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Takk til:
Alle som bidrar med å registrere inn til NorSpis.
Lisbeth Sæterstad, ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser i Bodø, for utredningsdokument
om overenstemmelse mellom anbefalingene i de nasjonale retningslinjene for behandling av
spiseforstyrrelser og hva som måles i NorSpis.

Til opplysning om årets rapport, til Ekspertgruppen:
Rapporten er i år relativt lang. Noen kapitler inneholder mye tekst. Det er imidlertid valgt å
beholde noen detaljerte beskrivelser som kan virke overflødig eller irrelevant for den gjengse
leser av rapporten. Rapporten fungerer også som en skriftliggjøring, for NorSpis sin egen del,
av ulike planer og forbedringsområder.
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Kapittel 1
Sammendrag/Summary.
Resultater
NorSpis presenterer i år resultater for alle år til og med 2019 samlet. Pasientgruppen er generelt
ung, med over 75 % av registreringene foretatt av pasienter mellom 15 og 30 år, og mindre enn
fem prosent er menn. Totalt 64.8 % har en anoreksidiagnose, mens 23.1 % har en
bulimidiagnose. Det er i pasientgruppen utbredt å ha vært utsatt for en eller annen form for
negative livshendelse, som mobbing (44.6 %), misbruk/overgrep (28.0 %) og fysisk og psykisk
mishandling (21.3 % og 34.4 %). Selvrapporterte selvmordsforsøk er på over 30 %.
For nær halvparten av pasientene kan man se en bedring av spiseforstyrrelsessymptomer fra
start til slutt målt med psykometriske instrumenter (EDE-Q), og tilsvarende for bedring av
funksjon i dagliglivet knyttet til spiseforstyrrelsen (CIA). Samtidig oppgir omkring 90 % av
pasientene at de ved behandlingsslutt har hatt noen form for bedring på et spørsmål om «utfall»
av behandlingen, og en tilsvarende andel rapporterer noen form for «utbytte» av behandlingen.
Totalt 42.6 % av pasientene som var undervektige (BMI<18.5) var ikke lenger undervektige
ved behandlingsslutt. For første gang presenteres resultater fra den enkelte innregistrerende
enhet, som enheten selv vil kunne ta opp til vurdering hos seg. Resultatene viser variasjoner fra
enhet til enhet, men pasientsammensetning og datakvalitet vil påvirke vurderingene.
Datakvalitetsresultater
Enkelte aspekter ved datakvaliteten kan være adekvat, men tre systematiske feilkilder som kan
ha en innvirkning på resultatene må nevnes: (1) Lavt antall leverte sluttregistreringer
(forløpskompletthet); (2) lav dekningsgrad nasjonalt; og (3) noe ulik registreringspraksis ved
enhetene omkring inn- og utregistreringene som kan gjøre sammenligning vanskelig. Flere
enheter har riktignok god dekningsgrad på startregistreringen for sin pasientgruppe, og samlet
for de man har beregnet dekningsgrad for, viser de registrerende enhetenes egne estimater at
dekningsgraden nærmer seg 60 %. Man har i 2020 kommet godt i gang med samarbeid med
Norsk pasientregister for en mer objektiv metode for beregning av dekningsgrad.
Kvalitetsforbedring
NorSpis har enda ikke bidratt til konkrete forbedringer av kvaliteten på behandlingen til
pasienter med spiseforstyrrelser, men med akkumulerende antall innregistreringer og
presentasjon av stadig mer statistikk, er forutsetningene gode for at forbedringsarbeidet vil
kunne begynne å ta seg opp.
Planer
Den viktigste utfordringen fremover for NorSpis er å øke antall innregistrerende enheter, for å
fange opp hele pasientpopulasjonen. Alle regionale enheter i tillegg til enkelte andre enheter
har nå registrert en stund, men ingen nye enheter startet innregistrering i 2019. Planene for økt
tilslutning innbefatter en egen plan for dataimport fra eksterne systemer. Dette vil måtte skje
samtidig som nye enheter starter innregistrering i dagens løsning. I planene er det første målet
å få inkludert alle spesialpoliklinikkene og andre enheter med et tilpasset tilbud til pasienter
med spiseforstyrrelse. Som et ledd i planene vil det også jobbes bedre med at enhetene får
jevnligere tilgang til relevante rapporter de kan bruke i sitt forbedringsarbeid, slik at nytten av
registrering økes.
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Kapittel 2
Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Om spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelser er «en gruppe psykiske lidelser med symptomer som handler om forholdet til
mat, kropp og vekt.» (Helsedirektoratet, 2017). Spiseforstyrrelser kan ha stor innvirkning i den
rammedes liv og være forbundet med sterkt nedsatt livskvalitet (Jenkins et al.,2011), somatiske
komplikasjoner og økt dødelighet (Arcelus et al., 2011, Smink et al., 2012). Også familien til
den rammede kan i stor grad påvirkes (Anastasiadou et al., 2014). Den anslåtte prevalensen i
befolkingen er på henholdsvis 0.5 % for anoreksi, 1-2 % for bulimi og 2-3 % for
overspisningslidelse (Helsedirektoratet, 2017). De siste årene har gjennomsnittlig antall nye
tilfeller som starter behandling i spesialisthelsetjenesten ligget på omkring 1000 for anoreksi
og 750 for bulimi (Reas & Rø 2018). Kjønnsforskjellen er tydelig. Omkring 9 av 10 rammede
er kvinner, selv om funnene varierer (Lindvall Dahlgren & Wisting, 2016). Sykdommen
debuterer hyppigst i en tidlig fase av livet, i ungdommen og ung voksen alder. Fortsatt er det
mange med spiseforstyrrelser som ikke blir oppdaget og får hjelp (Helsedirektoratet, 2017).
Opprettelsen av registeret
Det er flere kjennetegn ved spiseforstyrrelser som gjør sykdomsgruppen egnet til et nasjonalt
medisinsk kvalitetsregister til bruk i forbedring av behandlingen. Spiseforstyrrelser anses
generelt som vanskelige og kostnadskrevende å behandle. For mange pasienter kan
behandlingsløpene være lange og kompliserte, med flere behandlingsforløp, med innleggelser
i døgnavdeling og behandling i poliklinikk, og med pasienter som faller ut av sitt
behandlingsopplegg. NorSpis er laget for å kunne følge pasienter over tid. Det foreligger også
store behandlingsmessige kunnskapsbehov, både behov for bedre viten om behandlingseffekt
og prognoser, og kunnskap om behandlingen for delgrupper av pasientpopulasjonen, blant
annet de som utvikler en langvarig, alvorlig tilstand. Man anser behandlingstilbudet til pasienter
med spiseforstyrrelser i Norge for å ha stor variasjon i oppbygging og innhold.

4

2.1.2 Registerets formål
Registeret skal være et nasjonalt kvalitetsregister som inkluderer enheter som behandler
pasienter med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern. Registeret
har som mål å øke kvalitet på behandlingen av pasienter med spiseforstyrrelser gjennom:

• Å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling
og oppfølging

• Evaluere dagens behandlingsstruktur og forskjeller i organiseringen av
behandlingstilbudet

• Å dokumentere behandlingsresultat og varighet

• Å avklare om Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og
behandling av spiseforstyrrelser følges med tanke på hvilke utredningsverktøy som
brukes

• Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet

• Å bidra til økt kunnskap om spiseforstyrrelser og behandlingen av disse tilstandene

• Å danne grunnlag for forskning
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2.1.3 Analyser som belyser registerets formål
Opplysningene i NorSpis vil kunne analyseres på ulike måter for å belyse registerets formål.
Under følger en liste over statistikk eller analyser som utføres per i dag (i årsrapporten for
2019). Deretter følger en liste over analyser som er planlagt gjennomført for å belyse registerets
formål. Denne vil NorSpis måtte jobbe videre med.
Understreket tekst viser til konkrete momenter i registerets formålsparagraf.
Definisjoner
Først kan det være behov for noen klargjørende definisjoner. En «behandling» regnes i NorSpis
som summen av alle tiltak en pasient har mottatt ved en behandlingsenhet, innen ett og samme
registreringsforløp (fra oppstart til slutt), mens et «tiltak» i NorSpis kan være en av følgende:
«Utredning», «poliklinisk behandling», «intensiv poliklinisk behandling», «døgnbehandling»,
«dagbehandling».

Statistikk eller analyser som belyser registerets formål, og som utføres per i dag:




Dokumentasjon av behandlingsresultat:
-

Endringer pasientenes i symptomer fra start til slutt, og kategorisering av
endringene etter anerkjente metoder (se kvalitetsindikator 1 og 2)

-

Andel undervektige pasienter som ikke lenger er undervektige ved
behandlingsslutt (se kvalitetsindikator 3)

-

Pasientenes egenrapporterte bedring og utbytte av behandlingen (se
kvalitetsindikator 4 og 5).

Om behandlingsstruktur og forskjeller i behandlingstilbud:
-

Deskriptiv statistikk med fordelingen av tiltakstypene pasientene har fått ved de
ulike behandlingsenhetene.

-

Pasientenes egenrapporterte erfaringer med bruk av helsetjenestene ved de ulike
behandlingsenhetene (fire ulike indekser)

Statistikk eller analyser som belyser registerets formål, og som er planlagt utført:


Dokumentasjon av behandlingsresultat:
-

Behandlers vurdering av utfall og sammenligning med pasientens vurdering av
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utfall (global vurdering)







-

Behandlers vurdering av utfall av det enkelte behandlingstiltak.

-

Forskjeller mellom behandlingsenheter for barn og unge og voksne - på ulike
mål, som kvalitetsindikatorer - når man har tilstrekkelig antall registreringer til å
undersøke det.

-

Forskjeller mellom de ulike diagnosegruppene - på ulike mål, som
kvalitetsindikatorer - når man har tilstrekkelig antall registreringer til å
undersøke det.

Om behandlingsstruktur og forskjeller i behandlingstilbud:
-

Forskjeller mellom barn/unge og voksne når det kommer til hvilken behandling
pasientene mottar - når man har tilstrekkelig antall registreringer til å undersøke
det.

-

Statistikk på tvangsinnleggelser.

-

Øvrige planlagte analyser vil på ulike måter handle om å belyse
behandlingsstruktur og forskjeller i behandlingstilbud.

Dokumentasjon av behandlingsvarighet (og tilknyttet informasjon, som
sykdomslengde):
-

Statistikk over behandlingsvarighet ved den enkelte innrapporterende enhet.

-

Statistikk over tiltakslengder for de ulike tiltakene

-

Statistikk over pasientenes egenrapporterte tid fra sykdomsdebut til
behandlingsstart, inkludert mulighet for å se på geografiske/regionale
forskjeller.

Oppfyllelse av nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser:
-

Ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset HF er det i
forbindelse med årets rapport utført en utredning for NorSpis. Denne
utredningen har sett på samsvaret mellom anbefalingene i de nasjonale
retningslinjene og hva NorSpis måler.

NorSpis vil jobbe videre med å utarbeide statistikk, indikatorer og analyser som kan
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belyse i hvor stor grad nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser
følges.

