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Del I

Årsrapport

1. Sammendrag
Den 12.12.18 fikk HISREGs registerledelse et varsel om manglende faglig utvikling i
kvalitetsregisteret fra Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre.
Basert på årsrapporten fra 2017 ble det påpekt behov for å øke dekningsgrad,
innhente representanter fra alle norske helseforetak i fagrådet, utarbeide
kvalitetsindikatorer med måltall og å bruke registeret til klinisk forbedringsarbeid.
Registerledelsen, signert av UNNs kvalitets- og utviklingssjef, sendte et svar på varselet
den 10.04-2019 med tilleggsinformasjon knyttet til disse påpekningene, samt en
tiltaksplan for 2019. Tiltaksplanen ble iverksatt gjennom 2019.
I oktober 2019 ble det gjennomført en individbasert dekningsgradanalyse for HISREG
for perioden 2016 til 2018. Dekningsgraden for perioden var 33,9%. Analysen viser at
fem helseforetak hadde dekningsgrad på mellom 23 og 35%, mens fem andre
helseforetak ennå ikke hadde startet rapportering til HISREG.
Registeret fikk 16.12-2019 ett års forlenget frist for rapportering på varselet om
manglende faglig utvikling. Ekspertgruppens vurdering ble sendt til Interregional
styringsgruppe som behandlet saken. Styringsgruppens bekymring knytter seg til om
registeret er tilstrekkelig forankret i fagmiljøet, og hvorvidt det er tilstrekkelig fokus på
bruk av resultater fra registeret i pasientrettet kvalitetsforbedring. Tidsfristen for
HISREGs rapport for forbedringer ble satt til 15.10-2020.
Fra 2019 er bruk av adalimumab ved Hidradenitis Suppurativa godkjent i
beslutningsforum. HISREGs leder fra 2018 til 2019 har vært sentral som gruppeleder
for å få utarbeidet en faglig veileder for bruk av biologisk behandling ved HS.
Veilederen ble implementert og publisert for medlemmene i Norsk Forening for
Dermatovenerologi (NFDV) den 10.12-2019. Bruk av HISREGs database vil bli
avgjørende for å overvåke bruk av biologisk behandling innenfor pasientgruppen på
nasjonalt nivå.
For å øke oppslutningen i HISREG basert på dekningsgradanalysen fra 2019 ble
tiltakene fra tiltaksplanen i 2019 videreført av ny registerledelse som startet i 2020.
Se vedlegg: Tiltaksplan for 2019
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Summary in English
On 12 December 18, HISREG's register management received a notification of a lack of
professional development in the quality register from the Interregional steering group
for medical quality registers. Based on the annual report from 2017, it was pointed out
that there is a need to increase the coverage rate, obtain representatives from all
Norwegian health trusts in the professional council, prepare quality indicators with
target figures and use the register for clinical improvement work.
The register management, signed by UNN's quality and development manager, sent a
response to the notification on 10.04-2019 with additional information related to
these remarks, as well as an action plan for 2019. The action plan was implemented
through 2019.
In October 2019, an individual-based coverage ratio analysis was carried out for
HISREG for the period 2016 to 2018. The coverage ratio for the period was 33.9%. The
analysis shows that five health trusts had a coverage rate of between 23 and 35%,
while five other health trusts had not yet started reporting to HISREG.
On 16 December 2019, the register was given a one-year extended deadline for
reporting on the notification of lack of professional development. The expert group's
assessment was sent to the Interregional steering group which dealt with the case. The
steering group's concern is related to whether the register is sufficiently anchored in
the professional environment, and whether there is sufficient focus on the use of
results from the register in patient-oriented quality improvement. The deadline for
HISREG's report for improvements was set at 15.10-2020.
From 2019, the use of adalimumab in Hidradenitis Suppurativa has been approved in
the decision forum. HISREG's leader from 2018 to 2019 has been central as group
leader to have a professional guide prepared for the use of biological treatment at HS.
The guide was implemented and published for the members of the Norwegian
Association for Dermatovenerology (NFDV) 10.12-2019. The use of HISREG's database
will be crucial for monitoring the use of biological treatment within the patient group
at national level.
In order to increase support for HISREG based on the coverage ratio analysis from
2019, the measures from the action plan in 2019 were continued by a new register
management that started in 2020.

See appendix: Action plan for 2019
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2. Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Hidradenitis suppurativa (HS), er en kronisk, residiverende inflammatorisk hudsykdom
som normalt debuterer etter puberteten og som medfører en betydelig redusert
livskvalitet hos de som rammes. Det ser ut til at kvinner i større grad enn menn
rammes av HS. Sykdommen er karakterisert ved verkende byller og sår i armhulene og
lyskene og andre områder med hud-til-hud kontakt. Tilstanden er kronisk og kan
variere i intensitet både hos enkelt pasienter og innenfor pasientgruppen som helhet.
Sykdommen fører ofte til skjemmende og smertefull arr-formasjon, illeluktende pusssekresjon og fistler som gir store plager i hverdagen og kan lede til uførhet.
Behandling av HS er utfordrende, og pasientgruppen har i lang tid vært en
underprioritert gruppe både behandlings- og forskningsmessig. Det er fortsatt stor
variasjon i behandlingstilbudet til pasientgruppen nasjonalt, og bruk av både kirurgisk
og medikamentell behandling må registreres for å sikre både regional enhetlig i
behandlingstilbud samt kvalitet av gitt behandling.
2.1.2 Registerets formål er å:






bidra til å utvikle og forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging ved HS
nasjonalt og nordisk
dokumentere behandlingseffekt og – varighet ved HS
gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere kvaliteten av
behandlingstilbudet ved HS hos sin virksomhet
bidra til økt forskningsbasert kunnskap om HS og dernest å bidra til bedre
behandlingen av denne tilstanden
spre kunnskap i både fagmiljø og befolkningen om tilstanden og de
behandlingsmulighetene som foreligger

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
HISREG er et samtykkebasert nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som f.o.m.
1.9.2019 har behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1
bokstav e (allmenn interesse) og forskrift om medisinske kvalitetsregistre, jf.
forskriften § 1-4. Forskriften gir nødvendig supplerende rettsgrunnlag i
samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. nr. 3, og unntak fra forbudet mot
behandling av helseopplysninger i samsvar med artikkel 9 nr. 2 bokstav j.
Samtykke er et tiltak for sikre den registrertes rettigheter og interesser, jf.
artikkel 89 nr. 1.
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Behandling av personopplysninger i HISREG hadde tidligere rettslig grunnlag i
konsesjon fra Datatilsynet datert gitt i 2012, godkjenning av Personvernombudet ved
UNN og bestemmelsene i helseregisterloven. Ved iverksettelse av ny
personopplysningslov og EU’s personvernforordning f.o.m. 20.07.18 opphørte
konsesjonsordningen, og all behandling av personopplysninger måtte ha rettslig
grunnlag i forordningen og eventuelt i norsk lov. I overgangen mellom konsesjonen og
forskrift om medisinske kvalitetsregistre skjedde behandlingen med grunnlag direkte i
forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a om samtykke.
Registeret henter per i dag inn aktivt samtykke fra pasientene, men det kan bli aktuelt
å endre til å bruke reservasjonsrett for å øke oppslutningen, samt synkronisere det
rettslige grunnlaget innenfor de nordiske landene.

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Dataansvaret for registeret er administrerende direktør ved Universitetssykehuset i
Nord-Norge HF (UNN HF). Driften av registeret er finansiert av Helse Nord RHF.
Sekretariatsfunksjoner og daglig ledelse er lokalisert til UNN HF.
Registerets fagråd forvalter datamaterialet og tar stilling til hvordan disse skal
bearbeides og presenteres.

