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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
publisering 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 kvalitetsindikatorer i registeret, og at resultatene
formidles på sykehusnivå.
I hver helseregion finnes det representanter for det nasjonale servicemiljøet for
medisinske kvalitetsregistre som kan svare på spørsmål angående årsrapporter.
Kontaktinformasjon til disse finnes på servicemiljøets nettsider.
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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 intravenøs 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) oppsto på grunnlag 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 kvalitetsregistrering.
Stortinget bevilget i 2002 kr 1,5 millioner til etablering av et nasjonalt register med
utgangspunkt i Neonatalprogrammet. NNK ble etter innstilling fra Helse Sør etablert
som et 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 etablere 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
heldigitaliserte nasjonale medisinske kvalitetsregister i Norge.

2.1.2 Registerets formål
Formålet med registeret er kvalitetsovervåkning, kvalitetsforbedring og forskning
innen nyfødtmedisin i Norge. Registerets kvalitetsarbeid skjer gjennom innsamling
og studering av detaljerte og ensartede høykvalitetsdata vedrørende nyfødte barns
helseforhold, behandling og utfall på kort og lang sikt.

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
NNK er i henhold til databehandleravtalen mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og
Oslo universitetssykehus HF, etablert med hjemmel i Medisinsk
Fødselsregisterforskriften [1], Helse-registerloven [2] og Personopplysningsloven
[3]. Formålet med Medisinsk Fødselsregister (MFR) er blant annet å:
«1. … innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om fødsler og
avsluttede svangerskap i Norge for å overvåke hyppighet av og studere
årsaksforhold ved: (…) 1.2. svangerskap og fødsel som kan tenkes å medføre
at barn kan bli særlig utsatt for å utvikle fysiske eller psykiske defekter eller
funksjonshemninger, 1.3. avvikende fødselsvekt, lidelser, misdannelser og
skader blant fødte og barn under ett år, 1.4. fosterdød og dødsfall blant barn
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under ett år,
2. drive, fremme og gi grunnlag for forskning med sikte på å bedre kvaliteten
innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og nyfødtomsorg ved identifisering
og overvåking av kvalitetsindikatorer …»
(MFR-forskriften, kapittel 1, § 1-3, 1) [1]
NNK ivaretar de refererte delene av MFR-forskriften som omhandler syke nyfødte
barn. Videre viser MFR-forskriften kapittel 1, § 1-9 til at MFR uten samtykke kan
inneholde opplysninger vedrørende den nyfødtes behandling og sykdom frem til ett
års alder [1]. Dette gir NNK, i likhet med MFR, det juridiske hjemmelsgrunnlaget til å
samle inn personidentifiserende opplysninger uten samtykke fra den registrerte
frem til barnet er 1 år gammelt. 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 demografiske data om mor, samles det inn detaljerte
data som omhandler utredning, behandling av den nyfødte i tillegg til utfall, til NNKs
nasjonale database.
Med grunnlag i meldeplikten til MFR, jf. MFR-forskriften kapittel 2, § 2-1 [1], har
helsepersonell som tilbyr og yter helsehjelp til syke nyfødte barn, dokumentasjonsog 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 Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet. Nasjonalt
folkehelseinstitutt er databehandlingsansvarlig og OUS Rikshospitalet er
databehandler.
2.3.1 Aktivitet i fagråd/referansegruppe
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.
Det ble ikke holdt noen møter i Fagrådet i 2016. Et møte ble avholdt 3. februar
2017; dette vil bli referert i Årsrapporten for 2017.
Det planlegges å sette sammen et nytt Fagråd som inkluderer en
brukerrepresentant. Prematurforeningen ansees å være den mest representative
brukergruppen.
Gjennom de siste årene, 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 skulle få en egen registreringsmodul for datainnsamling i
Neonatalprogrammet. I 2016 ble denne modulen utviklet og lagt inn som en del av
Neonatalprogrammet. Retinopatimodulen er nå tatt i bruk.
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3. Resultater
3.1 Innleggelser og opphold
Innleggelser på nyfødt intensivavdelingene er i all hovedsak øyeblikkelig-hjelpinnleggelser. Nyfødt intensivavdelingen vil i det videre benevnes som
«nyfødtavdelingen».
Figur 1 viser innleggelser i form av prosentvist antall av fødte barn som overflyttes
fra fødeavdelingen (inkluderer barsel) til nyfødtavdelingen innenfor eget sykehus.

Figur 1. Prosent av fødte barn som innlegges på sykehusets egen nyfødtavdeling.
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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 da noen barn har
flere pasientopphold.
Nyfødtavdelingen på Sørlandet sykehus HF Arendal ble lagt ned 1. september 2015.
En del av pasientene som tidligere ble behandlet på nyfødtavdelingen i Arendal,
behandles nå på nyfødtavdelingen på Sørlandet sykehus HF Kristiansand.

Figur 2. Antall pasientopphold pr år i perioden 2013-2016.