I tillegg til å planlegge ny statistikk, indikatorer og analyser, vil NorSpis måtte jobbe videre
med å forbedre og bygge videre på eller utvide dagens analyser.
Det vil også måtte legges en plan for analyser som belyser sosiale og demografiske ulikheter i
helse (se kapittel 6.4).

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
Registeret ble i sin tid opprettet med konsesjon fra Datatilsynet (2015). Ved iverksettelse av ny
personopplysningslov og EUs personvernforordning den 20. juli 2018 opphørte
konsesjonsordningen. Forordningen krever at all behandling av personopplysninger har rettslig
grunnlag i forordningen og eventuelt i norsk lov.
Registeret er et samtykkebasert nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som f.o.m. 1.9.2019 er
omfattet av forskrift om medisinske kvalitetsregistre. I følge forskriften § 1-4 har dermed
registeret behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e (allmenn
interesse) og forskriften. 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. I overgangen mellom konsesjon og forskrift om
medisinske kvalitetsregistre hadde behandlingen direkte grunnlag i forordningen artikkel 6 nr.
1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a om samtykke.
Sammen med Personvernombudet ved Nordlandssykehuset er det gjort en gjennomgang og
vurdering av NorSpis i forhold til det nye personvernregelverket, og det er vurdert at
personopplysningene sikres gjennom etterlevelse av vilkårene satt i den tidligere gjeldende
konsesjonen.
NorSpis er etablert som et elektronisk register hvor opplysningene registreres gjennom
registerportalen helseregister.no, og lagres hos Norsk Helsenett. All pålogging skjer ved hjelp
av en to-faktor autentisering av brukerne.

2.3 Faglig ledelse og dataansvar
Dataansvarlig institusjon er Nordlandssykehuset HF. Faglig leder for registeret har i 2019 vært
Tove Skarbø, ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP), Nordlandssykehuset HF.
Medio 2020 har Sigrid Bjørnelv blitt ansatt som faglig leder i NorSpis, i en midlertidig stilling
ved Nordlandssykehuset HF.
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2.3.1 Aktivitet i fagråd/referansegruppe
Fagrådet er sammensatt av fire representanter fra hver av de fire helseregionene, to
brukerrepresentanter og ett medlem som er uavhengig medisinsk fagrepresentant. Fagrådet ble
valgt for fire år i 2018, uten endringer i 2019.
Fagrådsmedlemmene i 2019 har vært:
Representanter fra helseregionene
 Øyvind Rø (leder), Oslo universitetssykehus HF
 Henrik Lundh, Sykehuset Levanger
 Guro Årdal Rekkedal, Haukeland universitetssjukehus
 Vibeke Stalsberg, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Brukerrepresentanter
 Irene Kingswick, Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)
 Mari Negård Thorud, Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO)
Uavhengig medisinsk fagrepresentant
 Stein Frostad, Haukeland universitetssjukehus

Det ble avholdt fire fagrådsmøter i 2019. Noen av sakene som har blitt tatt opp har
omhandlet:
 Oppfølging av plan og strategi for økt tilslutning, inkludert arbeid for å få på plass
økonomiske insentiver for innregistrering i NorSpis.
 Oppfølging av status på datateknisk løsning og utvikling, særlig ePROM-løsningen og
import fra eksterne leverandører.
 Oppfølging av innrapporteringsstatus, med fokus på de fem regionale enhetene.
 Kvalitetsindikatorer: Nærmere definering, og fastsettelse av målnivå for én av
indikatorene.
I 2019 ble det avholdt to møter i Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser (NKNS),
referansegruppa for NorSpis. Viktigheten av å øke tilslutnings- og dekningsgrad, har vært tema,
og det har blitt understreket at registerets fremtid avhenger av økt tilslutning. Det har blitt gitt
tilbakemelding til registeret på at dagens tekniske løsning oppleves som utilstrekkelig når den
er uten muligheter for overføring av data fra de journalsystemene sykehusavdelingene allerede
benytter seg av til å samle inn mange av de samme opplysningene som skal inn i NorSpis (for
tiden CheckWare).
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Kapittel 3
Resultater
Resultatene i årets rapport må tolkes med varsomhet. Følgende bes legge merke til når man
leser resultatene:
 Der hvor behandlingsenhetenes resultater er satt opp ved siden av hverandre, er det
viktig å være oppmerksom på at det er store ulikheter i hvilken pasientgruppe de ulike
enhetene behandler:
-

Enkelte behandlingsenheter behandler kun barn/unge og noen kun voksne.

-

Noen av behandlingsenhetene behandler i utgangspunktet pasienter med mer
omfattende og alvorlig sykdom. De regionale enhetene har som oppgave å
behandle de mest alvorlig syke.

-

Hvilken behandling enhetene tilbyr varierer, både type (poliklinikk, «dag» eller
«døgn») og i forhold til behandlingsmetode. Noen er rene poliklinikker, andre
rene døgnenheter, og noen tilbyr både poliklinikk, dag- og døgnbehandling. I
resultatene skilles verken på behandlingstype eller -metode i det
behandlingsforløpet pasientene har fått.

-

Enkelte enheter som tilbyr både poliklinisk behandling og døgnbehandling,
registrerer den polikliniske behandlingen og døgnbehandlingen hver for seg, som
separate enheter (til nå gjelder det døgnenheten og poliklinikken på Ski).

Sammen kan ovenstående punkter bidra til en case-mix som kan være større enn det
man vanligvis ser i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det innebærer at det ikke er
mulig med direkte sammenligninger av resultatene fra de ulike enhetene.
I samarbeid med fagråd og fagmiljøet, vil NorSpis måtte jobbe videre med
hvordan resultatene skal presenteres. Skal enhetene bli mest mulig sammenlignbare,
kan det være aktuelt med ulike former for justering eller standardisering, inkludert
muligheten for stratifisering ved å skille ut noen kategorier av enheter i egne
sammenligningsfigurer.
 Generelt inneholder resultatene hovedsakelig høyspesialiserte enheter for
spiseforstyrrelser, enheter som behandler de mest alvorlige tilstandene. Resultatene er
dermed ikke nødvendigvis representative for alle som mottar behandling for
spiseforstyrrelser i Norge.
 Generelt inneholder resultatene en blanding av pasienter med ulike
spiseforstyrrelsesdiagnoser og ulik komorbiditet, slik at generalisering av resultatene
til pasienter innen de ulike diagnosegruppene ikke lar seg gjøre. Pasientkarakteristika
for de registrerte, inkludert fordelingen av diagnoser, kan leses i tabeller i kapittel
3.2.1.
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Om behandlingstilbudet frem til og med 2019
Behandlingstilbudet ved enhetene er fra tid til annen under endring. Noen enheter kan ha/har
opplevd ulike former for om omlegging av tilbudet eller omorganisering, som for lengre eller
kortere perioder kan ha preget behandlingstilbudet. Mulige faktorer knyttet til
behandlingstilbudet det enkelte sted kommenteres ikke nærmere her i NorSpis’ årsrapport. Den
enkelte enhet vet selv best hvilke faktorer som kan ha vært med på å forklare deres resultater.
Det medfører at resultatene ved det enkelte behandlingssted må tolkes med forsiktighet av
andre.

Andre merknader til presentasjonen av resultatene
Det gjøres oppmerksom på at i årets rapport har NorSpis valgt å vise samlede resultater for alle
år frem til og med 2019, da registeret enda har få sluttregistreringer.
Av anonymitetshensyn vises ikke resultater ved enheter med mindre enn 5 pasientbesvarelser.
I de tilfellene det gjelder, er dette markert i figurene med «N<5». Resultatene for disse enhetene
er da likevel med i de aggregerte nasjonale resultatene.
Andelen/antall registreringer, ikke unike pasienter: Pasienter som er registrert med flere
startregistreringer er talt med flere ganger, slik at resultatene ikke gjelder unike pasienter. For å
lette språket, er andelene/antallet likevel ofte omtalt som andel/antall «pasienter». Dette vil
kunne bli endret ved fremtidige presentasjoner av resultatene, fordi en slik forenkling, særlig
over tid, vil kunne føre med seg skjevheter i statistikken ved at pasientkarakteristikaene som
gjelder rehenviste pasienter vil blir overrepresentert. Noe informasjon om det relative forholdet
mellom antall registreringer og antall unike pasienter kommer frem av kapittelet om
datakvalitet.
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3.1 Kvalitetsindikatorer og PROM/PREM
3.1.1 Kvalitetsindikatorer
3.1.1.1 Kvalitetsindikator 1: Endring i spiseforstyrrelsessymptomer
Behandling av spiseforstyrrelser innebærer blant annet et direkte arbeid med
spiseforstyrrelsessymptomene, med mål om symptomreduksjon (Helsedirektoratet, 2017).
Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) er det anbefalte kartleggingsskjemaet i
Norge (Helsedirektoratet, 2017) og besvares av pasienten selv. Kvalitetsindikatoren som er
konstruert her, og presentert i figur 3.1, angir pasienter som ved behandlingsslutt sammenlignet
med behandlingsstart ved enheten, er klassifisert med bedring i spiseforstyrrelsessymptomer
(det vil si enten kun en bedring eller bedring og samtidig så lave symptomskårer at de
klassifiseres som symptomfrie). Nærmere beskrivelse av indikatoren finnes i kapittel 6.2.
Figur 3.1: Endring i spiseforstyrrelsessymptomer

Resultatene viser at andelen klassifisert med bedring av spiseforstyrrelsessymptomer nasjonalt
i perioden frem til og med 2019 var 47.1 %. Endringen gjelder endring fra behandlingsstart til
behandlingsslutt ved den enkelte enhet. Antall observasjoner (N) er angitt i parentes. Resultatet
gjelder alle pasientgruppene i registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper).
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3.1.1.2 Kvalitetsindikator 2: Endring i funksjon i dagliglivet
Et viktig mål i behandlingen er å redusere spiseforstyrrelsens dominans og dens påvirkning på
funksjonsnivå. Clinical Impairment Assessment (CIA) er et anbefalt instrument i Norge
(Helsedirektoratet, 2017), og gir et mål på i hvilken grad spiseforstyrrelsen påvirker pasientens
dagligliv. Kvalitetsindikatoren som er konstruert her, og presentert i figur 3.2, angir pasienter
som ved behandlingsslutt sammenlignet med behandlingsstart ved enheten, er klassifisert med
bedring i funksjon (det vil si enten kun en bedring eller en bedring og samtidig så lave skårer
på instrumentet at de klassifiseres for å ha normal funksjon). Nærmere beskrivelse av
indikatoren finnes i kapittel 6.2.
Figur 3.2: Endring i funksjon i dagliglivet