2.3.1 Aktivitet i fagråd/referansegruppe
14.november ble det avholdt fagrådsmøte og årsmøte i forbindelse med brukermøtet
15. november. De viktigste sakene som ble tatt opp var varslet fra ekspertgruppen,
hvordan øke dekningsgraden og se på kvalitetsindikatorer med måltall. For øvrig har
det vært løpende korrespondanse per mail.
I 2019 har registerledelsen bestått av daglig leder Kjersti Danielsen MD PhD,
Hudavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og fagrådsleder Deirdre Nathalie
Dufour, speciallege, Danmark. Imidlertid sluttet begge i desember 2019 og ny
registerledelse overtok i 2020. Sykepleier Lars Erik Tunby, Hudavdelingen,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF er daglig leder og overlege Thrasyvoulos Tzellos,
Nordlandssykehuset HF er faglig leder i HISREG.
Fagrådet til HISREG har i 2020 endret profil fra en nordisk til norsk profil. Dette er på
grunn av varselet om nedleggelse og hvor fokuset for HISREG er å øke oppslutningen
nasjonalt før man evt. senere kan flytte fokuset til en nordisk profil igjen. Det har vært
gjort en del utskiftninger og endringer i Fagrådet det siste året. Per i dag består det av
en representant fra hver av de ulike norske hudavdelinger (helseregioner) og
brukerrepresentant.
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Følgende personer er oppnevnt til medlemmer av fagrådet for HISREG - Register for
behandling av Hidradenitis suppurativa i 2020.
Ingrid Snekvik, Overlege/førsteamanuensis, Hudavdelingen St. Olavs Hospital
HF, Norge. Fagrådsleder HISREG. Helse Midt Norge.
Anne Marte Henriksen, Overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
Norge. Helse Nord.
Olaf H. Antonsen, Overlege, Seksjon for hudsykdommer, Oslo
Universitetssykehus HF – Rikshospitalet. Helse Sør-Øst.
Inger Marie Skoie, PhD stipendiat, Hudavdelingen, Helse Stavanger HF. Helse
Vest.
Emilia Signe Hugdahl, konst Overlege, Haukeland Universitetssykehus HF, Helse
Bergen. Helse Vest.
Kristian Enerstvedt, Overlege, Haugesund Sanitetsforeningens
Revmatismesykehus, Helse Vest.
Hilde-Sofie Aasgaard, pasientrepresentant for HISREG

3. Resultater
3.1 Kvalitetsindikatorer og PROM/PREM
Det er i 2019 definert kvalitetsindikatorer med måltall som ønskes fulgt fremover og
som skal brukes til klinisk kvalitetsarbeid. Datainnhenting med ny databasestruktur
påbegynnes fra juni 2020. Det er ikke sannsynlig at man vil kunne gi komplette data
når det gjelder endring i kvalitetsindikatorer samt stedsvise resultater før tidligst i
årsrapporten for 2020.
Indikatorene defineres i kapittel 6.2. De første to er legerapporterte skåringssystemer,
mens det to siste er pasientrapporterte som er brukt i 2019.
Resultater fra 2019 viser at 5,5% av pasientene med Hidradenitis Suppurativa utviklet
symptomene før puberteten. Sammenlignet med andre pasienter med HS med
symptomer etter puberteten, ble det selvrapportert et høyere antall inflammatoriske
byller blant de som hadde symptomer før pubertet.
Analyser av pasient-rapporterte vurdering om smerter og antall av selvrapporterte
byller de siste 4 ukene har vist at pasientens vurderinger var likt vurdert med
alvorlighetsgraden av HS. Pasientens vurderinger og beskrivelser av sykdommen har en
viktig rolle i vurdering av sykdommen i klinisk praksis.
Resultatene viser fortsatt at det er en høyere forekomst av kvinner med
hudsykdommen Hidradenitis Suppurativa og de fleste av pasientene røyker.
En større del av pasientene i 2019 ble behandlet med evidensbasert antibiotika
behandling.
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Hurley-score før og etter behandling i 2019
Hurley-score brukes for å inndele sykdommen i stadium I-III (Mild til alvorlig). Ved
igangsetting av behandling bør Hurley-score vurderes før og etter behandlingsperioden
for å begrunne effekten.
Figur 1: Hurley-score før og etter behandling, hele landet i 2019.

Figur 1. Det som har vært gjentakende for HISREG er at det er lave antall kontroller
gjennomført etter behandling. Det gjennomføres mange preintervensjon-besøk ved
Hidradenitis Suppurativa men det har ikke blitt gjennomført kontroller etter
behandlingen. Dette vektlegges sterkt i de nye kvalitetsindikatorene.
- Side 8 -

Gjennomsnittlig HS-skår før behandling 2011 - 2019
HS-score er basert på Sartorius Hidradenitis Suppurativa Score som involverer telling
av affiserte regioner, noduli og sinus trakter. Hver region gir en poengsum og hver
lesjon gir en poengsum, når dette legges sammen gis det en totalsum som viser
alvorlighetsgraden for hudsykdommen.
Figur 2: Gjennomsnittlig HS, preintervensjon 2011-2019

Figur 2. Ved preintervensjon har gjennomsnittet for HS-skår ligget rundt 46,9 med
pasienter fra 2011 til 2019. Det har vært tilbakemeldinger på brukermøter om at HSskår har vært vanskelig å gjennomføre med tanke på tidsbruk og noe komplekst i
utførelsen. Fra 2020 er HS-skår fjernet fra HISREG.
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Gjennomsnittlig HS-score før behandling alle sykehus i 2019
HS-score er basert på Sartorius Hidradenitis Suppurativa Score som involverer telling
av affiserte regioner, noduli og sinus trakter.
Figur 3: Gjennomsnittlig HS-score, preintervensjon 2019

I figur 3 viser det en gjennomsnittlig høyere HS-score ved medisinsk behandling enn ved
kirurgisk behandling. Tilbakemelding fra brukere er at denne indikatoren var vanskelig
og tungvint å bruke.
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VAS-score (Smerter) før behandling i 2019 og 2011-2019
VAS er en visuell analog skala rettet mot smerter. HISREG har brukt denne for at
pasienter skal gi en vurdering ovenfor opplevde smerter ved hudsykdommen
Hidradenitis Suppurativa. Pasienten gir en vurdering fra 1 til 10 i en rute med 10
bokser på spørreskjema.
Figur 4: Gjennomsnittlig VAS-score, preintervensjon

Figur 4 forteller at smertenivået før behandling har ikke endret seg med årene og
smertenivået for pasienten ligger på en gjennomsnittlig smertenivå (VAS) på 5,8.
Gradering av smerter på over 5,4 angis som «intense» smerter.
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Figur 5. Gjennomsnittlig VAS-score, preintervensjon fra 2011 – 2019

Sammenlignet med figur 4 og figur 5 så ligger alle pasienter med en VAS-score på 6,1
gjennomsnittlig.
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Dermatologisk Livskvalitet
DLQI-sum er pasientens vurdering av livskvaliteten i sammenheng med
hudsykdommen. Her vektlegges pasientens opplevelse av f.eks. kløe/smerte eller
forlegenhet i forhold til seksualliv eller arbeidsliv. Samlet sum av dette gir en
tilbakemelding for pasientens opplevde livskvalitet med hudsykdommen. En samlet
sum fra 11-20 forteller at hudsykdommen har en veldig stor negativ effekt på
pasientens livskvalitet og sum fra 21-30 har ekstremt stor negativ effekt på pasientens
livskvalitet. Høyere poengsum betyr svekket livskvalitet.
Figur 6: Gjennomsnittlig DLQI-sum, preintervensjon i 2019

Figur 6 gir en pekepinn på at pasienter som lider med Hidradenitis Suppurativa
opplever at det gir en svært negativ effekt på pasientens livskvalitet.
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3.2 Andre analyser
Per i dag inneholder databasen i hovedsakelig demografiske data, samt data som sier
noe om alvorlighetsgrad av sykdommen ved registrering og valg av initial behandling.
Figur 7: Andel pasientforløp registrert av deltagende avdelinger 2019
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Figur 8: Andel unike pasienter registrert av deltagende avdelinger 2019