- Side 8 -

3.2 Behandling

Figur 3 viser antall behandlingsdøgn per år på mekanisk ventilasjon på de større
nyfødtavdelingene. Mekanisk ventilasjon inkluderer konvensjonell
respiratorbehandling og høyfrekvent ventilering (oscillering) som også er en form
for respiratorbehandling.
Tallene inkluderer både premature og fullbårne barn. Behandlingsdøgn med
mekanisk ventilasjon er beregnet annerledes i år sammenlignet med tidligere.
Tidligere ble antall registrerte timer regnet om til dager. Nå er det registreringer
gjort på det enkelte døgn som er lagt til grunn for beregningene.

Figur 3. Antall behandlingsdøgn på mekanisk ventilasjon på de større
nyfødtavdelingene.
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Figur 4 gir en landsoversikt over gjennomsnittlig antall døgn på mekanisk ventilasjon
i de laveste gestasjonsaldrene, 95 % konfidensintervall (CI).
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 viser et gjennomsnitt for perioden 2013-2016 og gjelder de minste
premature barna som ble utskrevet i live. Resultatene er fordelt på de ulike GA som
barna hadde ved fødsel.

Figur4. Landsgjennomsnittlig antall døgn på mekanisk ventilasjon, 95 % CI, for
premature barn født med GA ≤ 32 uker.
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Figur 5 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 2013-2016 fordelt på ulike
grupper av gestasjonsaldre.

Figur 5. Landsgjennomsnittlig andel med høyfrekvent ventilering (oscillering) av de
som ble behandlet med mekanisk ventilering.

Figur 6 viser de aller minste premature barnas postmenstruelle alder (PMA) ved
utskrivelse til hjemmet. PMA beregnes fra den første dagen i den siste
menstruasjonen mor hadde før graviditet.
Tallene gjelder premature barn født med GA < 28 uker som ble utskrevet i live og er
et snitt for årene 2013-2016. Pasientoppholdene er registrert til det sykehuset som
hadde initial behandling etter fødsel. Det innebærer at dersom et barn er behandlet
på flere sykehus, er alle opphold koblet sammen og resultatene er altså vist for det
sykehuset som hadde initial behandling.

- Side 11 -

Figur 6. Postmenstruell alder (PMA) ved utskrivelse til hjemmet for premature barn
født med GA < 28 uker.
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3.3 Outcome / Utfall

Figur 7 viser overlevelse for premature barn som ble født med GA ≤ 31 uker. Tallene
viser prosentvis overlevelse fordelt på barnas GA ved fødsel og er basert på et
landsgjennomsnitt for årene 2013-2016.

Figur 7. Prosentvis overlevelse for premature barn født med GA ≤ 31 uker.
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Figur 8 viser forekomst av kronisk lungesykdom (bronkopulmonal dysplasi = BPD).
BPD er en kronisk lungesykdom som de minste premature barna er sårbare for å
erverve på grunn av umodenhet i lungene ved fødsel og ved langvarig behandling
med mekanisk ventilasjon. Alvorlig BPD er i Norge definert som at barnet har behov
for ekstra oksygen og/eller respirasjonsstøtte ved PMA 36.0 uker.
Tallene gjelder premature barn født med en GA ≤ 31 uker som ble utskrevet i live.
Forekomst av BPD er gruppert i forhold til barnas GA ved fødsel. Tallene viser et
landsgjennomsnitt for årene 2013-2016.

Figur 8. Forekomst av kronisk lungesykdom, bronkopulmonal dysplasi (BPD), for
premature barn født med GA ≤ 31 uker.
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3.4 Datakvalitet
Det er generelt sett høy kompletthet i registrering av opplysninger knyttet til
utvalgte kvalitetsindikatorer i NNK, se også kapittel 5.7. Figur 9 viser for eksempel et
landsgjennomsnitt på 99,6 % kompletthet1 i registrering av opplysninger
vedrørende tarmsykdommen nekrotiserende enterokolitt (NEK).
På avdelingsnivå må det registreres opplysninger vedrørende NEK for alle pasienter
med GA under 32 uker og/eller fødselsvekt under 1500 gram. Figur 9 viser
komplettheten i denne registreringen og tallene må ikke forveksles med forekomst
av NEK ved den enkelte nyfødtavdeling.
Tallene er basert på et gjennomsnitt av årene 2013-2016 og viser således en svært
høy kompletthet gjennom flere år:

Figur 9. Kompletthet1 i registrering av opplysninger om nekrotiserende enterokolitt
(NEK)
1

Kompletthet i registrering av opplysninger om NEC må ikke forveksles med forekomst av NEC
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3.5 Registerdata fra NNK som grunnlag for klinisk
kvalitetsforbedringsarbeid
Registerdata viser at bruk av antibiotika på norske nyfødtavdelinger går ned ved at
pasientene i gjennomsnitt får færre dager med antibiotikabehandling i løpet av sine
første 14 levedager, se også kapitlene 6.7-6.9.
Figurene 10, 11, 12 og 13 viser landsgjennomsnittlig antall dager med intravenøs
antibiotikabehandling for årene fra 2009-2016. Grafene viser henholdsvis tall for
pasientgruppene med GA < 28 uker, GA 28-32 uker, GA 33-36 uker og GA 37-42
uker. For alle pasientgruppene er det en statistisk signifikant nedgang i bruk av
antibiotika.

