neonatalprogrammet er utviklet slik at ansatte ved den enkelte nyfødtavdeling til 
enhver tid kan hente ut predefinerte rapporter på egne data. Stadig flere melder 
tilbake til NNK at de henter ut egne data til for eksempel lokalt 
kvalitetsforbedringsarbeid, andre former for prosjekter eller resultater i forhold til 
drift og ressursbruk.  

 

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

Årsrapportene som utarbeides av NNK, er fra 2014 sendt til ledelsen/ 
administrasjonen ved den enkelte nyfødtavdelingen på avdelings-, seksjons- og 
klinikknivå. Ledelsen ved hver enkelt nyfødtavdeling blir dermed årlig informert om 
deres avdelings virksomhet og datakvalitet på utvalgte variabler sammenlignet med 
et snitt av resten av landet.  

 

7.3 Resultater til pasienter 

Det planlegges å øke tilgjengelighet til registerets arbeid og resultater gjennom 
registerets nettside www.neonatalprogrammet.no. Det endelige formatet i forhold 
til tilgjengelighet er ikke klarlagt fullt ut.    

http://www.neonatalprogrammet.no/
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7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå 

 

Årsrapportene som utarbeides for hver enkelt medlemsavdeling er fra 2014 
presentert åpent slik at alle avdelingene også kan se de andre avdelingenes 
resultater i tillegg til egne data. Dette er gjennomført for å fremme åpenhet i 
fagmiljøet samt for å legge grunnlaget for offentliggjøring av resultater fra NNK på 
sykehusnivå.  

 

 

 

8. Samarbeid og forskning 
 
 

8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre  

Se kapittel 9.  

 

8.2 Vitenskapelige arbeider 

Registeret er involvert i flere forskningsprosjekter basert på registerdata hvor det 
også kobles data til andre registre. Det foreligger 3 vitenskapelige publikasjoner fra 
siste år basert på registerdata, en publikasjon fra 2015 fra en institusjon:           

Early Enhanced Parenteral Nutrition, Hyperglycemia, and death among Extremely 
Low-Birth-Weight Infants. Hans Jørgen Stensvold, MD; Kenneth Strømmen, MD; 
Astri M. Lang, MD, PhD, Tore G. Abrahamsen, MD, PhD; Eline Kjorsvik Steen, BSc; 
Are Hugo Pripp, PhD; Arild E. Ronnestad, MD, PhD. JAMA Pediatr. 2015 Nov; 169 
(11):1003-10. 

De to siste publikasjonene vil bli omtalt i neste års rapport.  
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Del II Plan for forbedringstiltak 
 

 
9. Forbedringstiltak 
 

 Endringer av rutiner for intern kvalitetssikring av data  

Neonatalprogrammet ble oppdatert i slutten av 2015 og begynnelsen av 2016. 
Ytterligere en ny versjon testes allerede per d.d., og målet er at ny versjon tas i bruk 
i slutten av 2016 – begynnelsen av 2017.  
 
 

 Nye pasientrapporterte resultater som skal inn i registeret  
 
Det er startet planlegging av en oppfølgingsstudie av premature barn. I denne 
studien vil det blant annet fokuseres på livskvalitet. Da oppfølgingsstudien vil rettes 
mot barn ved fem års alder, vil det være pasientenes pårørende/foresatte som vil 
være de som formidler aktuelle PROM / PREM-data.  
Studien skal ha samtykke-basert datasamling, og det vil søkes godkjenning av REK.  
 
 

 Nye kvalitetsmål / Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller 
nasjonale kvalitetsindikatorer  
På NNKs årskonferanse i 2016 ble det diskutert hvilke kvalitetsindikatorer som kan 
egne seg som nasjonale kvalitetsindikatorer. Følgende fem variabler er valgt ut for 
det videre arbeidet for å avgjøre hvilke nasjonale kvalitetsindikatorer som skal 
gjelde: 

 Vekst Z-score hos prematurt fødte barn når de oppnår 
gestasjonsalder (GA) 34.0 

 Målt temperatur ved innleggelse av premature barn med GA under 
32 uker og/eller fødselsvekt under 1500 gram (hypotermi hos premature 
barn kan føre til økt sykelighet) 

 Mekanisk ventilasjon av premature barn med GA ≤ 32 uker 
 Antibiotikabehandling av fullbårne barn. Her vil man ekskludere barn 

som får Q-diagnoser (kirurgiske inngrep) eller hypotermibehandling 
 Overlevelse uten alvorlig morbiditet 
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 Forbedring av resultatformidling til deltagende fagmiljø  
Det har over lengre tid vært planlagt å videreutvikle nettsiden 
www.Neonanatalprogrammet.no slik at resultater, nyheter, artikler og annet kan 
publiseres fortløpende ut til fagmiljøet. Kontakt er knyttet til IKT-konsulenter og 
konkrete forslag til ny web-funksjon er klargjort, men på grunn av begrensninger i 
tildelingen av økonomiske midler fra Helse SørØst i 2016, har vi dessverre ikke fått 
realisert planene per d.d. 
 
 

 Samarbeid og forskning 
Det pågår til stadighet studier basert på NNK-data, og nye prosjekter og studier er i 
planleggingsfasen. Det planlegges blant annet en fellesnordisk registerbasert studie 
om ekstremt premature.  
 
 

 Nye samarbeidspartnere 
Samarbeidet med norske barneoftalmologer vedrørende opprettelsen av et ROP-
register gjennom Neonatalprogrammet fortsetter gjennom 2016 og videre i 2017. 
En forbedret versjon av ROP-registreringsmodulen kommer i oppdateringen av 
Neonatalprogrammet i slutten av 2016/begynnelsen av 2017.  
 
 
 

 

http://www.neonanatalprogrammet.no/
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Del III Stadievurdering 
 

10. Referanser til vurdering av stadium 
 
 

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister  

 

 

     

Nr Beskrivelse  Kapittel Ja Nei 

     

 Stadium 2  

  

 

1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner  3  □ 

2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå  3  □ 

3 Har en konkret plan for gjennomføring av 
dekningsgradsanalyser 

5.2  □ 

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

7.1  □ 

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  □ 

     

 

Stadium 3  

  

 

6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet  5.5, 5.6, 5.7  □ 

7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde  5.2, 5.3, 5.4 □  

8 Registrerende enheter kan få utlevert egne  
aggregerte og nasjonale resultater  

7.1  □ 

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

6.6  □ 
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10 Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på 
analyser fra registeret  

6.7  □ 

11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  6.8, 6.9  □ 

12 Resultater anvendes vitenskapelig  8.2  □ 

13 Presenterer resultater for PROM/PREM  6.3 □  

14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  □ 

     

 

Stadium 4  

  

 

15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom 
valideringsanalyser  

5.7 □  

16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse  
hvert 2. år  

5.2, 5.3, 5.4 □  

17 Har dekningsgrad over 80 %  5.4  □ 

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

7.1, 7.4 □  

19 Presentere resultater på sosial ulikhet i helse  6.4 □  

20 Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for 
pasienter  

7.3 □  

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

6.9  □ 
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