I figur 7 og 8 viser man pasientforløp og unike pasienter. Dette forteller oss at det er
mange pasienter som har flere pasientforløp som vil si at samme pasient har måtte
gjennomgå flere intervensjoner.
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Røykevaner og Hidradenitis Suppurativa
Røyking har som kjent en negativ påvirkning. Røyking snevrer inn de små blodårene i
de ytterste lagene av huden som derav reduserer blodsirkulasjonen og tapper huden
for oksygen og næring. Blant pasienter med Hidradenitis Suppurativa kan sykdommen
forverres eller forekomme oftere for de som røyker i tillegg.
Figur 9: Pasientgruppens røykevaner Norge 2019

Figur 9. forteller at det fortsatt er pasienter med HS som røyker nå. Det positive er at
det er en større andel i 2019 enn tidligere som har røkt men sluttet nå.
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BMI ved Hidradenitis Suppurativa
Body Mass Index måles i HISREG som er en målemetode for å gi en indikasjon på om
man er undervektig, normalvektig, overvektig eller sykelig overvektig. Formelen skal
vise balansen mellom høyde og vekt, BMI gir dessverre ikke en nøyaktig formel for
kroppens tilstand. BMI-formelen tar ikke høyde for kjønn eller muskelmasse mot
fettmasse. Formelen gir vektstatus undervektig (0-18,4), normalvektig (18,5-24,9),
overvektig (25-29,9), Fedme Klasse 1 (30-34,9), Fedme Klasse 2 (35-39,9) og Fedme
Klasse 3 (40- ).
Figur 10: Gjennomsnittlig BMI før behandling i Norge 2019

I figur 10 viser en gjennomsnittlig BMI på 31,5 for alle sykehus i 2019. Dette
klassifiseres som Fedme Klasse 1. Overvekt og sykelig overvekt i forhold til Hidradenitis
Suppurativa kan tenkes å medføre forverring eller økt affiserte områder hvor hud
møter hud som armhuler, lyske eller magefolder.
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Arbeidsliv og Hidradenitis Suppurativa
Hudsykdommen har en negativ virkning på livskvalitet samt pasienten er plaget med
mye smerter. Dette har igjen stor virkning på pasientens arbeidssituasjon hvor man i
det daglig arbeidslivet må slite med smerter, sekresjon av puss i arbeidstøy og plaget
med lukt.

Figur 11. – Arbeidsstatus før behandling i Norge 2019

Figur 11 forteller om hvor mange pasienter som er i full jobb, sykemeldt eller
uføretrygdet med mer i 2019. Det er ønskelig med kontrolldata for å se forskjell mellom
antall sykemeldinger før og etter behandling.
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Behandlingsmetode ved Hidradenitis Suppurativa
Innenfor behandling for Hidradenitis Suppurativa benyttes det både kirurgisk og
medisinsk behandling. Kirurgiske behandlinger som deroofing, eksisjon med og uten
hudtransplantasjon, CO2-laserkirurgi og eksisjon med åpen sårtilheling. Innenfor
medisinske behandlinger finnes det biologisk, antibiotisk, antiinflammatorisk og lokale
Registrert: 2019-01-03 til 2019-12-20
medisinske behandlinger.
Figur 12: Type intervensjon ved hele landet i 2019
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Figur 12 viser at de fleste pasientene blir behandlet med medisinske behandlinger i hele
landet.
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50

Behandlingsmetoder fordelt på sykehus.
Som vist i denne figuren kan man se hvilke behandlingsmetoder som er fortrukket ved
sykehus.
Figur 13: Type intervensjon fordelt på sykehus i 2019

På figur 13 viser det hva som er foretrukket intervensjon ved ulike sykehus. Hvis man
sammenligner sykehusene ser man at det er jevnt fordelt mellom medisinsk og kirurgisk
behandling mens ved St. Olavs er medisinsk behandling den foretrukne behandlingen
og ved Rikshospitalet er det kirurgisk behandling.
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Medisinsk behandling
Innenfor medisinsk behandling for Hidradenitis Suppurativa gis behandlingen basert på
alvorlighetsgraden til hudsykdommen. Det brukes biologisk, antibiotika,
Registrert: 2019-01-03 til 2019-12-20
antiinflammtorisk, analgetika og lokale medisinske behandlinger i legemiddelform.
Figur 14: Type medisinsk behandling i 2019 Type
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Figur 14 forteller at det brukes mest lokalisert medisinsk behandling, dette er ikke
spesifisert nærmere i HISREG. Men eksempler på lokalisert medisinsk behandling er
type antibiotika i linimentform.
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70

Figur 15: Type medisinsk behandling for delt på sykehus i 2019

Figur 14 og 15 viser at type medisinsk behandling som ble administrert ved
intervensjon til pasientene. Figuren viser at det fortsatt er bruk av lokal medisinsk
behandling som behandling. Med godkjenning av biologisk legemiddel for HS vil man
anta at bruken av biologisk behandling vil øke.
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Kirurgisk behandling
Det gjennomføres en del kirurgiske behandlinger innenfor Hidradenitis Suppurativa
som eksisjoner, deroofing og CO2-laserkirugi. Eksisjoner gjennomføres ved å skjære
lesjoner med skalpell. Deroofing er en kirurgisk metode med minimal invasivt inngrep.
Registrert: 2019-01-03 til 2019-12-20
CO2-laserkirurgi er en type kirurgi som brukes for å «brenne» bort lesjoner.
Figur 16: Type kirurgisk behandling i 2019
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Figur 16 viser at CO2-laserkirurgi er den foretrukne kirurgiske behandlignen for
pasienter med HS. Det er ikke alle sykehus som har denne type laserkirurgi tilgjengelig
ved klinikkene.
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Figur 17: Type kirurgisk behandling fordelt på sykehus i 2019