ANOVA
P < 0.001

Figur 10. Effekt av kvalitetsforbedringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika første
14 levedager for nyfødte barn med GA < 28 uker.
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ANOVA
P < 0.001

Figur 11. Effekt av kvalitetsforbedringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika første
14 levedager for nyfødte barn med GA 28 – 32 uker.

ANOVA
P < 0.001

Figur 12. Effekt av kvalitetsforbedringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika første
14 levedager for nyfødte barn med GA 33 – 36 uker.
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ANOVA
P < 0.001

Figur 13. Effekt av kvalitetsforbedringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika første
14 levedager for nyfødte barn med GA 37 – 42 uker.
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4. Metoder for fangst av data
Dataregistrering foregår elektronisk gjennom registreringsplattformen
Neonatalprogrammet. Neonatalprogrammet benyttes ved alle landets 20
nyfødtavdelinger til registrering av demografiske data, diagnostikk og
behandlingsaktivitet.
I hovedsak er det visittgående leger ved den enkelte nyfødtavdeling som registrerer
data i Neonatalprogrammet. Data registreres daglig, det vil si 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
Rikshospitalet. Komplettheten i innsendte meldinger kontrolleres av registerets
konsulent, og sendekvittering returneres til avsender.
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5. Metodisk kvalitet
5.1 Antall registreringer
Det ble overført registrerte data fra totalt 7368 pasientopphold til den nasjonale
databasen i NNK i perioden 1.1.2016 – 31.12.2016.
Tabell 1 viser antall pasientopphold fordelt på de innmeldende nyfødtavdelingene
her representert ved sykehusene avdelingene er lokalisert til. Tallene henviser til
antall pasientopphold og ikke antall pasienter da noen pasienter har flere
pasientopphold.

Helseforetak

Helse region

Akershus universitetssykehus HF
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Helse Finnmark HF, Klinikk Hammerfest
Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus
Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus
Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus
Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger
Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus
Nordlandssykehuset HF, avd. Bodø Somatikk
Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
Sykehuset Innlandet HF, Elverum
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset Telemark HF, Skien
Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg
Sykehuset Østfold HF, Kalnes
Sørlandet sykehus HF, Arendal2
Sørlandet sykehus HF, Kristiansand3
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Totalt antall pasientopphold overført til NNK i 2016

SørØst
Vest
Nord
Vest
Vest
Midt
Midt
Vest
Nord
SørØst
SørØst
Midt
SørØst
SørØst
SørØst
SørØst
SørØst
SørØst
SørØst
Nord
SørØst
-

Antall
pasientopphold
677
543
48
320
177
270
138
509
231
619
666
437
111
245
283
561
402
442
241
448
7368

Tabell1. Antall pasientopphold registrert i NNK i 2016.

2

Nyfødtavdelingen ved Sørlandet sykehus HF Arendal ble lagt ned 1. september 2015.
Pasientene som tidligere ble innlagt på nyfødtavdelingen i Arendal, legges nå inn på
nyfødtavdelingen ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand.
3
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5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Det er ikke mulig å gjøre en dekningsgradsanalyse fra NNK mot for eksempel Norsk
Pasientregister (NPR) før alle nyfødte barn får ekte personnummer ved fødsel.
Gjennom prosjektet Automatisk fødselsnummer har helsemyndighetene og
skattemyndighetene samarbeidet tett for å lage en løsning som gjør at
fødselsmeldinger kan sendes elektronisk fra et sykehus til Folkeregisteret via Norsk
Helsenett med rask melding tilbake til sykehuset slik at hvert nyfødt barn kan få
tildelt et ekte personnummer innen de første 12 timer etter fødselen. Løsningen er
nasjonal, og skulle være innført i alle helseforetak i løpet av 2016 [4].
Da innføring av ekte personnummer innen de 12 første timene etter fødselen nylig
er startet, er dette foreløpig ikke blitt en obligatorisk registreringsvariabel i NNKs
registreringsplattform; Neonatalprogrammet. Det er på nåværende tidspunkt derfor
ikke mulig å gjøre en dekningsgradsanalyse fra NNK mot NPR.
Det er imidlertid blitt gjennomført en dekningsgradsanalyse fra NNK mot Medisinsk
Fødselsregister (MFR) på en pasientgruppe som inkluderte nyfødte barn med en
fødselsvekt under 1500 gram og/eller en GA under 32 uker, født i årene 2009 –
2014, totalt 3782 pasienter.
Metoden bestod i en direkte sammenligning av to datasett. En pasient i hvert
register fant ikke match mot det andre registeret.