Resultatene viser at andelen klassifisert med forbedret funksjon med tanke på
spiseforstyrrelsens innvirkning i dagliglivet nasjonalt, for alle år frem til og med 2019 var
49.3 %. Antall observasjoner (N) er angitt i parentes. Resultatet gjelder alle pasientgruppene i
registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper).
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3.1.1.3 Kvalitetsindikator 3: Endret undervekts-status
Undervekt er ett av symptomene ved anoreksi og har i seg selv mange uheldige konsekvenser,
både psykologisk, fysiologisk og medisinsk. Et hovedmål i behandlingen av pasienter med
anoreksi er derfor å redusere undervekt. Undervekt er i denne sammenheng definert som en
kroppsmasseindeks (BMI) under 18.5. Figur 3.3. angir andelen pasienter med undervekt ved
behandlingsstart (BMI<18.5) som ved behandlingsslutt ikke lenger var undervektige (BMI≥
18.5). For barn og unge er ikke grensa på BMI 18.5, men kjønns- og aldersjusterte BMI-grenser
som tilsvarer BMI 18.5.
I 2019 satte fagrådet for NorSpis et mål om at 60 % av undervektige pasienter skulle oppnå
BMI på minst 18.5 ved behandlingsslutt. Fagrådet vurderte det som hensiktsmessig at det
samlede nasjonale fagmiljøet skulle jobbe mot å oppnå dette målet. Nærmere beskrivelse av
indikatoren finnes i kapittel 6.2.
Figur 3.3: Endring i undervekts-status fra behandlingsstart til behandlingslutt

Figuren viser at andelen undervektige pasienter som ved behandlingslutt ikke lenger er
undervektig (BMI ≥ 18.5) var 42.6 % samlet nasjonalt, for alle år frem til og med 2019. Det er
derfor et stykke opp til 60 % (gul linje), noe fagrådet i 2019 vurderte som hensiktsmessig mål
for det nasjonale fagmiljøet å strekke seg mot. Resultatet gjelder barn/unge og voksne som ved
behandlingsstart ved enheten hadde BMI < 18.5 (i all hovedsak vil dette være anoreksipasienter).
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3.1.1.4 Kvalitetsindikator 4: Pasientvurdert «utbytte» av behandlingen
Det er et mål at pasientene skal oppleve at de har hatt nytte av behandlingen for
spiseforstyrrelsen. Ved behandlingsslutt blir pasientene spurt om hvilket «utbytte» de har hatt
av behandlingen (skjemaet Pasienterfaringer spørsmål 9). Kvalitetsindikatoren som er
konstruert her, gir andelen pasienter som oppgir en viss grad av utbytte («en del utbytte», «stort
utbytte» og «svært stort utbytte»). Nærmere beskrivelse av indikatoren finnes i kapittel 6.2.
Figur 3.4: Pasientvurdert utbytte av behandlingen

Figuren viser at nasjonalt er andelen pasienter som vurderer «en del utbytte», «stort utbytte»
eller «svært stort utbytte» på spørsmålet «hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av behandlingen
på behandlingsenheten?» på 91.8 %. Figuren viser andelen for alle år frem til og med 2019.
Antall observasjoner (N) er angitt i parentes. Resultatet gjelder alle pasientgruppene i
registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper).
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3.1.1.5 Kvalitetsindikator 5: Pasientvurdert «utfall» (bedring) av behandlingen
Det er et mål at pasientene skal oppleve at behandlingen av spiseforstyrrelser har medført en
bedring. Pasientene blir derfor ved behandlingsslutt bedt om å gi sin vurdering av utfallet av
mottatt behandling. Kvalitetsindikatoren som er konstruert her, gir andelen pasienter som
oppgir noen form for bedring («ikke noe problem lenger», «klar bedring» eller «noe bedring»).
Nærmere beskrivelse av indikatoren finnes i kapittel 6.2.
Figur 3.5: Pasientvurdert «utfall» (bedring) av behandlingen

Figuren viser at andelen pasienter som ved behandlingsslutt selv vurderer noen form for
bedring («ikke noe problem lenger», «klar bedring» eller «noe bedring») på spørsmålet
«hvordan vurderer du utfallet av mottatt behandling?» er 88.8 % for alle år samlet frem til og
med 2019. Antall observasjoner (N) er angitt i parentes. Resultatet gjelder alle pasientgruppene
i registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper).
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3.1.2 Fire indekser fra «Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten»:
Pasientvurdert tilgjengelighet, pasienttilfredshet, pasienterfaringer og
pasientsikkerhet
Pasienterfaringer ved bruk av helsetjenesten er målt med et standardisert spørreskjema
utarbeidet av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Fra de ti spørsmålene inkludert i
NorSpis kan man beregne fire indekser. Alle indeksene går fra 0 og opp til en maksimal skåre
på 100, og angir hvor godt pasientene vurderer helsetjenesten som de har mottatt. Skjemaet
administreres ved avslutting av behandling ved enheten.
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3.1.2.1 Pasientvurdert tilgjengelighet
«Indeksen» for «tilgjengelighet» utgjøres av ett spørsmål alene: «Måtte du vente for å få tilbud
ved behandlingsenheten?». Svarene er omgjort til en skala som går fra 0 til 100, hvor høyere
skårer angir kortere opplevd ventetid.
Figur 3.6: Pasientvurdert «tilgjengelighet» av helsetjenesten

Figuren viser at gjennomsnittlig skåre på indeksen for «tilgjengelighet» var 69.1 nasjonalt, for
alle år frem til og med 2019, hvor maksimal mulig skåre er 100. Resultatet gjelder alle
pasientgruppene i registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper).
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3.1.2.2 Pasienttilfredshet
Indeksen for «pasienttilfredshet» er gjennomsnittsskåren av to spørsmål: (1) «Var hjelpen og
behandlingen du fikk på behandlingsenheten, alt i alt, tilfredsstillende?» og (2) «Hvilket utbytte
har du hatt, alt i alt, av behandlingen på behandlingsenheten?». Svarene er omgjort til en skala
som går fra 0 til 100, hvor høyere skårer angir høyere tilfredshet.

Figur 3.7: «Pasienttilfredshet»

Figuren viser at gjennomsnittlig skåre på indeksen for «tilfredshet» var 74.4 nasjonalt, for alle
år frem til og med 2019, hvor maksimal mulig skåre er 100. Resultatet gjelder alle
pasientgruppene i registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper).
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3.1.2.3 Pasientvurderte erfaringer
Indeksen for «pasienterfaringer» er gitt av gjennomsnittsskåren av seks spørsmål: «Snakket
behandlerne til deg slik at du forstod dem?», «har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?»,
«fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager?», «opplevde du at
behandlingen var tilpasset din situasjon?», «var du involvert i avgjørelser som angikk din
behandling?», «opplevde du at behandlingsenhetens arbeid var godt organisert?». Svarene er
omgjort til en skala som går fra 0 til 100, hvor høyere skårer angir høyere grad av positive
erfaringer med helsetjenesten.

Figur 3.8: «Pasienterfaringer»

Figuren viser at gjennomsnittlig skåre på indeksen for «erfaringer» var 80 nasjonalt, for alle
år frem til og med 2019, hvor maksimal mulig skåre er 100. Resultatet gjelder alle
pasientgruppene i registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper).
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3.1.2.4 Pasientvurdert pasientsikkerhet
«Indeksen» for «pasientsikkerhet» utgjøres av ett spørsmål alene: «Mener du at du på noen
måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)?». Svarene er omgjort til en skala som
går fra 0 til 100, hvor høyere skårer angir høyere grad av opplevd pasientsikkerhet.

Figur 3.9: Pasientvurdert «pasientsikkerhet» knyttet til den mottatte helsetjenesten

Figuren viser at gjennomsnittlig skåre på indeksen for «pasientsikkerhet» var 83.7 nasjonalt,
for alle år frem til og med 2019, hvor maksimal mulig skåre er 100. Resultatet gjelder alle
pasientgruppene i registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper).
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3.1.3 Pasientsikkerhet
3.1.3.1 Fordeling av svar på spørsmålet om pasientsikkerhet
«Indeksen» for «pasientsikkerhet», presentert på enhetsnivå i figur 3.9, utgjøres av ett spørsmål
alene. Fordelingen av svarene på dette spørsmålet for landet som helhet, for alle år frem til og
med 2019, er gitt i figur 3.10.

Figur 3.10: Svar på spørsmålet: «Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du
selv kan bedømme?» (N=209). Til sammen rapporterte 13.9 % at de i noen, stor, eller svært
stor grad opplevde å ha blitt feilbehandlet. Resultatet gjelder nasjonalt, for alle
pasientgruppene i registeret (barn/unge, voksne og alle diagnosegrupper), og for alle år samlet
frem til og med 2019.

3.1.3.2 Dødelighet
Bruk av dødelighetsstatistikk er noe NorSpis vil måtte jobbe videre med. En foreløpig statistikk
viser at siden registerets oppstart og frem til og med 2019, er totalt 0.2 % av pasientene (622
unike pasienter) registrert døde under den tiden de var i behandling. Nærmere informasjon om
dette dødelighetsmålet finnes i kapittelet om datakvalitet.
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3.1.4 Samlede svar fra skjemaet «pasienttilfredshet» utarbeidet av
brukerorganisasjonene
Pasientene spørres om involvering av familie/venner og bruk av pasientorganisasjonene (ROS
og SPISFO). Figur 3.11 angir andelen pasientregistreringer ved behandlingsslutt, for alle år
frem til og med 2019 hvor pasienten selv har rapportert at:
(1) familie eller venner ble involvert i behandlingen (første søyle)
(2) vedkommende ønsket at familie eller venner ble involvert i behandlingen (andre søyle)
(3) de fikk informasjon om brukerorganisasjonene (ROS/SPISFO) i løpet av behandlingen (tredje
søyle)
(4) de noen gang har hatt kontakt med brukerorganisasjonene (fjerde søyle)

Figur 3.11: Involvering av familie/venner og informasjon om/kontakt med
brukerorganisasjonene

Resultatet viser at totalt 65 % rapporterte at familie eller venner ble involvert i behandlingen,
mens andelen som faktisk ønsket involvering var 52.8 %, omkring 12 prosentpoeng lavere.
Videre fikk omkring en av fem pasienter (20.5 %) av pasientene informasjon om ROS/SPISFO
i løpet av behandlingen, mens omkring 30 % av pasientene noen gang har vært i kontakt med
brukerorganisasjonene. Resultatet gjelder for alle pasienter på 16 år eller eldre, og alle
diagnosegruppene, for alle år frem til og med 2019.
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3.2 Deskriptiv statistikk
Her presenteres ulik deskriptiv statistikk knyttet til pasientgruppen og behandlingen de har
mottatt.
Statistikken med beskrivelsen av pasientgruppen kan gi et bedre grunnlag for å vurdere øvrige
resultater. Statistikk om mottatt behandling, kan gi noen første små glimt som kan bidra til å
belyse «forskjeller i organiseringen av behandlingstilbudet», som er en del av formålet til
NorSpis. All statistikk vil gi grunnlag for videre arbeid med analyser og rapportutforming i
NorSpis, gjennom for eksempel tilbakemeldinger og diskusjon.
Informasjon til tolkning av statistikken
Manglende svar: For alle statistikkene, der hvor det er manglende svar er de manglende svarene
ekskludert fra andelsberegningene, slik at de gyldige kategoriene alltid summerer seg til 100 %.
I tillegg er det oppgitt en egen andel for «mangler opplysninger».