Figur 17. viser at det gjennomføres flest behandling med CO2-laserkirurgi ved UNN, St.
Olavs Hospital og Haugesund Revmatismesykehus, mens ved Rikshospitalet
gjennomføres det i større grad eksisjon med åpen granulering og sekundær tilheling
enn CO2-laserkirurgi.
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4. Metoder for fangst av data
HISREG er per i dag et samtykkebasert register. Samtykkeerklæring signeres etter
informasjon om registeret er gitt i forbindelse med konsultasjon hos lege.
HISREG er etablert som et elektronisk register hvor opplysningene legges fortløpende
inn gjennom registerportalen www.Helseregister.no via Norsk Helsenett. All pålogging
til registeret skjer i dag med en to-faktorautentisering av brukerne.
Skjema for pre-intervensjon fylles ut på papir eller elektronisk; dette består av både en
klinisk del som utfylles av lege og en pasientrapportert del. Det foreligger i tillegg en
egen intervensjonsdel som fylles ut av lege basert på valg av behandling.
Oppfølgende data har vært samlet inn på polikliniske kontroller. Ved disse kontrollene
gjentas samme informasjon og skåring som i pre-intervensjon med beskjeden
modifikasjon.
Registerledelsen har i 2020 forenklet papirskjemaene og fjernet en god del av
spørsmålene ved Preintervensjon og Kontroll-skjemaene som ikke har betydning for
valg av behandling for klinikere. Dermed er det som registreres betydelig mindre. Det
er fastsatt kontroll-måned for medisinsk og kirurgisk intervensjon hvor det kun skal
gjennomføres 3 måneders kontroll ved medisinsk intervensjon og 6 måneders kontroll
ved kirurgisk intervensjon. Når dette er gjennomført stopper pasientforløpet i HISREG.
Registerledelsen har oppfordret ledelsen ved aktuelle registrerende enheter om å
bruke støttepersonell, som opplærte helsesekretærer eller sykepleiere, i
registerarbeidet. Vi mener et godt samarbeid eller teamarbeid mellom lege og
sekretær/sykepleier i registerarbeidet kan gjøre en stor forskjell på tidsbruk og effektiv
registrering samt behandling for pasienter med Hidradenitis Suppurativa.
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5. Datakvalitet
Gjennom brukermøter fra 2018-2019 har den nye registerløsningen vært utarbeidet
med hensyn til disse tilbakemeldingene fra brukermøte. HISREG har tilpasset og gjort
de nødvendige endringene som var krevet i den nye registerløsningen. Det er gjort
flere praktiske endringer for å forenkle registerarbeidet og forhåpentligvis fremme
klinikernes ønske om å registrere.
Dekningsgradanalysen som ble presentert i 2019 viser at HISREG har få
innregistrerende enheter og ikke alle pasienter med Hidradenitis Suppurativa som ble
behandlet ved spesialisthelsetjenesten ble registrert i HISREG.
For å øke HISREGs kompletthet har den nye registerledelsen bedt om ny analyse med
oversikt over hvor alle pasienter med diagnosekode L73.2 ble behandlet i 2018-2019.
Med mer fokus på avdelings-/enhetsleder angående innregistrering i kvalitetsregistre,
jfr. forskrift om medisinske kvalitetsregistre, vil registerledelsen bruke mer ressurser
for å få en helhetlig nasjonal rapportering til HISREG og dermed få en bedre
kompletthet enn tidligere. Det skal gjennomføres en valideringsstudie av registrerte
data til HISREG. I tillegg vil det gjennomføres ny dekningsgradanalyse 2 år etter at ny
registerløsning er lansert.
Når det gjelder korrekthet i HISREG, er det pasientgruppen med diagnosekoden L73.2
over 18 år med samtykkekompetanse som fyller inklusjonskriteriene. I registeret er det
først og fremst hudleger som vurderer pasientens diagnose før det legges inn i HISREG.
HISREGs reliabilitet er basert på registrators tolkning av pasientens alvorlighetsgrad
samt pasientens egenrapporterte målinger. Det har tidligere vært rapportert om mye
tidsbruk og vanskelig registrering i HISREG som kan ha hatt en effekt på registrators
tolkning av indikatorene. Derfor er det med ny registerløsning gjort vesentlig endringer
som forenkler registreringen og registrators vurdering av alvorlighetsgrad. Det vil
derfor i 2021 bli gjennomført en valideringsstudie/intra-rater undersøkelse av
klinikeres vurdering av samme pasient ved ulike behandlingsenheter i forhold til de
nye resultatindikatorene som er satt.

Aktualitet blir beskrevet under punkt 5.5.
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5.1 Antall registreringer

Antall behandlinger innrapportert til HISREG var 287 i 2018, og i 2019 var tallet 341
Dette gir en økning på 18,8 %.
Dessverre er dekningsgraden til registeret fremdeles for lav og det jobbes systematisk
for å øke denne til 60 % innen 2022 og etter hvert over 80 % i løpet av den kommende
femårsperioden, se tiltaksplan for 2019 lagt ved. Registerledelsen jobber videre med
tiltaksplanen i 2020.
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5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Det er gjort en dekningsgradsanalyse for HISREG med kobling mot Norsk
pasientregister (NPR). Hjemmelsgrunnlaget er GDPR, artikkel 6 nr. 1 bokstav a og
artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Samtykkeerklæringen dekker sammenstilling med Norsk
pasientregister (NPR). Det er også hjemlet i relevante bestemmelser i NPR-forskriften
(§1 – 2b og § 3 – 7).
Dekningsgraden er beregnet etter følgende formel:
Dekningsgrad HISREG = begge registre + kun HISREG/begge registre + kun HISREG +
kun NPR.
Dekningsgrad NPR = begge registre + kun NPR/begge registre + kun HISREG + kun NPR
Tidsperioden for analysen er 2016-2018.

5.3 Tilslutning
HISREG samler inn data fra alle regionale helseforetak. Følgende har registrert data
2019: Universitetssykehuset Nord-Norge, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet, St.
Olavs Hospital, Stavanger Universitetssjukehus, Haukeland Universitetssjukehus og
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Det innsamles også data ved
Roskilde Sykehus i Danmark. I tillegg rapporterte ett privatpraktiserende
hudlegekontor – Hudpoliklinikken Levanger.
Det var bestilt en etterundersøkelse til SKDE analyseenhet for HISREG om
pasientdemografi og behandlingssteder for ICD-10 koden L73.2 og prosedyrekoder
som er gjengitt i «En forundersøkelse til Nordisk register for Hidradenitis Suppurativa
(HISREG)» (ISBN: 978-82-93141-15-0) som ble gjennomført i 2014. Grunnen til at det
var bestilt ny undersøkelse er for å kunne detektere andre enheter som kan ha
opplevd en økning av antall pasienter med L73.2 ved sin behandlingsregion og
innlemme disse enhetene i HISREG. Denne ble levert av SKDEs analyseenhet den
01.09-2020 – «Behandling av Hidradenitis Suppurativa».
Dessverre er det ikke kommet på plass datateknisk løsning for nordisk samarbeid i den
nye registerløsningen så HISREG har bestemt å øke oppslutningen nasjonalt i 2020
mens det ventes på en løsning fra SKDE/Helse Nord IKT om å ta med de nordiske
landene som Danmark, Sverige, Finland og Island.

5.4 Dekningsgrad
Det er utført en individbasert dekningsgradsanalyse for Norsk register for Hidradenitis
suppurativa (HISREG) for perioden 2016 til 2018. Hver pasient telles kun en gang i
analysen. Dekningsgraden for perioden var 33,9 %. Den varierte mellom
helseforetakene. Høyest dekningsgrad hadde UNN med 80,4 %. Fem helseforetak
hadde dekningsgrad på mellom 23 og 35 %, mens fem ennå ikke har startet
rapportering til HISREG.
Registeret har som mål å registrere alle forløp med HS ved norske hudavdelinger med
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unntak av enkelte kontakter f.eks. der hvor det ikke gjøres noen endring i
behandlingsopplegget eller pasienten bare kommer for et sårskift eller lignende vil ikke
pasienten registreres i databasen. Dette vil dermed gjøre at det ikke blir fullt overlapp
mellom antall registreringer av HS som hoveddiagnose i NPR og antall pasientforløp
som registreres inn i databasen. I tillegg er det ikke alle pasienter som er samtykkekompetente eller samtykker til deltagelse i registeret. Per nå er det ikke noen måte å
få registrert denne andelen på. Det må dog fremover påsees at alle samtykkende blir
registrert med grunnopplysninger og ved nye intervensjoner samt standardisert
kontroll basert på en eventuell intervensjon.
I ny registerløsning er det besluttet at ved medisinsk intervensjon skal det
gjennomføres kontroll etter 3 måneder og ved kirurgisk intervensjon skal det
gjennomføres kontroll etter 6 måneder. Etter kontrollene er pasientforløpet for
behandlingen ferdig.
Kontrollskjema etter 3 måneder blir automatisk lagt til i arbeidslisten hvis kliniker har
valgt medisinsk intervensjon som behandling. Hvis kliniker har valgt kirurgisk
intervensjon skal det gjennomføres kontroll etter 6 måneder og det legges et
kontrollskjema etter 6 måneder til i arbeidslisten.
Gjennom et pasientforløp i HISREG gjøres det en Preintervensjon, deretter en
Intervensjon og pasientforløpet avsluttes når kontroll av intervensjonen er
gjennomført. Hvis kliniker ønsker at pasienten skal starte ny behandling må det gjøres
samme et nytt pasientforløp. Ønsker kliniker at pasienten skal gjennomføre en
kombinasjon av medisinsk og kirurgisk behandling i et pasientforløp velges det en
kombinert medisinsk og kirurgisk intervensjon. Da skal det gjennomføres både kontroll
etter 3 mnd. og kontroll etter 6 mnd. i samme pasientforløpet, HISREG vil automatisk
legge til spørreskjemaene i arbeidslisten.
Hvis det ikke skal gjøres eller ikke er nødvending med en intervensjon skal det fortsatt
registreres Preintervensjon men da velges «Ingen intervensjon bestemt av lege» eller
«Ingen intervensjon bestemt av pasient» for å avsluttes pasientforløpet.