5.3 Tilslutning
NNK samler data fra alle landets nyfødtavdelinger 4. Nyfødtavdelingene i Norge er
fordelt på HF i alle helseregioner, se tabell 1. Registeret har en tilslutning på 100 %
på institusjonsnivå.

5.4 Dekningsgrad
Se også kap. 5.2.
I en dekningsgradsanalyse fra NNK mot Medisinsk Fødselsregister (MFR) på en
pasientgruppe som inkluderte nyfødte barn med en fødselsvekt under 1500 gram
og/eller en GA under 32 uker, født i årene 2009 – 2014, totalt 3782 pasienter, fant 1
pasient i hvert register ikke match mot det andre registeret. Dekningsgraden for
den aktuelle pasientgruppen var dermed tilnærmet 100 % på individnivå.
Dekningsgradsanalysen ble gjennomført i 2015.

4

Nyfødtavdelingen ved Sørlandet sykehus HF Arendal ble lagt ned 1. september 2015. Pasientene
som tidligere ble innlagt på nyfødtavdelingen i Arendal, legges nå inn på nyfødtavdelingen i
Kristiansand.
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5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
Sentralt for sikring av god datakvalitet i NNK, er utvikling og bruk av
registreringsplattformen Neonatalprogrammet. 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 øvrige behandlingsaktiviteter
legges inn i programmet samt at eventuelle feil rettes.
Neonatalprogrammet er bygd opp med en automatisk funksjonalitet som er utviklet
for å understøtte innsamling av korrekte og komplette data. Den automatiske
funksjonaliteten innebærer blant annet at det på bakgrunn av øvrige registreringer,
dukker opp påminnelser og oppfølgingsspørsmål. Dersom det for eksempel
registreres oppstart av intravenøs antibiotikabehandling, dukker det opp spørsmål
om det ble tatt en blodkultur av pasienten før oppstart av antibiotika, se figur 14.

Figur 14. Automatisk funksjonalitet i Neonatalprogrammet bidrar til økt
datakvalitet.

Når det senere i pasientforløpet registreres at antibiotikabehandlingen er avsluttet,
«husker» programmet at det ble tatt en blodkultur, og man blir bedt om å registrere
resultatet av blodkulturen, se figurene 15 og 16. Slik sørges det for at
behandlingsforløpet av en infeksjon registreres så kompletthet som mulig; oppstart
av antibiotika knyttes til infeksjonsstart, antall dager med behandling registreres,
samt at det ved påvisning av sepsis (infeksjon i blodet) registreres hvilken mikrobe
som var årsak til infeksjonen. Dette er viktige data for kvalitetsforbedringsarbeid og
forskning.
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Figur 15. Automatisk funksjonalitet i Neonatalprogrammet bidrar til økt
datakvalitet.

Figur 16. Automatisk funksjonalitet i Neonatalprogrammet bidrar til økt
datakvalitet.

Høy datakvalitet krever at data samles inn prospektivt, i sanntid, da registreringer
gjort i ettertid lett kan bli mangelfulle. Neonatalprogrammet er derfor bygd opp for
at data skal registreres daglig.
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Fagmiljøets motivasjon for å gjøre komplette og korrekte dataregistreringer er et
annet sentralt element for å kunne få høy datakvalitet. Selv om helsepersonell som
tilbyr helsehjelp til syke nyfødte barn som nevnt har dokumentasjons- og meldeplikt
til NNK [1], ansees det som sentralt fra registerets side at Neonatalprogrammet er
brukervennlig og at det oppfattes som et nyttig verktøy i daglig klinisk praksis for de
som «må» registrere i det.
Av denne grunn er det lagt inn påminnelser om for eksempel å vurdere om en
antibiotikabehandling kan avsluttes dersom pasienten ikke har symptomer på
infeksjon, se figur 17. Denne typen påminnelser fungerer både som en hjelp for den
som registrerer, og ikke minst, som et ledd i kvalitetsforbedringsarbeidet for å bidra
til å redusere overforbruk av antibiotika for denne pasientgruppen.

Figur 17. Neonatalprogrammet som verktøy i daglig klinisk praksis.

Det tilstrebes stadig å videreutvikle Neonatalprogrammet i henhold til brukernes
ønsker og behov slik at programmet fremstår som oppdatert, logisk og effektivt.
Dialog med de som utfører daglige registreringer, er da avgjørende.
Det oppfattes fra registerets side at den autonomi og dynamikk som preger
samarbeidet mellom registeret og fagmiljøet for stadig å videreutvikle
registreringsplattformen, er av stor betydning for fagmiljøets motivasjon for
registrering av data. Det i tillegg til registreringsplattformens automatiske
funksjonalitet, danner grunnlaget for at NNK kan samle inn detaljerte data med høy
kvalitet.
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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. Beskriv metoden for valideringsstudien.]