3.2.1 Beskrivelse av pasientgruppen
Her gis en oversikt over kjennetegn ved de registrerte pasientene:
(1) sosiodemografiske karakteristika
(2) andre bakgrunnsopplysninger (negative livshendelser, selvskading,
selvmordsforsøk og rus)
(3) medisinske karakteristika

3.2.1.1 Sosiodemografiske karakteristika ved pasientgruppen
De demografiske og sosiale karakteristika for pasientgruppen fremkommer i tabell 3.1.
Opplysningene er pasientenes egenrapport, unntatt aldersopplysningene og kjønn, som er basert
på personnummeret. Pasienter under 15 år har blitt stilt kun ett av spørsmålene, om bosituasjon,
og for øvrige spørsmål har de blitt plassert i den kategorien som vil gjelde for de under 15 år,
for eksempel i kategorien «enslig» under sivilstatus.
Tabell 3.1: Sosiodemografiske karakteristika ved de registrerte pasientene, under oppstart i behandling, for alle
år siden registerets oppstart frem til og med 2019. N angir antall gyldige observasjoner.

Alder (N = 699)

N

%

10-15
15-20

30
173

4.3
24.7

20-25

196

28.0

25-30

133

19.0

30-40

113

16.2

40-50

37

5.3

50+

17

2.4
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Sivilstatus (N = 697)

N

%

463

66.4

Samboer

94

13.5

Gift

49

7.0

Skilt

13

1.9

Enslig

Enke/enkemann
Annen

Bosituasjon (N = 697)

2

0.3

Hos en av foreldrene

76

10.9

Hos begge foreldrene

197

28.3

Bor alene

178

25.5

Med partner

85

12.2

Med partner og barn

59

8.5

Uten partner med barn

18

2.6

Annen

84

12.1

2

0.3

0

594

85.2

1+

103

14.8

2

0.3

Mangler opplysninger
Påbegynt utdanning (N = 699)

Grunnskole

66

9.4

Videregående skole (1-3 år)

301

43.1

Høgskole eller universitet, mindre enn 4 år

208

29.8

Høgskole eller universitet, 4 år eller mer

120

17.2

Ukjent
Fullført utdanning (N = 699)

4

0.6

47

6.7

Grunnskole

190

27.2

Videregående skole (1-3 år)

257

36.8

Høgskole eller universitet, mindre enn 4 år

132

18.9

69

9.9

4

0.6

Heltidsarbeid

91

13.0

Deltidsarbeid

47

6.7

På arbeidsmarkedstiltak

21

3.0

1

0.1

Skoleelev/lærling

151

21.6

Student

123

17.6

Sykemeldt

Ikke fullført grunnskole

Høgskole eller universitet, 4 år eller mer
Ukjent
Hovedaktivitet (N = 699)

Vernepliktig

Hovedinntekt (N = 699)

0.1
11.0

Mangler opplysninger

Mangler opplysninger
Egne barn (N = 697)

1
77

145

20.7

Ufør

48

6.9

Annen

73

10.4

Arbeidsinntekt

154

22.0

Sykepenger/trygd/pensjon

206

29.5

Blir forsørget

167

23.9

Sosialhjelp

22

3.1

Stipend/lån

91

13.0

Kursstønad/lønn i arbeidsmarkedstiltak

12

1.7

Andre inntekter

47

6.7
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Oversikten i tabell 3.1 viser at de registrerte pasientene generelt er unge, med over 75 % av
pasientene i alderen mellom 15 og 30 år. Totalt 66.4 % oppgir å være enslige under start i
behandlingen. En av fire (25.5 %) bor også alene, og en mindre andel på 2.6 % bor alene med
barn. Mange (omlag 39 %) bor fremdeles hos én eller begge foreldrene, mens totalt 20.5 % er
samboere eller gifte. Nær 15 % har barn. Andelen registreringer foretatt av kvinner er 96.1 %
(fremkommer ikke i tabell).

Tabell 3.1 viser videre at omlag 45 % av pasientene har arbeidsinntekt som hovedinntektskilde
eller blir forsørget, mens i overkant av 30 % har offentlige ytelser, som sykepenger, trygd eller
sosialhjelp (3.1 %) som hovedinntektskilde. Det er 6.9 % av pasientene som oppgir «ufør» som
hovedaktivitet. Totalt 17.6 % er hovedsakelig studenter, mens færre (13 %) har stipend/lån som
hovedinntekt.
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3.2.1.2 Bakgrunnsopplysninger: Negative livshendelser, selvskading, selvmordsforsøk og
rus
Pasientene blir administrert spørreskjema hvor de besvarer hvorvidt de har opplevd negative
livshendelser, selvskading, selvmordsforsøk eller har et rus- eller medikamentmisbruk.
Resultatene fremkommer av tabell 3.2.
Tabell 3.2: Selvrapport av negative hendelser, selvskading, selvmordsforsøk og rus for de registrerte
pasientene, under oppstart i behandling, for alle år siden registerets oppstart. N angir antall gyldige
observasjoner.
Fysisk mishandling (N = 653)

N

%

139

21.3

514

78.7

46

6.6

Ja

221

34.4

Nei

422

65.6

56

8.0

Ja

191

28.0

Nei

490

72.0

Ja
Nei
Mangler opplysninger

Psykisk mishandling (N = 643)

Mangler opplysninger
Misbruk/overgrep (N = 681)

Mangler opplysninger
Mobbing (N = 670)

18

2.6

Ja

299

44.6

Nei

371

55.4

29

4.1

Ja

328

48.4

Nei

350

51.6

21

3.0

Ja

238

34.7

Nei

447

65.3

Mangler opplysninger
Selvskading (>1 år siden) (N = 678)

Mangler opplysninger
Selvskading siste året (N = 685)

Mangler opplysninger
Selvmordforsøk (>1 år siden) (N = 692)

14

2.0

Ja

169

24.4

Nei

523

75.6

7

1.0

Mangler opplysninger
Selvmordforsøk siste år (N = 687)

Misbruk/avh.(rusmidler/medikamenter)
(N = 691)

Ja

55

8.0

Nei

632

92.0

Mangler opplysninger

12

1.7

Ja

25

3.6

Nei

666

96.4

8

1.1

Mangler opplysninger

Det følger av tabell 3.2 at det blant de registrerte pasientene er svært utbredt å ha opplevd en
eller annen form for psykisk eller fysisk mishandling, misbruk/overgrep eller mobbing.
Andelen som er utsatt for hver av disse fire kategoriene av negative livshendelser spenner fra
21.3 % til 44.6 %.
Videre oppgis det for én av fire (24.4 %) selvmordsforsøk mer enn ett år før oppstart i
behandling, og for 8 % selvmordsforsøk det siste året før oppstart i behandling. Nær halvparten
(48.4 %) har utsatt seg for selvskading mer enn ett år før oppstart i inneværende behandling, og
en tredjedel (34.7 %) utførte selvskading siste året før oppstart i behandlingen. Majoriteten av
pasienten oppgir å ikke ha et misbruk eller avhengighet av rusmidler eller medikamenter
(96.4 %), mens en andel på 3.6 % oppgir slike problemer.
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3.2.1.3 Medisinske karakteristika
Pasientenes diagnoser legges inn i NorSpis gjennom sluttregistreringen, eventuelt i
registreringstypen «kun utredning», om pasienten kun utredes og ikke skal ha noen
sluttregistrering. Enhetene bes uansett registrere diagnosen pasienten hadde ved oppstart i
behandling.
Tabell 3.3: Diagnoser for de registrerte pasientene, under oppstart i behandling, for alle år siden registerets
oppstart. N angir antall gyldige observasjoner.

Diagnoser (ICD-10)
(N = 403)

N

%

172

42.7

89

22.1

F50.2 Bulimia nervosa

78

19.4

F50.3 Atypisk bulimia nervosa

15

3.7

F50.0 Anorexia nervosa
F50.1 Atypisk anorexia nervosa

F50.5 Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser

1

0.2

F50.8 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser

11

2.7

F50.9 Uspesifisert spiseforstyrrelse

28

6.9

F98.2 Spiseforstyrrelse i barndommen

1

0.2

Annen

8

2.0

Mangler opplysninger

1

0.2

I tabell 3.3, med alle pasienter frem til og med 2019, fremkommer det at anoreksi (F50.0 og
F50.1) er den klart største diagnosegruppen i registeret og utgjør hele 64.8 % av pasientene.
Bulimi (F50.2 og F50.3) er den nest største gruppen, og utgjør 23.1 % av pasientene. Kodene
F50.8 og F50.9 utgjør til sammen 9.6 % av pasientene i NorSpis. Pasienter med
overspisningslidelse inngår i disse to kodene, men fordi også andre spesifiserte og uspesifiserte
spiseforstyrrelsesdiagnoser inngår i de samme kodene, er det ikke mulig å si hvor stor andelen
med overspisningslidelse er.
Oversiktene over kroppsmasseindeksen (BMI) for 699 registreringer ved oppstart i behandling
og 285 registreringer ved avslutning av behandlingen, følger av henholdsvis tabell 3.4 og 3.5,
og gjelder for alle frem til og med 2019. Vær oppmerksom på at de fire laveste BMI-kategoriene
er smalere (2.5 BMI-poeng) enn de to neste (5 BMI-poeng).
Tabell 3.4: Behandlerrapportert kroppsmasseindeks (BMI) ved starten av
behandlingen, for alle pasienter siden registerets oppstart og frem til og
med 2019.
N
BMI (N = 696)

%

10 - 12.5

12

1.7

12.5 - 15

99

14.2

15 - 17.5

199

28.6

17.5 - 20

164

23.6

20 - 25

146

21.0

25 - 30

30

4.3

30+

46

6.6

3

0.4

Mangler opplysninger
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Tabell 3.5: Behandlerrapportert kroppsmasseindeks (BMI) ved avslutning
av behandlingen, for alle pasienter siden registerets oppstart og frem til og
med 2019.

BMI (N = 267)

N

%

12.5 - 15

9

3.4

15 - 17.5

51

19.1

17.5 - 20

96

36.0

20- 25

90

33.7

25 - 30

6

2.2

30+

15

5.6

Mangler opplysninger

18

6.3

Oversiktene med BMI-fordelingen tyder på at mange pasienter beveger seg fra de laveste
kategoriene ved start i behandlingen og over i normalområdet ved slutten av behandlingen; ser
vi på de tre laveste kategoriene (BMI på 10 til 17.5), utgjør de til sammen 44.6 % for
startregistreringene, mens de for sluttregistreringene utgjør halvparten (22.5 %). Det betyr
likevel at pasientene ved 1 av 5 sluttregistreringer (22.5 %) har en BMI godt under
normalområdet1. Det bemerkes at en sluttregistrering ikke nødvendigvis betyr at pasienten er
ferdigbehandlet, men kun at behandlingen ved en gitt enhet er avsluttet.