5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
Registerledelsen arbeider kontinuerlig med å forbedre og sikre datakvaliteten i
HISREG.
Alle innregistreringer av person sjekkes mot folkeregisteret. Det varsles om avvikende
verdier ved punching av data, og en egen elektronisk hjelpefunksjon i databasen
fungerer som rettledning, noe som ytterligere forbedres etter innføring av det nye
systemet. Når et skjema er fylt ut blir det varslet om manglende utfylling i en
korrekturrapport. Ufullstendig utfylte skjema lagres på en kladdliste som brukeren kan
holde oversikt over. Registersekretæren holder oversikt og varsler avdelinger som har
mange skjema på kladdlisten. Egne brukermanualer er utarbeidet og kan lastes ned fra
www.hisreg.no. Gjennom registerets rapportsystem gis det tilbakemelding til
sykehusavdelingene om manglende registreringer og sannsynlige feil.
Registerledelsen gjør flere tiltak med henblikk på opplæring av brukere når det gjelder
utfylling av skjema/ databasen. I tillegg jobber ledelsen og fagrådet tett med brukerne
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for å tilpasse databasen til klinisk setting; for dermed å sikre korrektheten,
reliabiliteten og sammenlignbarheten av data. Overgang til helelektronisk løsning vil
øke kompletthet og korrekt utfylling av skjema. Det ble i 2020 laget en video med
enkle steg som viser hvordan man bruker den nye registerløsningen til HISREG ved
registrering av pasienter, den ble lagt ut på www.hisreg.no kort tid etter lansering.
Aktualiteten av kvalitetsarbeidet sikres ved at data som innrapporteres til HISREG raskt
blir tilgjengelig i «Rapporteket», HISREGs resultattjeneste. Når det foreligger data på
de definerte kvalitetsindikatorene vil disse kunne følges i sanntid for å definere ulike
regionale forskjeller og eventuelle kvalitetsbrist.

5.6 Metode for vurdering av datakvalitet
HISREG ønsker å benytte flere metoder for validering av data. Hensikten er i hovedsak
å unngå systematiske feil (informasjons og seleksjons-bias).
Validering av allerede innsamlede data mot eksterne kilder (data re-catch).
Innhenting av data som mangler i HISREG (data catch).
Validering av måleinstrumenter (PROMs).
Validering av terskelverdier brukt ved sammenstilling av resultater i rapportsystemet.

5.7 Vurdering av datakvalitet
1. Kompletthet: Komplettheten av data i det gamle registeret er utilfredsstillende
grunnet muligheten til å lagre og godkjenne uferdige skjemaer. Med det nye registeret
er denne muligheten tatt bort og det er satt opp sperringer for godkjenning av
uferdige skjemaer. Alle sentrale variabler er merket med * og kan ikke lagres uten data
i disse.
Mangelfull innrapportering av kontrollvurderinger fører videre til usikkerhet
vedrørende komplikasjonsratene og resultatmål som endring i kvalitetsindikatorer som
HS-Skår, DLQI og VAS. Kontrolldata presenteres derfor ikke i årets årsrapport. HISREGs
daglige ledelse erkjenner at manglende kontrolldata må forbedres betydelig i årene
som kommer.
2. Korrekthet: Det ble ikke gjennomført datakvalitetsundersøkelse i 2019 slik at
HISREGs korrekthet er ukjent. Det ble gjennomført et uttrekk fra det
pasientadministrative system ved UNN av antall pasienter med diagnosekode L73.2
som hoveddiagnose og hvor disse ble behandlet ved UNN Tromsø i løpet av 2019. Et
fåtall av pasienter med hoveddiagnose L73.2 havner på andre avdelinger enn
Hudavdeling UNN.
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Tabell 5. Pasienter med hoveddiagnose L73.2 – UNN Tromsø
Uttrekk fra Nimes - Pasienter med hoveddiagnose L73.2 i 2019
1300 Gastrokirurgisk avdeling - UNN
1600 Urologisk avdeling - UNN
1800 Plastikkirurgisk avdeling - UNN
2100 Øre-nese-hals- og kjeveavdeling - UNN
2400 Kvinne- og fødeavdeling - UNN
4200 Hudavdeling - UNN
Sum totalt:

4
1
5
1
2
258
271

1,4 %
0,3 %
1,85 %
0,3 %
0,7 %
95,2 %
100 %

3. Reliabilitet: Ikke gjennomført valideringsstudie av måleverktøyene. Det planlegges å
gjennomføre en valideringsstudie av måleverktøyene hvor det skal sendes ut et bilde
av samme HS pasient til alle hudleger som så skal vurdere iHS4 og Hurley graden. Dette
vil gi en tilbakemelding hvorvidt hudleger vurderer pasienten likt nasjonalt.

6. Fagutvikling og pasientrettet
kvalitetsforbedring
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Alle pasienter over 18 år som blir behandlet for L73.2 Hidradenitis Suppurativa,
hidradenitt, purulent hidradenitt i spesialisthelsetjenesten og som samtykker til
registrering er aktuelle deltagere.

6.2 Registerets variabler og spesifikke kvalitetsindikatorer
Etter oppgradering av databasen foreligger det en ny komplett kodebok for alle
variabler i databasen. Kodeboken ble oppdatert juni 2020.
Behandlingsvalg og skåring av sykdommen (besvares av lege): alvorlighetsgrad av
sykdom, valg av behandling for eksempel biologisk eller kirurgi med mer.
Resultatmål (besvares av pasient og lege): Her benyttes kliniske endepunkter i form av
et sett validerte måleinstrumenter som er anbefalt i internasjonal litteratur;
pasientrapporterte resultatmål (PROMs). I tillegg rapporteres komplikasjoner både av
lege og pasient. Legen rapporterer også forbedring i skåringsvariabler når pasienten
kommer fysisk til kontroll.
Det er gjort et arbeid med å ytterligere definere de indikatorer som ønskes etablert
som nasjonale kvalitetsindikatorer.
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Kvalitetsindikatorer for HISREG
Det nye fagrådet har vinter 2020 besluttet nye kvalitetsindikatorer.
KI 1. Henvist til hudspesialist
Andel forløp hvor pasientene har blitt henvist til hudspesialist innen 1 år fra
allmennlege.
Måloppnåelse – Høy: >80 %, Moderat: 80-60 %, Lav: <60 %

KI 2. Reduksjon av iHS4 score ved kontroll
Andel pasienter som har en reduksjon av alvorlighetsgrad ved iHS4 etter behandling
Måloppnåelse – Høy: >90 %, Moderat: 90-70 %, Lav: <70 %

KI 3. HiSCR på >50 % ved kontroll
Andel pasienter som er blitt vurdert til HiSCR på >50 % etter behandling.
Måloppnåelse – Høy: >90 %, Moderat: 90-70 %, Lav: <70 %

KI 4. Reduksjon av Hurley skår ved kontroll
Andel pasienter som oppnår reduksjon fra Hurley 3/2 til 2 eller 1 etter behandling
Måloppnåelse – Høy: >90 %, Moderat: 90-70 %, Lav: <70 %

KI 5. Endring i livskvalitet DLQI
Andel pasienter som oppnår behandlingsmålet (DLQI<4) for pasientvurdert
dermatologisk livskvalitet.
Måloppnåelse – Høy: >90 %, Moderat: 90-70 %, Lav: <70 %

KI 6. Endring i Visual Analog Skala (VAS) for smerte ved HS
Andel pasienter som oppnår reduksjon av VAS på mer enn 30 % etter behandling
Måloppnåelse – Høy: >90 %, Moderat: 90-70 %, Lav: <70 %

KI 7. Utført kontroll etter behandling
Andelen pasienter som har utført kontroll hos hudspesialist 3 og 6 mndr etter
behandling.
Måloppnåelse - Høy: >90 %, Moderat: 90%-80%, Lav: <80 %