5.7 Vurdering av datakvalitet
Det er generelt sett høy datakvalitet på utvalgte variabler i NNK. Figur 18 viser for
eksempel et landsgjennomsnitt på 99,6 % kompletthet for registrering av
opplysninger vedrørende nekrotiserende enterokolitt5 (NEC = alvorlig tarmlidelse
som ekstremt premature barn er sårbare for å utvikle i de første leveuker på grunn
av umodenhet). Da det er til dels lave tall fra hver rapporterende enhet, er
komplettheten beregnet ut fra et gjennomsnitt av årene 2013-2016 noe som
understreker en høy kompletthet gjennom flere år.

Figur 18. Prosentvis kompletthet i registrering av opplysninger om nekrotiserende
enterokolitt (NEC), gjennomsnitt av årene 2013-2016.

5

Kompletthet i registrering av opplysninger om NEC må ikke forveksles med forekomst av NEC
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Figurene 19 og 20 viser tidstrender for landsgjennomsnittet av kompletthet i
registrering av sentrale variabler.
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Figur 19. Tidstrend over kompletthet av sentrale verdier.
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Figur 20. Tidstrend over kompletthet av sentrale verdier.

- Side 26 -

CRIB 1
CRIB 2
Dato gjenvunnet FV
Opplysn. enter. ernær.

Det fremgår tydelig av figur 22 at kompletthet i registrering av variabelen
«Opplysninger om enteral ernæring» er blitt dårligere gjennom flere år. Det
oppfattes at årsaken til dårlig registrering her kan være systematiske feil i
datainnsamlingen. Det antas at måten denne variabelen presenteres på i
Neonatalprogrammet, fører til en usikkerhet blant de som registrerer om hvordan
variabelen skal registreres på riktig måte.
Samtidig er ikke denne variabelen markert som obligatorisk på samme måte som
registreringsområdene for andre utvalgte variabler. For eksempel er feltene for
utvalgte variabler som CRIB, CUL, ROP, Antenatale steroider og Gastrointestinale
forhold alle merket med en gul varseltrekant. Den gule varseltrekanten forsvinner
når obligatoriske data er registrert. Når alle gule varseltrekanter er borte, forsvinner
også en gul varseltrekant på en mappe for Utskrivning, og pasientens utskrivelse fra
avdelingen kan registreres.
Det at mappen Ernæring ikke er markert med en gul varseltrekant, kan gi et inntrykk
av at registrering i denne mappen er mindre viktig enn registrering i mappene
markert med varseltrekant. Det er også mulig å skrive ut pasienten uten at det er
registrert obligatoriske data i Ernæringsmappen.
For å heve komplettheten av registrering av opplysninger om enteral ernæring, må
teksten som hører til registreringsfeltet endres slik at det ikke vil herske tvil om hva
som skal registreres og det bør vurderes om også mappen med Ernæring skal
markeres med gul varseltrekant sammenstilt med en funksjon som hindrer
utskrivelse frem til disse dataene er registrert. I tillegg må lav kompletthet på denne
variabelen på nytt diskuteres med fagmiljøet.
Erfaringsmessig er det svært nyttig å bruke programmets funksjonalitet til å
«tvinge» frem kompletthet ved bruk av varseltrekant og hindring av muligheten til å
skrive ut pasienten. Det fremstår som en noe brutal metode, men denne funksjonen
er utarbeidet i forståelse med fagmiljøet. Flere har faktisk etterspurt mer bruk av
denne og lignende funksjoner da de er nyttige påminnelser i daglig registrering.
Figur 21 viser for eksempel hvordan komplettheten i en annen utvalgt variabel,
«Opplysninger om cerebral ultralyd (CUL)», gikk fra å ha lavest kompletthet et år til
å ha blant de høyeste i løpet av kun to år.
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Figur 21. Programteknisk løsning bidro sterkt til forbedring av kompletthet av
utvalgt variabel.
I 2012 ble funksjonen med gul varseltrekant og hinder for utskrivelse lagt inn på
mappen for CUL. Komplettheten økte radikalt fra 2012 til de neste årene. Da
verdien av komplettheten er beregnet ved et gjennomsnitt av en fireårsperiode,
trekkes en lav kompletthet fra tidligere år med inn i perioden 2012-2015, mens det i
perioden 2013-2016 viser en svært høy kompletthet da den automatiske funksjonen
var i bruk alle de fire årene.
Det oppfattes at det som kan være en systematisk feil i forhold til registrering av
opplysninger om enteral ernæring ikke har noen negativ effekt på validiteten av
øvrige data i registeret.
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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 blant annet prematuritet, gulsott, infeksjon,
respirasjonsproblemer, ulike former for organsvikt, cerebrale (hjernerelaterte) avvik
og skader, medfødte misdannelser inklusiv medfødte hjertefeil, fødselsasfyksi
(oksygenmangel ved fødsel som påvirker hjernens funksjon), metabolske
sykdommer og sjeldne syndromer.
Pasientene representerer hele spekteret av sykelighetsgrad fra stabile nyfødte barn
som kun trenger behandling og overvåkning på grunn av litt umodenhet, til
høyintensive, kritisk syke nyfødte barn med svikt i ett eller flere organsystem.
I gjennomsnitt innlegges drøyt 10 % av alle levendefødte barn i Norge på en
nyfødtavdeling. Figur 22 viser prosentvis andel av levendefødte barn som ble
overflyttet fra fødeavdelingen (inkluderer barselavdelingen) til nyfødtavdelingen
innenfor samme sykehus. Det er noen flere gutter som innlegges på
nyfødtavdelinger sammenlignet med jenter (1,2:1).