1

Det man anser som normalområdet starter ved 18.5, altså et sted mellom to av de oppgitte kategoriene.
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3.2.2 Beskrivelse av behandlingen pasientene mottar
3.2.2.1 Behandlingstiltakene
Hvilke tiltak pasientene har mottatt i perioden frem til og med 2019, fremkommer av tabell 3.6.
Tabellen angir antall tiltak og ikke antall pasienter, slik at pasienter som i løpet av et
behandlingsforløp har mottatt flere tiltak er spredt over flere kolonner.
Tabell 3.6: Antall behandlingstiltak innen hver av de ulike kategoriene av behandlingstiltak (dag-, døgn-, poliklinisk
behandling og utredning, ved hver av behandlingsenhetene og samlet, for alle leverte forløp (som inkluderer en
sluttregistering), frem til og med 2019.
Dagbehandling

Døgnbehandling

Intensiv
poliklinisk
behandling

Poliklinisk
behandling

Utredning

Sum

Bergen (regional)

-

10

11

17

22

60

Bodø (BUP, s.team)

-

-

-

7

5

12

Bodø (regional, V)

-

96

3

30

7

136

Fredrikstad (Capio,
døgn)

-

36

-

1

-

37

Levanger (regional)

-

17

-

-

-

17

Mosjøen (DPS)

-

-

4

2

-

6

Oslo (regional)

-

59

19

16

2

96

Oslo, Gaustad (spes.pol)

-

-

-

11

-

11

Ski (DPS, døgn)

-

33

-

-

2

35

23

-

2

7

2

34

Tromsø (regional, BU)

-

12

-

2

-

14

Tønsberg (BUP, s.team)

-

-

-

1

-

1

23 (5.0 %)

263 (57.3%)

39 (8.5%)

94 (20.5%)

40 (8.7 %)

459

Ski (DPS, pol.)

Sum

Av 459 tiltak totalt, er 57.3 % døgnbehandlingstiltak og 25.7 % polikliniske behandlinger.
Dagbehandlinger utgjør 5 % av alle tiltak pasientene har mottatt.
Til sist utgjør utredninger 8.7 % av tiltakene, men dette er kun de utredningene som er utført
som en del av annen behandling. I tillegg til disse utredningene, fremkommer det av tabell 5.1
i kapittel 5 (om datakvalitet) at det i samme periode var 64 (av 699) startregistreringer som var
av typen «kun utredning».
For de fleste formål må antall behandlingstiltak ved den enkelte enhet, sees i sammenheng med
antall leverte startregistreringer i samme periode som fremkommer senere, av tabell 5.1. I en
kommentar i kapittelet om datakvalitet fremkommer det ellers at statistikken i tabell 3.6 kan
tyde på ulik registreringspraksis ved enhetene.
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3.2.2.2 Oversikt over medikamentell behandling
Behandler registrerer om pasientene mottar psykofarmakologisk behandling, både ved oppstart
og slutt av behandlingen. Først følger andelen som mottar psykofarmaka ved oppstart i
behandling, i tabell 3.7.
Tabell 3.7: Medikamentell behandling (behandlerrapportert) ved oppstart i behandling for N=699
startregistreringer i perioden frem til og med 2019.

Psykofarmakologisk behandling
(N = 697)

Ja
Nei
Mangler opplysninger

Antidepressiva (N = 697)

46.8
53.2

2

0.3
34.1

Nei

459

65.9

2

0.3

Ja

37

5.3

Nei

660

94.7

2

0.3

Ja

94

13.5

Nei

603

86.5

2

0.3

Ja

103

14.8

Nei

594

85.2

2

0.3

Mangler opplysninger
Annen medikamentell beh.
(N = 697)

326
371

238

Mangler opplysninger
Nevroleptika (N = 697)

%

Ja

Mangler opplysninger
Benzodiazepiner (N = 697)

N

Mangler opplysninger

Ved totalt 46.8 % av alle pasientregistreringene ved oppstart i behandling, mottok pasienten
psykofarmakologisk behandling, mens 53.3 % ikke mottok noen form for psykofarmakologisk
behandling (tabell 3.7). Antidepressiva er oppgitt som den mest benyttede kategorien av
medikamentell behandling, som pasientene ble behandlet med ved 34.1 % av alle registreringer
ved oppstart i behandling, fulgt av «annen medikamentell behandling» (14.8 %), nevroleptika
(13.5 %) og benzodiazepiner (5.3 %).
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Andelen som mottar psykofarmakologisk behandling ved slutten av behandlingen,
fremkommer i tabell 3.8.
Tabell 3.8: Medikamentell behandling (behandlerrapportert) ved slutten av behandlingen for N=285
sluttregistreringer i perioden frem til og med 2019.

Psykofarmakologisk behandling
(N = 281)

Ja
Nei

N

%

171
110

60.9
39.1

Mangler opplysninger
Antidepressiva (N = 281)

4

1.4

Ja

130

46.3

Nei

151

53.7

4

1.4

Mangler opplysninger
Benzodiazepiner (N = 281)

Ja

23

8.2

Nei

258

91.8

4

1.4

Ja

65

23.1

Nei

216

76.9

Mangler opplysninger
Nevroleptika (N = 281)

Mangler opplysninger
Annen medikamentell beh.
(N = 281)

4

1.4

Ja

53

18.9

Nei

228

81.1

4

1.4

Mangler opplysninger

I tabell 3.8 ser man at det er flere som mottar psykofarmaka ved slutten av behandlingen,
sammenlignet med pasientene man har startregistreringer for i tabell 3.7 (60.9 % mot 46.8 %).
For alle underkategoriene av psykofarmakologisk behandling er det en større andel som mottar
medikamentene ved slutt, sammenlignet med ved oppstart.
Sammenligning av andelene som behandles med psykofarmaka ved start og slutt, slik de er
presentert her, må gjøres med forsiktighet. Færre har levert sluttregisteringer (N = 285) enn
startregistreringer (N = 699) slik at det kan foreligge seleksjonsskjevheter hvor de pasienter man
har sluttregistreringer for, ikke nødvendigvis representerer de pasientene man har
startregisteringer for. Man har heller ikke tatt hensyn til eller testet for tilfeldigheter i estimatene
(statistiske tester). Disse to momentene bidrar sammen til at det ikke er mulig å dra sikre
slutninger omkring hvorvidt forskjellene i bruken av medikamentell behandling ved start og
slutt skyldes reelle reduksjoner/økninger i løpet av behandlingen.
Utbedrede analyser, som også tar hensyn til statistisk usikkerhet og utføres for å unngå de
nevnte skjevhetene, vil kunne bli aktuelt under et arbeid hvor NorSpis også definerer et klarere
formål med analysene innenfor dette temaet, slik at man samtidig er klare på hvordan analysene
kan bidra til å løfte kvaliteten på behandlingstilbudet til pasientgruppen.

3.3 Sosiale og demografiske forskjeller i helse
NorSpis har ikke utført analyser av sosiale og demografiske forskjeller i helse. Se kap 6.4 for
et nærmere notat omkring analyser av sosiale og demografiske helseforskjeller i NorSpis.
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Kapittel 4
Metoder for fangst av data
Hva registres og hvem registrerer
Både pasient og ansatte ved behandlingsenheten registrerer opplysninger i NorSpis.
Pasientregistreringene består av ulik bakgrunnsinformasjon, standardiserte psykometriske
instrumenter, og spørsmål om pasientopplevelser og pasienttilfredshet. For barn under 11 år
fyller en foresatt ut ett av skjemaene. Det er noe ulikt hvilke skjema barn/unge pasienter fyller
ut og hva voksne pasienter fyller ut. For pasienter under 14 år vurderer behandler pasientens
modenhet, før eventuell utfylling av to av skjemaene. Behandler eller annet personell ved
behandlingsenheten registrerer medisinske opplysninger, diagnoser og informasjon om mottatt
behandling.

Registreringstyper i NorSpis
Det foretas registreringer både ved starten og ved slutten av behandlingen.

Hoved-registreringstypene i NorSpis er:
 Start
 Slutt
I tillegg inneholder registeret en registreringstype som skal brukes for pasienter som utredes
uten å motta videre behandling (og dermed ikke skal ha en sluttregistrering):
 Kun utredning
Registreringstypen «kun utredning» er lik en startregistrering, foruten at man ved «kun
utredning» også registrerer diagnose. Øvrige pasienter får sin diagnose registrert på
sluttregistreringen.
Registreringstype som inngikk frem til 18.12.2019, men da ble fjernet:
 Avbrudd
Avbruddsregistreringen var ment brukt i de tilfeller man ikke ville kunne få inn besvarelser fra
pasienten. Etter 18. desember 2019, benytter man heller en ordinær sluttregistrering, men med
tomme pasientbesvarelser. Informasjon som tidligere ble samlet inn på avbruddsregistering,
slik som årsak til avbruddet, er flyttet til sluttregistreringen.
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Flyten i datafangsten
Flyten i datafangsten er beskrevet i figur 4.1. Der fremkommer det at det også er planlagt en
registrering 1,3 og/eller 5 år etter endt behandling ved bruk av ePROM, som enda ikke har blitt
iverksatt.

Figur 4.1: Datafangst i NorSpis

Registreringene ved starten og slutten av behandlingen, foretas per i dag først på papirskjema.
Personell ved behandlingsenheten taster så inn svarene i den elektroniske
registreringsløsningen til NorSpis. Noen opplysninger vil kunne bli hentet fra elektronisk
pasientjournal fremfor papirskjema.
Registreringen som skal foretas av pasient 1, 3 og/eller 5 år etter endt behandling,
vil samles inn elektronisk over Internett, ved hjelp av ePROM-løsningen som er utviklet av
Helse Midt-Norge IT.
Det som ikke fremkommer i figuren er at flere innregistrerende enheter i dag ikke
benytter seg av alle papirskjemaene i NorSpis, fordi de allerede samler inn noen av de samme
opplysningene i sin elektroniske journalløsning for innsamling av pasientrapporterte
opplysninger (CheckWare og Ednor), som de ved siden av bruker i pasientbehandlingen. Siden
det per i dag ikke finnes en løsning for elektronisk overføring fra de elektroniske
journalsystemene og inn til NorSpis, legger disse behandlingsenhetene manuelt selv over
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opplysninger fra sitt elektroniske journalsystem og til NorSpis2.
Pasienter som etter endt behandling starter opp i ny behandling, enten ved samme
behandlingsenhet som de tidligere mottok behandling på, eller ved overføring til nytt
behandlingssted, skal levere en ny startregistrering med tilhørende ny sluttregistrering (dette er
illustrert med tilbakevendende piler i figur 4.1).
Noe av registreringspraksisen i NorSpis er ikke dekket av datafangstillustrasjonen
i figur 4.1. For eksempel, hvis en pasient mottar poliklinisk behandling ett sted, og i løpet av
denne behandlingen får behov for innleggelse i døgnavdeling et annet sted, kan det skje at
sluttregistreringen ved poliklinikken blir foretatt først etter at døgnbehandlingen er over og
pasienten er tilbake i og avslutter behandlingen også i poliklinikken. I slike tilfeller vil det
dermed kunne skje at en pasient har to åpne registreringsforløp på én og samme tid.