KI 8. Komplikasjon etter kirurgisk behandling
Andelen pasienter med komplikasjoner rapportert av pasienter ved kontroll 6 måneder
etter operasjon.
Måloppnåelse - Høy: <5 %, Moderat: 5-30 %, Lav: >30 %

KI 9. Bivirkning etter medisinsk behandling
Andelen pasienter med bivirkninger rapportert av pasienter ved kontroll 3 måneder
etter startet medisinsk behandling.
Måloppnåelse – Høy: <5 %, Moderat: 5-30 %, Lav: >30 %

KI 10. Pasienttilfredshet etter behandling
Andel pasienter som er fornøyd med behandlingen som ble gitt på sykehuset.
Måloppnåelse – Høy: >80%, Moderat: 80-60%, Lav: <60 %
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I følge «Veileder for behandling av Hidradenitis Suppurativa i Norge» er
alvorlighetsgrad av sykdommen avgjørende for valg av behandling. For å avgjøre
alvorlighetsgraden benyttes resultatindikatorene iHS4 og Hurley staging. Ved
monitorering av behandlingen brukes de samme resultatindikatorene iHS4 og Hurley
samt HiSCR som gir en vurdering av effekten av behandlingen.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål
(PROM og PREM)
For å evaluere effekt av behandling bruker HISREG følgende PROM og PREM


Endring i dagliglivets aktivitet og sykdomsspesifikk livskvalitet (DLQI)



Endring av smerte vedrørende hudsykdommen (VAS) (denne er utvidet fra
2020)



Pasienttilfredshet med behandlingen som ble gitt på sykehuset (PREM) Ny fra
2020.

I tillegg etterspørres komplikasjoner og bivirkninger med behandlingen. Dette tilføyes i
den nye registeroppgraderingen som ble klar til lansering juni 2020.
DLQI og VAS besvares av pasientene ved bruk av spørreskjemaer før og etter
intervensjon. HISREG har et ønske om at disse spørreskjemaene blir helelektronisk og
mulighet for å bruke ePROM hvor pasientene kan besvare disse hjemme uten å måtte
gjøre det fysisk på sykehuset. Det avventes fortsatt teknisk løsning for dette.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Det foreligger data i HISREG for å vurdere ulikheter i helsetilbudet for pasienter med
HS avhengig av sosiale og demografiske ulikheter som alder, vekt, kjønn, røykestatus
og utdanning.
Bakgrunnsvariabler (besvares av pasient): Demografiske og sosioøkonomiske data,
samt andre kjente risikofaktorer som kan ha betydning for sykdomsutvikling og
behandling som; alder, kroppsmasse indeks (BMI), røyking, utdanning, co-morbiditet,
sivilstatus, yrkesstatus med mer.
Vi ser klare geografiske forskjeller i behandlingstilbud (jamfør resultater) når det
gjelder kirurgi og medisinsk behandling. Med ny veileder for behandling av
Hidradenitis Suppurativa i Norge er det beskrevet anbefalinger for bruk av type
behandling satt i system ut ifra alvorlighetsgraden av sykdommen. HISREG vil kunne
brukes for å kartlegge de geografiske forskjellene ved behandlinger som er gitt. Da det
er alvorlighetsgraden av sykdommen som skal bestemme type behandling som gis.
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6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer o.l.
Det ble godkjent og publisert ny veileder for behandling av Hidradenitis suppurativa i
Norge i 2019. HISREG vil bruke tid i 2020 til å markedsføre denne for behandlende
enheter.

6.6 Etterlevelse av faglige retningslinjer
Ettersom «Veileder for behandling av Hidradenitis suppurativa i Norge» kom sent i
2019, har ikke dette vært fulgt opp i 2019. HISREG har imidlertid brukt mye av
innholdet i utformingen av den nye registerløsningen i 2020 for å samsvare med det
som etterspørres i veilederen. HISREG har linket til veilederen på www.hisreg.no for å
bidra til økt etterlevelse av veilederen i behandling av HS nasjonalt.

6.7 Identifisering av pasientrettede forbedringsområder
Registeret har som mål å identifisere kliniske forbedringsområder, å være til hjelp
under arbeidet med å forbedre behandlingen for pasienter med HS, og å kunne gi
tilbakemelding til behandlende avdeling basert på avdelingens egne innrapporteringer.
I de innsamlede data har vi så langt kunnet identifisere flere forbedringsområder.


Tidligere diagnose/behandling hos spesialist. Vi ser at pasienter oppgir mange
års forsinkelse fra tid ved første byll til første konsultasjon hos fastlege og
første konsultasjon hos spesialist. Dette er et kjent problem, også i land utenfor
Norge, og HISREG gjør det mulig å følge denne parameteren videre for å se
etter forbedring i situasjonen. HISREG har som formål og fokus i 2021 å
informere fastleger, spesialister, pasienter og Norges befolkning om
Hidradenitis Suppurativa og behandlingen av dette.



Effekter av behandling. Innrapporterte data gir oss mulighet til å estimere
effekt av behandling på sykdomsaktivitet, selvrapportert sykdomsaktivitet,
sykdomspåvirkning og påvirkning av livskvalitet. Vi har identifisert kirurgi som
en nyttig og effektiv behandling, mens med ny godkjent biologisk behandling
for HS er det viktig å kunne måle legerapportert og pasientrapportert effekt av
behandlingen.



Regionale forskjeller. Innrapporterte data viser at det gis forskjellig
behandlingstilbud i forskjellige regioner. HISREG ønsker å belyse denne
variasjon med den nye rapporteringsløsningen og sammenligne egen enhet
mot andre enheters valg av behandling. Med ny veileder for behandling av HS
vil det være enklere å få til regional likhet i valg av behandling for HS.
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Livsstilsfaktorer. Vi har i våre innrapporterte data sett at svært mange med HS
røyker og er overvektige. HISREG gir mulighet til å identifisere disse pasientene
gjennom systematisk journalopptak og gir mulighet til å følge opp om
igangsatte tiltak i form av røykeslutt og/eller vektreduksjon har effekt på
behandling.

6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring
Det er ikke igangsatt systematiserte konkrete prosjekter for klinisk kvalitetsforbedring
per i dag utover arbeidet med nasjonal faglig veileder ved HS.
Det har de siste årene vært gjort et betydelig arbeid fra HISREG for å etablere et bedre
og mer nasjonalt enhetlig tilbud til HS pasientene ved å gjennomføre
fagmøter/brukermøter.
Uformell bruk av data til klinisk kvalitetsforbedring er i gang ved flere avdelinger ved at
man henter ut resultater og data på komplikasjoner etter behandling og justerer egen
praksis etter dette.
Med ny registreringsløsning er det også satt i gang et prosjekt for å forbedre
rapporteringsportalen til registrerende enheter med variabler som er mer rettet imot
kvalitetsforbedring i avdelingen. Her ønsker den nye registerledelsen at
avdelingsledere/enhetsledere får tilsendt kvartalsvis rapportering av resultater fra sin
enhet med sammenligning til andre enheter for å kunne drive med kvalitetsforbedring
av behandlingen som gis.

6.9 Evaluering av tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring
(endret praksis)
Med ny veileder for behandling og ny registerløsning for HISREG vil vi kunne se en klar
endring av tiltakene før og etter 2019.
Henviser til 6.8.