Figur 22. Prosentvis andel an nyfødte barn som ble overflyttet fra fødeavdeling til
nyfødt intensivavdeling innenfor eget sykehus.
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6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer
Det foreligger ikke entydige kvalitetsindikatorer for nyfødtmedisin.
Behandlingen som gis syke nyfødte barn er rettet mot å redde liv, og til å redde
barnet til et så friskt liv som mulig. På grunn av umodenhet i flere organsystemer,
har ekstremt premature barn risiko for å erverve alvorlig sykelighet i form av kronisk
lungesykdom, øyeskader, cerebrale (hjernerelaterte) skader, gastrointestinale
(mage-tarmkanalen) skader og infeksjoner.
I NNK benyttes blant annet følgende kvalitetsindikatorer:






Kompletthet i et predefinert sett av pasientdata
Antall dager på mekanisk ventilasjon
Liggetid i sammenlignbare pasientgrupper
Bruk av systemisk antibiotika (type antibiotika og behandlingsvarighet)
Forekomst av mistenkt og verifisert infeksjon

Særskilt for ekstremt premature barn:
 Forekomst av kronisk lungesykdom (bronkopulmonal dysplasi = BPD)
 Forekomst av alvorlig øyeskade (retinopati = ROP, også kalt «kuvøseblindhet»)
 Forekomst av hjernerelaterte skader (intrakraniell blødning = ICH og
periventrikulære cyster = PVL)
 Forekomst av alvorlig tarmsykdom/-skade (nekrotiserende enterokolitt = NEC)

Det pågår et arbeid for å velge ut hvilke variabler som kan egne seg som nasjonale
kvalitetsindikatorer.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål
(PROM og PREM)
P.t. inkluderes ikke PROM- og PREM-data i NNK. Det planlegges å gjennomføre en
oppfølgingsstudie av ekstremt premature barn som blant annet vil fokusere på
PROM/PREM-data fra pasienter og foreldre. Studien skal ha samtykke-basert
datainnsamling.
Det planlegges at PROM/PREM-data fra denne studien skal samles inn til NNK. Da
NNK basert på MFR-forskriften samler inn data uten samtykke fra den registrerte, se
kapittel 2.2, må det først etableres en tillatelse til å samle inn og lagre
samtykkebaserte data.
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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.
Det foreligger nasjonal konsensus med skriftlige retningslinjer på to områder innen
nyfødtmedisin. Det ene er behandlingsretningslinjer for hyperbilirubinemi (gulsott)
hos nyfødte. Det andre er retningslinjer for terapeutisk hypotermi ved moderat og
alvorlig asfyksi.
Det pågår et arbeid i fagmiljøet for å velge ut hvilke variabler som kan egne seg som
nasjonale kvalitetsindikatorer. NNK deltar aktivt i denne prosessen.

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Det samles inn data omkring både behandling av hyperbilirubinemi og terapeutisk
hypotermi til NNK.

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Hvert år mottar alle landets nyfødtavdelinger en omfattende rapport fra NNK som
viser avdelingenes resultater i forhold til datakvalitet, pasientbehandling og
pasientutfall på utvalgte kvalitetsindikatorer.
Ett av NNK kvalitetsindikatorer er, som allerede nevnt, 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 sentral del av behandlingen av
premature og syke nyfødte barn. Det er imidlertid viktig at antibiotikabehandlingen
er spisset mot et infeksjonsforløp både i forhold til antall dager med behandling, og
i forhold til hvilken mikrobe det er som er årsak til infeksjonen dersom det er
oppvekst av en mikrobe i blodkultur. Samtidig er det viktig å redusere et generelt
overforbruk av antibiotika for å forebygge utviklingen av antibiotikaresistente
bakterier.
NNK har gjennom flere år oppfordret fagmiljøet til å benytte årsrapportene som
grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid i klinisk praksis.
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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 GA ved fødsel). Fokus har blant annet 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
og blitt særlig belyst i årsrapportene de siste årene, er det også blitt inkorporert i
den automatiske funksjonaliteten i registreringsplattformen, se kapittel 5.5.