2

Dagens elektroniske datafangst anses som utilfredsstillende, og en løsning på disse utfordringene (på kort og
lang sikt) er inkludert i NorSpis sine planer for videreutvikling i kapittel 9.
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Kapittel 5
Datakvalitet
NorSpis jobber etter seks datakvalitetsdimensjoner for å vurdere og forbedre datakvaliteten i
registeret:
 Relevans - er dataene relevante?
 Korrekthet - er dataene riktige?
 Reliabilitet - er dataene reproduserbare? (en forutsetning for «korrekthet»)
 Aktualitet - kommer data inn i tide og presenteres resultater i tide?
 Sammenlignbarhet – er dataene sammenlignbare over tid og med eksterne datakilder?
 Kompletthet – inneholder dataene alle de observasjonene de skal inneholde?
Det er hovedsakelig dimensjonen kompletthet som belyses i NorSpis i år. For hvert delkapittel
oppgis det i kapitteltittelen hvilken datakvalitetsdimensjon som belyses.
Registeret/dataenes oppnåelse av dimensjonen relevans fremkommer best ved å vurdere
opplysningene som fremkommer i kapittel 6, om fagutvikling og pasientrettet
kvalitetsforbedring, som for eksempel omhandler i hvilken grad registeret har bidratt til, eller
måler, etterlevelse av nasjonale retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser, og hvordan
dataene har blitt brukt til eller kan brukes til forbedring av helsetjenesten.
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5.1 Antall registreringer (innledende oversikt, angir ikke alene datakvalitet)
Tabell 5.1 og 5.2 viser henholdsvis antall startregistreringer (av typen «start» og «kun
utredning») og sluttregistreringer (av typen «slutt» og «avbrudd»). I hver av tabellene kan én
pasient inngå flere ganger, hvis de har mottatt behandling flere steder, enten samme år, eller
ulike år.

Tabell 5.1: Antall startregistreringer (av typen “start” eller “kun utredning”),
ved hver innregistrerende behandlingsenhet hvert av årene siden registerets
oppstart, samt totalt. Antallet startregistreringer av typen «kun utredning», som
ikke skal ha en tilhørende sluttregistering, er oppgitt i parentes.
≤ 2017

2018

2019

Total

-

(12) 42

(3) 33

(15) 75

Bergen (regional)
Bodø (BUP, s.team)
Bodø (regional, V)

-

(1) 8

(1) 4

(2) 12

(5) 29

(7) 40

(11) 43

(23) 112

-

27

26

53

55

(1) 17

20

(1) 92

Fredrikstad (Capio, døgn)
Levanger (regional)
Mosjøen (BUP)

1

-

-

1

Mosjøen (DPS)

5

(1) 5

(2) 2

(3) 12

Oslo (regional)

53

45

67

165

Oslo, Gaustad (spes.pol)

1

(3) 27

50 (15)

(18) 78

Ski (DPS, døgn)

-

15

18

33

Ski (DPS, pol.)

-

17

17

34

(1) 12

7

5

(1) 24

(1) 6

2

-

(1) 8

(7) 162

(25) 252

(32) 285

(64) 699

Tromsø (regional, BU)
Tønsberg (BUP, s.team)
Total

Tabell 5.2: Antall sluttregistreringer (av typen «slutt» eller «avbrudd») ved hver
innregistrerende behandlingsenhet hvert av årene siden registerets oppstart, samt
totalt. Antallet sluttregistreringer som er av typen «avbrudd» er oppgitt i parentes.
2017

2018

2019

Total

Bergen (regional)

-

(1) 11

(1) 19

(2) 30

Bodø (BUP, s.team)

-

4

2

6

(6) 11

(15) 26

(8) 29

(29) 66

Fredrikstad (Capio, døgn)

-

12

25

37

Levanger (regional)

-

2

(3) 15

(3) 17

Mosjøen (DPS)

(1) 1

(1) 2

3

(2) 6

Oslo (regional)

(5) 16

(3) 34

(1) 52

(9) 102

Oslo, Gaustad (spes.pol)

-

1

9

10

Ski (DPS, døgn)

-

(3) 11

(3) 19

(6) 30

Ski (DPS, pol.)

-

(1) 13

(3) 11

(4) 24

Tromsø (regional, BU)

-

5

7

12

(12) 28

(24) 121

(19) 191

(55) 340

Bodø (regional, V)

Total
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Tabell 5.1 viser at antall startregistreringer i NorSpis har hatt størst økning fra 2017 til 2018,
da flere nye behandlingsenheter ble tilsluttet. Antall registreringer økte også fra 2018 til 2019,
til tross for at ingen nye behandlingsenheter ble tilsluttet i 2019. Økningen det siste året har
hovedsakelig kommet ved de to enhetene i Oslo (det regionale senteret og spesialpoliklinikken
på Gaustad). Antallet registrerte pasienter har vært jevnere ved øvrige enheter. Ved
spesialpoliklinikken på Gaustad kan økningen ifølge enhetens egenrapporterte tall i
dekningsgradsanalysen (se kap. 5.4), skyldes at antall pasienter som startet behandling hos dem
økte i 2019, mens økningen ved den regionale enheten i Oslo kan tilskrives økt dekningsgrad,
ettersom den regionale enheten i dekningsgradsanalysen har rapportert at færre pasienter
mottok behandling hos dem i 2019 sammenlignet med 2018.
I tabell 5.2, ser vi at også antall sluttregistreringer har økt jevnt. Økningen fra 2018 til 2019, fra
121 til 191 er på 58 % og høyere enn den relative økningen for startregistreringene i samme
periode (fra 252 til 285, eller 13 %). En del av årsaken til en relativt større økning i antall
sluttregistreringer sammenlignet med økningen i antall startregistreringer, kan trolig tilskrives
et etterslep av sluttregistreringer fra den større økningen i startregisteringer fra 2017 til 2018 ved at flere av pasientene som startet behandling i 2018, først avsluttet behandlingen i 2019.
Økningen kan dermed ikke automatisk tilskrives bedre forløpskompletthet (se kap. 5.2.3).
Legger vi sammen antall start- og sluttregistreringer i tabell 5.1 og 5.2 finner vi at totalt antall
registreringer i registeret, uavhengig av registreringstype, var 1.039 ved slutten av 2019.
Unike pasienter
Registreringene er foretatt av til sammen 622 unike pasienter. Antall nye, unike pasienter per
år, fremkommer av tabell 5.3.

Tabell 5.3: Antall nye pasienter
År

Antall nye
pasienter

≤ 2017

161

2018

231

2019

230

Total

622

Sammenholdt med tabell 5.1 med antall startregistreringer (N=699), gir 622 unike pasienter
fra tabell 5.3 oss at 77 av startregistreringene er foretatt av pasienter med mer enn én
startregistrering i NorSpis. Det gir et forholdstall mellom antall unike pasienter og antall
startregisteringer på 88.9 %.
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5.2 Metode for beregning av dekningsgrad (datakvalitetsdimensjon kompletthet)
5.2.1 Metode benyttet for året 2019.
NorSpis har for 2019 utført en frekvensbasert dekningsgrad (telling), for de enhetene som
registrerer inn til registeret. Ekstern datakilde som inneholder målpopulasjonen, har vært
rapporter fra behandlingsenhetenes egne journalsystemer, eller andre oversikter enhetene har
besittet.
Det er for 2019 ikke beregnet dekningsgrad på individnivå, med kobling av hver enkelt telt
observasjon i hver av datakildene (NorSpis og ekstern datakilde). Se kapittel 5.2.2 for en plan
for slik beregning.
NorSpis har tatt utgangspunkt i følgende formel for frekvensbasert dekningsgrad fra nasjonal
tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser (Wiik et al., 2020):
Frekvensbasert dekningsgrad (telling) =

begge datakildene
begge datakildene + kun ekstern datakilde

Den nasjonale tjenesten oppgir at «i tellinger vil kategorien "Begge registre" være antall
observasjoner i kvalitetsregisteret. Kategorien «Kun NPR» vil være antall i NPR fratrukket
antallet i kvalitetsregisteret». NorSpis har ikke benyttet NPR, men enhetenes egenrapportering
av antall pasienter, som ekstern datakilde. Ut fra dette er følgende formel benyttet for å beregne
den frekvensbaserte dekningsgraden i NorSpis for 2019:
Frekvensbasert dekningsgrad =

antall registrerte i NorSpis (ved aktuell enhet)
antall pasienter enheten har oppgitt som aktuelle for registrering

Behandlingsenhetene har blitt bedt om å rapportere inn til NorSpis antall pasienter som startet
i behandling eller utredning for spiseforstyrrelser i 2019, og dermed var aktuelle for inklusjon
i NorSpis.
Man har forsøkt å ekskludere pasienter som er henvist i 2019, men ikke startet i behandling
eller utredning før i 2020. På samme måte har man søkt å inkludere pasienter som ble henvist i
2018, men startet behandlingen eller utredningen i 2019.
Metoden skulle innebære at pasienter som mottar behandling flere steder i løpet av et år, vil
telles på nytt hvert enkelt sted.
Det bemerkes at man i fjorårets beregning, for 2018, søkte å telle unike pasienter ved hver
enkelt enhet, mens det i beregningen for 2019 kan være ulikt hva som er telt ved det enkelte
behandlingssted. Enkelte kan ha telt unike pasienter, mens andre antall oppstartede
behandlinger. Det er antall oppstartede behandlinger, og ikke unike pasienter, som skal være
det korrekte å telle i NorSpis ved fremtidige dekningsgradsanalyser. Det antas at hvordan man
har valgt å telle i år uansett ikke kan ha gitt store utslag da kun en mindre andel pasienter har
flere oppstarter i behandling ved én og samme enhet i ett og samme år.
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5.2.2 Plan for beregning av individbasert dekningsgrad
Medio 2020 satte NorSpis i gang et arbeid, i samarbeid med Norsk pasientregister (NPR), for å
komme frem til hvilke variabler fra NPR som egner seg best til å identifisere datagrunnlag og
beregne dekningsgrad på individnivå. Målet er å rapportere dekningsgrad ved bruk av NPR i
årsrapporten for 2020.
Følgende formel er planlagt brukt for individbasert beregning av dekningsgrad (Wiik et al.
2020):
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =

𝑘𝑢𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 ① + 𝑏𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 ②
𝑘𝑢𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 ① + 𝑏𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 ② + 𝑘𝑢𝑛 𝑁𝑃𝑅 ③