6.10 Pasientsikkerhet
Komplikasjoner etter kirurgi og seponering av legemidler grunnet alvorlige bivirkninger
registreres i HISREG.
Økt bruk av biologisk behandling vil kunne gi økt risiko for bivirkninger og det er derfor
viktig å monitorere dette særskilt med henblikk på pasientsikkerhet.
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7. Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Årsrapporten for HISREG distribueres i fagmiljøet. Det arrangeres felles nordisk
brukermøte, samt lokale møter ved deltagende avdelinger hvor lokale og nasjonale
resultater presenteres. Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev til alle deltagende avdelinger
4-6 ganger pr. år og data distribueres i tillegg via nettsiden/ Rapporteket.
Da det er ukjent for registerledelsen om hvor mye de deltakende enheten bruker
rapporteringstjenesten ønsker registerledelsen at det skal være en
abonnementsmulighet med link til avd./enhetsleder og registrerende brukere hvor det
vil komme kvartalsvis rapport fra egen enhet sammenlignet med andre enheter.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Årsrapporten distribueres til administrasjon og ledelse til alle deltakende enheter. Som
presentert i 7.1 ønsker registerledelsen at ny rapporteringsløsning vil sette
avd./enhetsleder ved registrerende enheter som abonnenter for kvartalsvis rapport
om egen enhet.

7.3 Resultater til pasienter
Pasientene får tilgang til den årlige offentliggjøringen av resultater fra HISREG på
kvalitetsregistre.no. Det er en pasientrepresentant i fagrådet som inviteres til HISREG
brukermøte, fagrådsmøter og mottar nyhetsbrev som sendes til innrapporterende
avdelinger. Vedkommende oppfordres til å dele nyheter og resultater med andre
pasienter i dertil egnede fora. Registeret presenterer også på vitenskapelige
konferanser og i faglige fora som igjen distribueres til pasientene via ulike kanaler. Det
er ønskelig med et samarbeid med pasientorganisasjonen PEF Norges HS-utvalg i
forhold til distribuering av viktige resultat for pasientgruppen.

7.4 Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no
Alle indikatorer som vises ved punkt 6.2 skal presenteres på kvalitetsregistre.no.
HISREG ønsker at kvalitetsindikatorer på kvalitetsregistre.no har en kvartalsvis eller
halvårlig oppdateringsfrekvens.
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8. Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Det foreligger uformell kontakt med andre nasjonale kvalitetsregistre ved felles møter
arrangert av SKDE og Registerenheten ved UNN.
Det er ønskelig å opprette et samarbeid med DERMAREG som er et lokalt
kvalitetsregister ved OUS, og ved mulig opprettelse av et Psoriasis-register ved Helse
Bergen. Ettersom HISREG er det eneste dermatologiske helseregister i Norge ønsker
man et samarbeid med bruk av like kvalitetsindikatorer og PREM/PROM for å kunne
sammenligne pasientgrunnlaget på tvers av ulike hudsykdommer.

8.2 Vitenskapelige arbeider
Med ny registerledelse planlegger man å strukturere hvordan utlevering av data fra
HISREG skal foregå.
Vedrørende publikasjoner er det publisert følgende vitenskapelige artikler basert på
HISREGs data. Data ble utlevert i 2016 med godkjenning fra fagrådet.
«Evaluation on medical and surgical treatments for hidradenitis suppurative using real life data from the Scandinavian registry (HISREG).» Ø. Grimstad et al, JEADV, 2019.
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Del II

Plan for forbedringstiltak

9. Videre utvikling av registeret
 Datafangst
 Registeret har i 2020 fått oppgradering til ny plattform på QregScel.
Opplæring tilbys per videotjeneste grunnet Covid-19.
 Nye skjemaer er utviklet hvor legeskjema har fått nye variabler og
andre krevende variabler er fjernet slik at rapporteringsbyrden er
redusert.
 Registerledelsen holder seg oppdatert med deltakende enheters
tilbakemeldinger med registeret som vil legges for jevnlig
oppdatering.
 Pasientskjema er oppgradert med bl.a. PREM og rapportering av
komplikasjoner/bivirkninger.
 Det er laget opplæringsvideo for innregistrering i registeret, publisert
på HISREG.no.
 ePROM for innhenting av kontrolldata er ferdigstilt fra registerets
side, og står nå på prioriteringslisten hos HN-IKT. Med ny ePROM
løsning vil en løse en del utfordringer med ressurs- og tidsbruk som
deltakende enheter har gitt tilbakemelding om.
 Avdelingsbesøk vil bli prioritert når det åpner opp for mulighet til
dette.
 For å øke oppslutning i registeret, vil en ut fra rapporten «En
forundersøkelse til Nordisk register for Hidradenitis Suppurativa
(HISREG)» gjøre en oppsøkende virksomhet mot alle klinikker som
ikke registrerer i HISREG.
 Datakvalitet
 Flere enheter har fått tilgang til det nye registeret, bl.a. NLSH og
Helse Møre og Romsdal HF. Registerledelsen bruker
etterundersøkelsen fra SKDE Analyseenhet for å rekruttere flere
enheter som behandler HS.
 Som beskrevet i punkt over skal forbedring av dekningsgrad i
registeret gjøres ved bredere oppsøkende virksomhet mot enheter
som ikke registrerer. Det arbeides aktivt med å etablere
innrapportering fra hudleger ved Nordlandssykehuset,
Helgelandssykehuset, Førde sentralsjukehus, Sykehuset Innlandet og
Finnmarkssykehuset som er øvrige sykehus med hudpoliklinikk
virksomhet.
 I ny registreringsløsning er variabler i registreringsskjema som skal
kompletteres merket med * og vil ikke lagres før den er utfylt, noe
som sikrer korrekthet og kompletthet ved registrering.
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 Det skal gjennomføres valideringsstudier i forhold til registerets kompletthet
og korrekthet. Med nylig gjennomført dekningsgradanalyse og ny
registreringsløsning skal det i neste omgang sikres at det er variablene er
komplette og korrekte.



Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
 Nye kvalitetsindikatorer med måloppnåelse brukes til videre fagutvikling og
eventuelle kvalitetsforbedrende tiltak i tjenesten.
 Lagt til ny variabel med pasienttilfredshet ved behandling som tillegg for
pasientrapporterte resultater. Det planlegges å gjøre registeret mer lik andre
kvalitetsregister for å ha et bedre sammenligningsgrunnlag. Forslag om bruk
av EQ-5D vil bli presentert hvis registeret ikke legges ned. Det er gjort en
nedjustering av demografiske variabler for å forenkle registeret og minske
tidsbruk ved besvarelsen.
Tatt i bruk variabler/indikatorer som blir brukt i «Veileder for behandling av
Hidradenitis Suppurativa i Norge» publisert i 2019. Registeret fokuserer på å
øke kompetansen om hudsykdommen Hidradenitis Suppurativa i
primærhelsetjenesten for å kunne få et raskere pasientforløp for
pasientgruppen.
 Gjennomgang av Rapporteket om hvordan resultatene blir presentert for
deltakende enheter og hva som er viktige resultater for enheter.
 Planlagt at det skal gi kvartalsvis rapporter direkte til ledelsen ved
deltakende enhet.
 Registerledelsen skal opprettholde kontakt med pasientorganisasjonen
Psoriasis og Eksem Forbundet Norge – Hidradenitis Suppurativa utvalget for
å evt. holde foredrag om HISREG for pasienter og behandlere ved seminarer
eller mestringskurs. Grunnet Covid-19 har Psoriasis og Eksem Forbundet
avlyst alle møter i 2020 men HISREG har fått en artikkel i medlemsbladet
«Hud og Helse».



Samarbeid og forskning
 HISREG har ønske om et fremtidig samarbeid med et evt. Psoriasisregister
med deling av like variabler/indikatorer, og andre lokale dermatologiske
registre.
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Del III

Stadievurdering

10. Referanser til vurdering av stadium
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium HISREG og registerets egen evaluering.