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring
(endret praksis)
Som allerede vist i kapittel 3, viser data fra NNK at bruk av antibiotika på norske
nyfødtavdelinger har gått ned ved at pasientene i gjennomsnitt får færre dager med
antibiotikabehandling i løpet av sine første 14 levedager. Figurene 23, 24, 25 og 26
viser landsgjennomsnittlig antall dager med intravenøs antibiotikabehandling for
årene fra 2009-2016. Grafene viser henholdsvis tall for pasientgruppene med GA <
28 uker, GA 28-32 uker, GA 33-36 uker og GA 37-42 uker. For alle pasientgruppene
er det en statistisk signifikant nedgang i bruk av antibiotika.

ANOVA
P < 0.001

Figur 23. Effekt av kvalitetsforbedringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika første
14 levedager for nyfødte barn med GA < 28 uker.
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ANOVA
P < 0.001

Figur 24. Effekt av kvalitetsforbedringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika første
14 levedager for nyfødte barn med GA 28 – 32 uker.

ANOVA
P < 0.001

Figur 25. Effekt av kvalitetsforbedringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika første
14 levedager for nyfødte barn med GA 33 – 36 uker.
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ANOVA
P < 0.001

Figur 26. Effekt av kvalitetsforbedringsarbeid: Nedgang i bruk av antibiotika første
14 levedager for nyfødte barn med GA 37 – 42 uker.

6.10 Pasientsikkerhet
Komplikasjoner og uønskede hendelser registreres i 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.

- Side 34 -

7. Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Hvert år blir innrapporterte data kontrollert og bearbeidet for statistikk og analyse.
Resultater blir rapportert åpent og identifiserbart på den enkelte avdeling tilbake til
alle nyfødtavdelingene. På en rekke variabler får avdelingene oppgitt egne
resultater sammenlignet med et snitt av øvrige nyfødtavdelinger. Resultater som
går tilbake til fagmiljøet omfatter datakvalitet, behandlingsaktivitet og pasientutfall.
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 registreringsplattformen, oppfordres fagfeller i
nyfødtmedisin til å komme med forslag til nye registrerinsgvariabler.
Registreringsplattformen 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 lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, ulike
prosjekter eller for fremvisning av resultater vedrørende drift og ressursbruk.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Årsrapportene som utarbeides av NNK, sendes til ledelsen/ administrasjonen ved
den enkelte nyfødtavdelingen på avdelings-, seksjons- og klinikknivå.

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.

7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå
Årsrapportene som utarbeides for hver enkelt nyfødtavdeling er fra 2014 presentert
åpent slik at alle avdelingene kan se øvrige avdelingers resultater i tillegg til egne
data. Dette er gjennomført for å fremme åpenhet i fagmiljøet samt for å legge til
rette for offentliggjøring av resultater fra NNK på sykehusnivå.
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8. Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
NNK har gjennom et samarbeid med Nasjonalt helseinstitutt og Helse Midt-Norge
utarbeidet en løsning som gjør at Retinopatiregisteret får gjort sin datasamling
gjennom NNKs registreringsplattform, Neonatalprogrammet. I 2016 ble en ROPregistreringsmodul ferdigstilt, og Retinopatimodulen er nå tatt i bruk av
oftalmologer (øyespesialister).
Det planlegges å gjennomføre en fellesnordisk registerbasert studie om ekstremt
premature barn.

8.2 Vitenskapelige arbeider

Artikler i fagfellevurderte tidsskrifter:
Stensvold, H.J., Klingenberg, C., Stoen, R., Moster, D., Braekke, K., Guthe, H.J.,
Astrup, H., Rettedal, S., Gronn, M., Ronnestad, A.E. Neonatal Morbidity and 1-Year
Survival of Extremely Preterm Infants. Pediatrics, 2017. 139(3). [5]
Burns, M.L., Stensvold, H.J., Risnes, K., Guthe, H.J., Astrup, H., Nordhov, S.M.,
Selberg, T.R., Ronnestad, A.E., Lang, A.M. Inotropic Therapy in Newborns, A
Population-Based National Registry Study*. Pediatric Critical Care Medicine, 2016.
17(10): p. 948-956. [6]
Fjalstad, J.W., Stensvold, H.J., Bergseng, H., Simonsen, G.S., Salvesen, B., Ronnestad,
A.E., Klingenberg, C. Early-onset Sepsis and Antibiotic Exposure in Term Infants: A
Nationwide Population-based Study in Norway. Pediatric Infectious Disease Journal,
2016. 35(1): p. 1-6. [7]
Stensvold, H.J., Strømmen, K., Lang, A.M., Abrahamsen, T.G., Steen, E.K., Pripp, A.H.,
Ronnestad, A.E. Early Enhanced Parenteral Nutrition, Hyperglycemia, and death
among Extremely Low-Birth-Weight Infants. JAMA Pediatr. 2015 Nov; 169
(11):1003-10. [8]
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Konferanser - foredrag basert på NNK-data:
PAS (Pediatric Academy Society), San Diego 2015
Medisinsk Fødselsregisters statistikk institusjonsmøte
Helse – og Kvalitetsregisterkonferansen 2016
Perinataldagene
Pediaterdagene

Doktorgradsstipendiatstudier:
Tema: Morbiditet og mortalitet hos ekstremt premature nyfødte,
populasjonsstudie.
Tema: Sepsis hos premature nyfødte, populasjonsstudie.
Tema: Hypotermibehandling av nyfødte med asfyksi, populasjonsstudie.