Det er planlagt å beregne dekningsgrad kun for startregistreringene. Følgende plan er lagt for
beregningen av individbasert dekningsgrad:
1) NorSpis og NPR jobber høsten 2020 videre for å se hvordan pasientene som er aktuelle for
inklusjon i NorSpis, skal identifiseres i NPR. Det tas sikte på å involvere en eller flere
rapporterende behandlingsenheter i arbeidet, slik at NPR kan få oversikt over hvilke pasienter
de rapporterer til NorSpis. Dette kan hjelpe oss med å lage generelle regler for NPR-uttrekk av
pasienter som skal inngå i NorSpis. Noen identifiserte utfordringer som må jobbes med er:
 NPR inneholder både bi- og hoveddiagnoser. Den mest nærliggende løsningen kan bli
å kun telle antall pasienter med spiseforstyrrelse som hoveddiagnose i NPR, under
antagelse om at det er disse som har mottatt behandling eller utredning for
spiseforstyrrelsen.
 Det er ukjent om pasienter identifisert med en spiseforstyrrelsesdiagnose i NPR faktisk
har mottatt behandling slik det forstås i NorSpis, eller om det kun har vært annen form
for kontakt som «vurderingssamtaler», veiledning av ekstern behandler og annet.
 Dato i NPR kan være ulik dato for oppstart i behandling i NorSpis, f.eks. hvis en
pasient mottar vurderingssamtale sent ett år og startet i den faktiske behandlingen først
året etter.
 Det kan være utfordrende å identifisere korrekt enhet i NPR, da det ofte rapporteres fra
seksjons- og avdelingsnivåene og ikke den enkelte poliklinikk eller sengepost.
 NPR har gode muligheter til å telle antall pasienter i behandling, men det er usikkert
om pasienter med oppstart i behandling et gitt år kan identifiseres. Det vil bli
undersøkt om variabelen henvisningsperiodeID i NPR kan benyttes for å identifisere
pasientens oppstart, eventuelt i dialog med en eller flere innrapporterende enheter.
Hvis man teller antall pasienter i behandling fremfor antall pasienter som har startet
opp i behandling, vil nevneren kunne bli overestimert og dekningsgraden
underestimert.
 Pasienter som utredes for en spiseforstyrrelse, men ikke får en
spiseforstyrrelsesdiagnose, møter inklusjonskriteriene i NorSpis, men vil ikke kunne
identifiseres i NPR, siden de der ikke er registrert med en spiseforstyrrelsesdiagnose.
Ved beregning av dekningsgrad ved bruk av NPR vil det derfor være nærliggende å
ekskludere disse pasientene også fra telleren.
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2) Når kriteriene for hvordan man skal identifisere pasienter i NPR som har mottatt behandling
for spiseforstyrrelser er klare, må både NPR og NorSpis lage hver sin liste over de pasientene
som i tillegg møter følgende kriterier:




Pasienter med mer enn én start i behandling ved en og samme behandlingsenhet, i det
aktuelle året, vil telles på nytt for hver gang vedkommende starter i behandling (det
telles antall oppstartede behandlinger ett år, og ikke antall unike pasienter, slik at
pasienter med to eller flere oppstarter i behandling i 2019, telles med flere ganger i
både telleren og nevneren (én gang for hver oppstart i behandling).
Pasienter som mottar behandling flere steder i løpet av et år, vil telles på nytt hvert
enkelt sted.

I NorSpis-registeret telles antall pasienter med startregistreringer (ordinære startregistreringer
og registreringstypen «kun utredning») for det aktuelle året. Sluttregistreringer, som NorSpis
har beregnet en egen dekningsgrad for en gang tidligere (for 2018), utelates fra
dekningsgradsberegningen. Datakvaliteten knyttet til leverte sluttregistreringer analyseres i
stedet under forløpskompletthet (se lenger ned).
3) NorSpis sender en fil med aktivitetsdata, samt en koblingstabell til NPR. Koblingstabellen
inneholder fødselsnumre og pseudonymiserte fødselsnumre (løpenumre), mens aktivitetsdata
inneholder løpenumre og eksempelvis opplysninger om diagnose, behandlingssted, kjønn og
alder. Dette etter oppskrift fra NPR. NPR sammenholder sine opplysninger med opplysningene
oversendt fra NorSpis, ved å telle på følgende måter for hvert av punktene 1-3 i formelen for
individbasert dekningsgrad ovenfor:
①

: Tell antall observasjoner som er i NorSpis sin liste, men ikke i NPR sin liste

② : Tell
③

alle observasjoner man finner i begge registrene

: Tell antall observasjoner som er i NPR sin liste, men ikke i NorSpis sin liste.

Tallene puttes inn i formelen for beregning av individbasert dekningsgrad.

5.2.3 Plan for beregning av forløpskompletthet
Et komplett forløp utgjøres av en start-registrering og en sluttregistering. Unntaket er når
pasienten kun utredes uten å skulle motta videre behandling og det skal leveres en registrering
av typen «kun utredning» – da utgjør denne registreringen alene en komplett registrering/forløp.
For å måle komplettheten av forløpene har NorSpis valgt å definere forløpskompletthet som
andelen av alle startregisteringer som man har fått inn en sluttregistrering for, for alle
behandlingsforløp som faktisk er ferdige.
Selv om definisjonen er enkel, kan forløpskomplettheten være utfordrende å måle i NorSpis.
Det er fordi det ikke finnes noen mål i NorSpis på hvorvidt en pasient faktisk har avsluttet sin
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behandling og at sluttregistrering dermed skulle vært levert. For mange pasienter kan
behandlingsløpene ved en enhet være lange (mer enn ett eller to år), og en startregistering uten
noen sluttregistrering tilknyttet seg, kan bety at pasienten enda er i behandling, og ikke
nødvendigvis indikere at sluttregistreringen er tapt.
For å løse utfordringen med beregning av forløpskompletthet, planlegger NorSpis å utvikle og
implementere en sannsynlighetsbasert beregning av forløpskomplettheten:
● Den sannsynlighetsbaserte beregningen vil ta utgangspunkt i fordelingen av
behandlingstiden for de sluttregistreringene som faktisk er levert.
● Basert på (1) fordelingen av behandlingslengdene og (2) tidspunkt for
de leverte startregistreringene, gis den enkelte startregistrering en sannsynlighetsvekt
for at den skulle vært levert i det aktuelle år (f.eks. 2019).
● Derav vil det bli beregnet antall forventede sluttregistreringer det enkelte året.
Grovskissert eksempel:
For å illustrere metoden, kan fordelingen av behandlingslengdene for leverte sluttregistreringer
i NorSpis, angi at sannsynlighetene for at en startregistrering levert i 1. juli 2018, blir levert et
halvt til ett og et halvt år etter (mellom 1. januar og 31. desember 2019), for eksempel være
60 %, hvis fordelingen viser at 60 % av alle registreringene har en behandlingslengde på mellom
et halvt og ett og et halvt år. En slik startregistrering gis da vekten 0.6.
Videre summerer man alle startregistreringer ved den enkelte enheten, men vekter
registreringene i summen slik at registreringen med 60 % sannsynlighet for å bli levert i 2019
vektes med 0.6 «poeng» (1 x 0.6). Startregistrering levert lengre tilbake enn hva man
erfaringsmessig har observert som «mulig» behandlingslengde, vil utgå fra beregningen for det
aktuelle året, men vil ha blitt regnet med i tidligere års forløpskomplettberegninger. Summen
angir antall forventede sluttregistreringer for året av interesse. Forløpskomplettheten kan da
angis av forholdstallet som er gitt av følgende formel:
Forløpskompletthet =

antall faktisk leverte sluttregistreringer i NorSpis det året
antall forventede sluttregistreringer det året

Forholdstallet bør da ligge omkring 1.
Erfaringene med metoden vil evalueres. Metoden baserer seg på følgende forutsetninger:
(1) At behandlingslengdene ved den enkelte enhet og totalt nasjonalt, er rimelig stabil
over tid.
(2) At behandlingslengdene for de leverte forløpene er representative for de som ikke
er leverte (ingen seleksjonsskjevhet).
(3) Pasientvolumer per enhet som ikke er for små det enkelte år.
(4) At behandlingslengden er lik på de ulike behandlingsstedene.
Ved oppfyllelse av forutsetningene vil metoden kunne være presis. God datakvalitet vil være
angitt ved et forholdstall nær 1. Ettersom ingen av de forutsetningene vil kunne antas å
oppfylles i absolutte termer, eller til enhver tid, er det en teoretisk mulighet for at man også vil
kunne oppleve enkelte beregninger på enhetsnivå hvor forholdstallet kommer over 1. Hvor
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presist dette datakvalitetsmålet vil være, er avhengig av grad av oppfyllelse av forutsetningene.
Det kan nevnes at forutsetning 4 nok er den svakeste og ikke vil holde da behandlingslengden
er kjent å være ulik fra sted til sted. For å gi best mulige estimater vil det derfor være aktuelt å
bruke den enkelte behandlingsenhetens egen behandlingstid når man estimerer antall
forventede registreringer. Erfaringsmessig er det imidlertid også variasjoner i
behandlingsvarighet hos den enkelte behandlingsenhet, for eksempel ved endring av
behandlingsmodell. Disse momentene må tas i betraktning ved vurdering av metoden.
Plan for implementering av metoden for beregning av forløpskompletthet


Metoden som er foreslått over vil bli forsøkt utviklet og testet i løpet av 2021.



Forslaget til metoden for beregninga av forløpskompletthet vil også bli drøftet i
samarbeid med Norsk pasientregister (NPR). NorSpis ser to muligheter for beregning
av forløpskompletthet ved bruk av data fra NPR:
(1) Man kan se om det lar seg gjøre å beregne forventet behandlingslengde ved bruk av
NPR. Det vil gir mer presise sannsynlighetsvekter som ikke tar med seg mulige
utvalgsskjevheter befestet ved behandlingslengdene for faktisk leverte
sluttregistreringer (sammenlignet med de som ikke er levert), og dermed mer presise
tall for forventet antall leverte sluttregistreringer.
(2) Man kan se om man fremfor en sannsynlighetsbasert beregning av
forløpskompletthet, kan beregne forløpskompletthet direkte ved bruk av data fra NPR.
Forløpskompletthet blir da andelen pasienter som faktisk har levert startregistreringer i
NorSpis, av alle pasientene som ifølge NPR har avsluttet sin behandling ved enheten
det enkelte året (og dermed skulle ha levert sluttregistering i NorSpis). Hvis
informasjonen eksisterer i NPR, men med en tidsforsinkelse, må man se om en slik
tidsforsinkelse kan tas hensyn til i beregningen. Det er viktig å påpeke at siden denne
metoden er avhengig av data fra NPR, vil den ikke kunne gi løpende monitorering og
tilbakemelding til enheten om forløpskomplettheten deres, og kan derfor være å ikke
foretrekke.
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5.3 Tilslutning (datakvalitetsdimensjon – kompletthet)
Tilslutningen i NorSpis presenteres best ved en kategorisering av enhetene i ulike kategorier.
Denne kategoriseringen er satt av NorSpis selv, og vil kunne bli endret senere.
Oversiktene over behandlingsenhetene er utarbeidet med utgangspunkt i et uttrekk fra
Helsenorge.no i 2017, der enheter innenfor psykisk helse for voksne, og barn og unge
rapporterte sine ventetider. Deretter har enkelte endringer blitt lagt til manuelt av registeret selv
på innspill fra involverte. Det er mange behandlingsenheter innenfor psykisk helse, og en telling
fra Norsk pasientregister som NorSpis utførte i 2017 viste at mange enheter behandler få
pasienter med spiseforstyrrelser.
5.3.1 Tilslutning regionale enheter
For de regionale enhetene var tilslutningen 100 % i 2019 (5 av 5 enheter). Det betyr at på dette
behandlingsnivået, dekker NorSpis hele landet. Utviklingen i tilslutningsstatus frem til og med
2019 følger av tabell 5.4. Siden 2018 har alle regionale enheter registrert inn til NorSpis.
Tabell 5.4: Registreringsstatus i NorSpis for regionale enheter for årene 2017-2019 (gul indikerer «planlagt»
oppstart», og grønn «leverer data»).
RHF
Helse MidtNorge

HF

HF-avdeling
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
(RKSF)

Enhetskategori

2017 2018 2019

REGIONAL ENHET

..