Nr Beskrivelse

Kapittel

[Egen vurdering 2019]
Ja
Nei

Stadium 2
1

Samler data fra alle aktuelle helseregioner

3, 5.3

✓

□

2

Presenterer kvalitetsindikatorene 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
jevnlig rapportering av resultater på enhetsnivå tilbake 7.1, 7.2
til deltakende enheter

✓

□

5

Har en oppdatert plan for videre utvikling

Del II, 9

✓

□

5.7

□

✓

Stadium 3
6

Kan dokumentere kompletthet av kvalitetsindikatorer

7

Kan dokumentere dekningsgrad på minst 60 % i løpet av
5.2, 5.4
siste to år

□

✓

8

Registeret skal minimum årlig presentere
kvalitetsindikatorresultater interaktivt på nettsiden
kvalitetsregistre.no

✓

□

9

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

✓

□
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7.4

10

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de
viktigste faglige retningslinjer

3, 6.6

11 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret Del II, 9

✓

□

✓

□

Stadium 4
12

Har i løpet av de siste 5 år dokumentert at innsamlede
5.6, 5.7
data er korrekte og reliable

□

✓

13

Kan dokumentere dekningsgrad på minst 80% i løpet av
5.2, 5.4
siste to år

□

✓

Registrerende enheter har tilgang til oppdaterte egne
14 personentydige resultater og aggregerte nasjonale
resultater

7.1

□

✓

15 Registerets data anvendes vitenskapelig

8.2

✓

□

3.1

✓

□

6.9,

□

✓

□

✓

✓

□

16

Presenterer resultater for PROM/PREM (der dette er
mulig)

Nivå A
Registeret kan dokumentere resultater fra
kvalitetsforbedrende tiltak som har vært igangsatt i
17
løpet av de siste tre år. Tiltakene skal være basert på
kunnskap fra registeret

Nivå B
Registeret kan dokumentere at det i rapporteringsåret
har identifisert forbedringsområder, og at det er
18
6.7, 6.8
igangsatt eller kontinuert/videreført pasientrettet
kvalitetsforbedringsarbeid

Nivå C
19 Oppfyller ikke krav til nivå B
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10.2 Registerets oppfølging av fjorårets
vurdering fra ekspertgruppen
Tiltak for HISREG i 2020 for bedring av:
Dekningsgrad:
Da det er kjent at HISREG har utfordringer med for lav dekningsgrad, er det
implementert tiltak for å øke dekningsgraden i 2020. Ny forskrift for medisinske
kvalitetsregistre øker helseforetakenes ansvar i forhold til registrering i HISREG. I
behandlingsveileder for HS, som ble godkjent og publisert i desember 2019, står det
eksplisitt at pasienter med HS som behandles på sykehus skal registreres i HISREG.
Det var planlagt økt reisevirksomhet tidlig i 2020 med avdelingsbesøk til alle
registrerende og ikke-registrerende enheter basert på dekningsgradanalysen, men
grunnet Covid-19 situasjonen ble dette satt på vent. Det er iverksatt hyppigere kontakt
ved bruk av nyhetsbrev og mailkorrespondanse med de enkelte hudavdelingene som
behandler pasientgruppen L73.2, samt deres ledelse for å øke oppslutning rundt
registeret.
Det planlegges ny dekningsgradsanalyse i etterkant av at nytt datasystem er iverksatt
og tatt i bruk om 2 år samt om 5 år.
HISREG har som mål å få 60% dekningsgrad innenfor pasienter med diagnosen
Hidradenitis Suppurativa innen 2022, med økning til 80% innenfor en 5-års periode.
Det er ønskelig med tilsvarende økning i dekningsgraden på nordisk plan når det
juridiske og tekniske løsninger er på plass, men med et lengre tidsperspektiv.
Kompletthet og intern kvalitetssikring:
Den nylig oppgraderte registerløsningen sikrer kompletthet av alle variabler med
tilbakemeldingsfunksjon ved feiltasting eller ukomplett utfylling. I tillegg inkluderer
den enkelte nye måleparametere som er mer i tråd med klinisk praksis, de øvrige
internasjonale registre og pågående forskning. Denne oppgradering gjør at alle klinisk
relevante parametere for monitorering av HS behandling registreres i databasen, også i
forhold til biologisk behandling. Elektronisk løsning fremfor papirskjema vil føre til mer
komplette data og dermed heve kvaliteten på databasen.
De skåringsverktøy som er valgt til bruk i databasen ansees som gullstandarden
innenfor HS diagnostisering og monitorering, og har akseptable intra- og interobserver
relabilitet som er kjent gjennom internasjonale studier. Dette gir økt ensartethet i
forhold til skåringssystem og økt datakvalitet. Det tilbys opplæring ved avdelingsmøter
fra HISREG registerledelse i forhold til skåringsverktøy samt at veilederen for
behandling av Hidradenitis Suppurativa i Norge inneholder god informasjon om bruken
av Hurley og iHS4, samt bilder om noduli, abscess og fistula.
Grunnet Covid-19 har det ikke vært mulig å gjennomføre besøk på sykehus eller
brukermøte, men opplæring tilbys per videotjeneste.
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Mangelfull innrapportering av kontrollvurderinger
For å kunne si noe om kvaliteten og tilfredsheten etter en gjennomført behandling er
det avgjørende at pasientene rapporterer kontrolldata. I tråd med utviklingen på
mange andre fagområder har de ulike hudavdelingene i Norge redusert antall
pasientkontroller. Det gjør at det er vanskeligere å få inn direkte kontrolldata fra
pasientene selv (PROMS/ PREMS data). Ved bruk av ePROM vil dette problemet bli løst
noe som det er klargjort for og søkt om. Den evt. nye ePROM-løsningen gir mulighet
for at kontrolldata registreres fra pasientene selv i HISREG og gir en tilbakemelding på
behandlingen med henblikk på effekt og tilfredshet (PROMS/ PREMS). Dette arbeidet
er ferdigstilt fra HISREGs side og er på prioriteringslisten hos HN-IKT. Etter de nye
retningslinjene for godkjent biologisk behandling for HS, skal det i forhold til
medikamentet som tas i bruk, gjennomføres en kontroll på sykehus etter 3 mnd.
Fagmiljøene rapporterer også at knapphet på legeressurser og reduksjon i
støttepersonell ytterligere vanskeliggjør å få punchet papirskjema inn i databasen. En
helelektronisk løsning vil gjøre at pasienten kan fylle inn data elektronisk i forkant av
legekonsultasjonen. HISREG anbefaler at legen fyller ut direkte i databasen under
konsultasjonen og unngår mellomledd som kan lede til feil.
Nye kvalitetsindikatorer og bruk av registeret i klinisk forbedringsarbeid
Alle relevante variabler for beskrivelse av alvorlighetsgrad samt skåringsverktøy som er
relevant for klinisk hverdag og forskning er implementert i den nye versjonen av
HISREG. Dette gir grunnlag for evaluering av kvalitet i de ulike avdelinger i forhold til
klinisk respons, bivirkninger av behandlingen samt at man kan vurdere de ulike
helseregioner mot hverandre i forhold til behandlingstilbud (for eksempel biologisk
behandling og kirurgi) ved HS.
Registerledelsen har utviklet kvalitetsindikatorer med måltall som er presentert og
godkjent av fagrådet den 01.04.20 og 14.09.20. Ved økt kompletthet og økt
kontrolldata i databasen vil en kunne si noe om endring i de målte hoved-endepunkt
for behandlingseffekt, samt parametere relatert til behandlingsrelaterte bivirkninger
slik som blødning, infeksjon og funksjonsnedsettelse.
I forbindelse med oppstart av biologisk behandling av HS i Norge er det behov for
monitorering av denne behandlingen. HISREG blir et avgjørende verktøy for strukturert
oppfølging av pasientgruppen og utvider fra 2020 sine kvalitetsindikatorer til å
inkludere HiSCR som er et måleverktøy for effekt av biologisk behandling samt det nye
skåringsverktøyet iHS4.
Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller nasjonale kvalitetsindikatorer
På initiativ fra HISREG i samarbeid med vår fagmedisinske forening NFDV og de
nasjonale hudavdelinger ble det sendt ut på høring en felles behandlingsveileder for
HS som ble godkjent og publisert i desember 2019. Det var avgjørende å få på plass
ensartede regler ettersom bruk av biologisk behandling ved HS nå nylig er godkjent i
beslutningsforum. HISREGs tidligere leder, Kjersti Danielsen hudspesialist PhD, satt
som leder av dette utvalget.
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