Annet:
Publisering av NNK-data i Norsk Nyfødthelseatlas (2016).
Utlevering av avidentifiserte NNK-data til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering:
Innleggelsesdata for ekstremt premature barn født i perioden 2009-2015.
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Del II

Plan for forbedringstiltak

9. Forbedringstiltak
Datafangst
Ny versjon av Neonatalprogrammet ble ferdigstilt ultimo 2016. Oppgradering til
versjon ble gjennomført på alle nyfødtavdelingene primo 2017.

Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten


Det er nødvendig å utvikle en permanent oppfølgings-database for nyfødte med
risiko for senere funksjons- og utviklingsavvik. Databasen vil måtte være basert
på konsesjon og samtykke fra pårørende/verge.



Representanter fra Folkehelseinstituttet og NNK vil i 2017 utarbeide nye
vedtekter basert på oppdatert mal som passer inn i NNKs hjemmelsgrunnlag og
organisering.

Nye pasientrapporterte resultater som skal inn i registeret
Det planlegges å gjennomføre en oppfølgingsstudie hvor det blant annet vil bli
samlet inn data vedrørende Livskvalitet. Studien vil inkludere premature barn og
deres foreldre/foresatte. Studien skal ha samtykkebasert datainnsamling.

Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller nasjonale kvalitetsindikatorer
Det pågår et samarbeid for å velge kvalitetsindikatorer i norsk nyfødtmedisin som
kan egne seg som nasjonale kvalitetsindikatorer.

Prioriterte, kliniske forbedringsområder
Flere nyfødtavdelinger melder om at de gjennomfører kvalitetsforbedringsprosjekter for å redusere hyppigheten av nosokomiale infeksjoner i sin
avdeling. Det er samtidig et landsomfattende pågående arbeid for å redusere
overforbruk av antibiotika på nyfødtavdelingene.
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Det pågår i tillegg ulike prosjekter for å styrke tilknytning mellom barn og foreldre
på flere av nyfødtavdelingene.

Forbedring av resultatformidling til deltagende fagmiljø
Det har gjennom flere år vært planlagt å videreutvikle nettsiden
www.Neonatalprogrammet.no slik at resultater, nyheter, artikler og annet kan
publiseres fortløpende og dynamisk ut til fagmiljøet. Kontakt er etablert med
designer og utvikler, og en plan for ny web-funksjon er klargjort. På grunn av
begrensninger i tildelingen av økonomiske midler fra Helse SørØst både for 2016 og
2017, har vi per d.d. foreløpig ikke kunnet realisere dette prosjektet.

Forbedring av resultatformidling til pasienter
En oppgradering av nettsiden www.Neonatalprogrammet.no er nødvendig for å
kunne formidle resultater, nyheter, artikler og annet som er tilpasset for barn,
foreldre, pårørende og andre omfattet av NNK. På grunn av begrensninger i
tildelingen av økonomiske midler fra Helse SørØst både for 2016 og 2017, har vi per
d.d. foreløpig ikke kunnet realisere dette prosjektet.

Nye samarbeidspartnere
Det planlegges en nyoppnevning av NNKs Fagråd. Blant annet skal øyelegene ha en
representant i det nye fagrådet, og det skal også tas inn en brukerrepresentant.
Prematurforeningen ser ut til å være den brukerorganisasjonen som i størst grad
kan representere barn og foreldre omfattet av NNK.

Forskningsprosjekter og annen vitenskapelig aktivitet
Det pågår studier basert på NNK-data til stadighet, og nye prosjekter og studier er i
planleggingsfasen.
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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

Ikke
aktuell

Stadium 2
1

Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner

3, 5.3

 □

□

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
7.1, 7.2
tilbake til deltakende enheter

 □

□

5

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II

 □

□

Stadium 3
6

Kan redegjøre for registerets datakvalitet

5.5

 □

□

7

Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde

5.2, 5.3,
 □
5.4

□

8

Har dekningsgrad over 60 %

5.4

 □

□

9

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

 □

□

10

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

 □

□
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6.6

11

Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på
6.7
analyser fra registeret

 □

□

12

Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8, 6.9

 □

□

13

Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

 □

□

14

Presenterer resultater for PROM/PREM

6.3

□ 

□

15

Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II

 □

□

Stadium 4

16

Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom
valideringsanalyser

5.6, 5.7

 □

□

17

Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år

5.2, 5.3,
□ 
5.4

□

18

Har dekningsgrad over 80%

5.4

 □

□

19

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

□ *

□

20

Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for
7.3
pasienter

□ 

□

21

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

 □

□

6.9

*Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til egne oppdaterte resultater,
men ikke løpende tilgang til nasjonale resultater.
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