..

..

Helse Nord

Nordlandssykehuset

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP)

REGIONAL ENHET (V) . .

..

..

Universitetssykehuset NordNorge

Regionalt senter for spiseforstyrrelser - barn og
unge (RSS)

REGIONAL ENHET
(BU)

..

..

..

Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP)

REGIONAL ENHET

..

..

..

Helse Vest

Avdeling spiseforstyrrelser, Haukeland
universitetssykehus

REGIONAL ENHET

..

..

..

Helse Nord-Trøndelag

Helse Bergen

5.3.2 Tilslutning spesialpoliklinikker
For spesialpoliklinikkene var tilslutningen 25 % i 2019 (1 av 4 enheter).
Utviklingen i tilslutningsstatus frem til og med 2019 følger av tabell 5.5. Det fremkommer at i
tillegg til spesialpoliklinikken på Gaustad i Oslo, som har registrert siden 2018, avtalte
spesialpoliklinikken i Trondheim (Tiller DPS) i 2019 å starte registrering i NorSpis i 2020.

Tabell 5.5: Registreringsstatus i NorSpis for spesialpoliklinikker for årene 2017-2019 (rød indikerer «leverer ikke
data», gul «planlagt oppstart» og grønn «leverer data»).
RHF

HF

HF-avdeling

Enhetskategori

2017 2018 2019

Helse MidtNorge

St. Olavs Hospital

Tiller DPS

SPESIALPOLIKLINIKK

...

...

...

Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus

Spiseforstyrrelsespoliklinikken, Gaustad

SPESIALPOLIKLINIKK

...

...

...

Helse Sør-Øst Sykehuset i Vestfold

PFA Tønsberg - Poliklinikk spiseforstyrrelser

SPESIALPOLIKLINIKK

...

...

..

Helse Vest

Stavanger DPS

SPESIALPOLIKLINIKK

...

...

...

Helse Stavanger
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5.3.3 Tilslutning andre enheter for barn og unge med et tilpasset behandlingstilbud til
pasienter med spiseforstyrrelser
Andre enheter, for barn og unge, med et tilpasset behandlingstilbud til pasienter med
spiseforstyrrelser (i henhold til NorSpis sin egen kartlegging i perioden 2016 til 2018) følger
av tabell 5.6. Av totalt 22 slike enheter registrerte 2 enheter i 2019 («BUP avdeling, Bodø», og
Capio Anorexi Senter i Fredrikstad).

Tabell 5.6: Registreringsstatus i NorSpis for enheter for barn og unge med et tilpasset behandlingstilbud til pasienter
med spiseforstyrrelser for årene 2017-2019 (rød indikerer «leverer ikke data», gul «planlagt oppstart» og grønn
«leverer data»).
RHF

HF

HF-avdeling

Enhetskategori

2017 2018 2019

Helse
MidtNorge

Helse Nord-Trøndelag

BUP Levanger

BUP (SPISETEAM)

...

...

...

St. Olavs Hospital

BUP Klostergata

BUP (SPISETEAM)

...

...

...

BUP avdeling, Bodø

BUP (SPISETEAM)

...

...

...

BUP Follo

BUP ("SPISEKOMPETANSETEAM")

...

...

...

BUP Øvre Romerike

BUP (SPISETEAM)

...

...

...

Ungdomspsykiatrisk klinikk

BUP (SF DØGNBEH.)

...

...

...

BUP (SF MATRISETEAM)

...

...

...

Oslo universitetssykehus Seksjon BUP OSLO SYD, Mortensrud

BUP (SF MATRISETEAM)

...

...

...

Sykehuset i Vestfold

BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold

BUP (SPISETEAM)

...

...

...

Sykehuset Innlandet

BUP døgnavdeling, Kringsjåtunet

BUP (SF DØGNBEH.)

...

...

...

Sykehuset Telemark

BUP Notodden

BUP (AMBULANT TEAM SF)

...

...

...

Sykehuset Telemark

BUP Skien

BUP (AMBULANT TEAM SF)

...

...

...

Sykehuset Telemark

BUP Vestmar

BUP (AMBULANT TEAM SF)

...

...

...

Sykehuset Telemark

BUP Porsgrunn

BUP (AMBULANT TEAM SF)

...

...

...

Sykehuset Østfold

Åsebråten, seksjon døgn og dag (Åsebråten barne
BUP (SF DØGNBEH.)
og ungdompsykiatriske klinikk)

...

...

...

Sørlandet Sykehus

ABUP Arendal

BUP( SPISETEAM)

...

...

...

Sørlandet Sykehus

ABUP Kristiansand

BUP (SPISETEAM)

...

...

...

Vestre Viken

Drammen BUP, Ungdomsseksjonen for
BUP (SF DØGN)
øyeblikkelig hjelp og alvorlige spiseforsstyrrelser

...

...

...

SF DØGNENHET

...

...

...

BUP Fana, Fusa og Austevoll

BUP (TYNGDEPUNKTSPOL.)

...

...

...

BUP Sentrum

BUP (TYNGDEPUNKTSPOL.)

...

...

...

BUP (TYNGDEPUNKTSPOL.)

...

...

...

Helse Nord Nordlandssykehuset
Helse Sør- Akershus
Øst
universitetssykehus
Akershus
universitetssykehus
Akershus
universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Seksjon BUP OSLO NORD, Nydalen

Private behandlingssteder Capio Anorexi Senter
Helse Vest Helse Bergen
Helse Bergen
Helse Bergen

BUP Åsane
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5.3.4 Tilslutning andre enheter for voksne med et tilpasset behandlingstilbud til
pasienter med spiseforstyrrelser
Andre enheter for voksne med et tilpasset behandlingstilbud til pasienter med spiseforstyrrelser
(i henhold til NorSpis sin egen kartlegging i perioden 2016 til 2018) følger av tabell 5.7. For
denne enhetskategorien registrerte 1 av 8 (2 av 9) enheter i 2019. Det var Follo DPS med sin
poliklinikk og døgnenhet som registrerte. Enheten er oppdelt i oversikten da de har valgt å
registrere «start-slutt» i døgnenheten, og «start-slutt» i poliklinikken hver for seg.

Tabell 5.7: Registreringsstatus i NorSpis for enheter for voksne med et tilpasset behandlingstilbud til pasienter med
spiseforstyrrelser for årene 2017-2019 (rød indikerer «leverer ikke data», gul «planlagt oppstart» og grønn «leverer
data»).
RHF

HF

HF-avdeling

Enhetskategori

Follo DPS

DPS (SF DØGNENH. )

Follo DPS

DPS (SF POL. )

Sykehuset Innlandet

DPS Gjøvik - Enhet for spiseforstyrrelser

DPS (SF DØGNENH.)

Sykehuset Østfold

DPS Halden døgn, Enhet for spiseforstyrrelser

DPS (SF DØGNENH.)

Sørlandet Sykehus

Sørlandet sykehus, Psykiatrisk sykehusavdeling,
Arendal - Enhet C

SF DØGNENHET

Vestre Viken

Bærum DPS

DPS (SPISETEAM PLUSS
DØGNBEH.))

Helse Sør- Akershus
Øst
universitetssykehus

Private behandlingssteder Modum Bad, Avdeling for spiseforstyrrelser
Villa Sult - Institutt for spiseforstyrrelser

SF DØGNENHET
SF POLIKLINIKK

Diakonhjemmet Sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling, SF: EGET POLIKL. BEH.Vinderen
TILBUD
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2017 2018 2019
...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

5.3.5 Tilslutning øvrige enheter (allmennpsykiatriske enheter med generelt
behandlingstilbud)
For DPS-ene og BUP-ene som behandler en blanding av pasienter hvorav pasienter med
spiseforstyrrelser kun utgjør en del av disse, viste en oversikt over behandlingsenhetene,
utarbeidet 2017, at det var om lag 150 slike enheter i Norge (i oversiktene under 68 for
barn/unge og 79 for voksne). I NorSpis er to slike enheter tilsluttet (BUP og DPS i Mosjøen).
Dette fremkommer i henholdsvis tabell 5.7 (enheter for barn og unge) og tabell 5.8 (enheter for
voksne). BUP i Mosjøen leverte riktignok ikke data, da de oppga å ikke ha behandlet noen
pasienter i 2019.
Tabell 5.8: Registreringsstatus i NorSpis for barn og unge uten et tilpasset behandlingstilbud til pasienter med
spiseforstyrrelser for årene 2017-2019 (rød indikerer «leverer ikke data», gul «planlagt oppstart» og grønn «leverer
data»).
RHF
Helse MidtNorge

Helse Nord

HF

HF-avdeling

Enhetskategori

Helse Møre og Romsdal

BUP Kristiansund

BUP

BUP Molde

BUP

...

...

...

BUP Volda

BUP

...

...

...

BUP Ålesund

BUP

...

...

...

BUP Namsos

BUP

...

...

...

BUP Fosen

BUP

...

...

...

BUP Orkdal

BUP

...

...

...

BUP Røros

BUP

...

...

...

BUP Saupstad

BUP

...

...

...

DPS Vest, BUP Alta

BUP

...

...

...

DPS Vest, BUP Hammerfest

BUP

...

...

...

DPS Øst, BUP Kirkenes

BUP

...

...

...

SANKS, BUP Karasjok

BUP

...

...

...

BUP Mo i Rana

BUP

...

...

...

BUP Mosjøen

BUP

...

...

...

BUP Sandnessjøen

BUP

...

...

...

BUP poliklinikk, Fauske

BUP

...

...

...

BUP poliklinikk, Lofoten

BUP

...

...

...

BUP poliklinikk, Vesterålen

BUP

...

...

...

Senter for psykisk helse Midt-Troms, BUP

BUP

...

...

...

Senter for psykisk helse Nord-Troms, BUP

BUP

...

...

...

Senter for psykisk helse Ofoten, BUP

BUP

...

...

...

Senter for psykisk helse Sør-Troms, BUP

BUP

...

...

...

BUP Furuset

BUP

...

...

...

BUP Grorud

BUP

...

...

...

BUP Nedre Romerike
Spesialseksjon psykisk helse barn og ungdom,
Sogn
BUP Hedmark, poliklinikk Elverum

BUP

...

...

...

...

...

...

BUP

...

...

...

BUP Hedmark, poliklinikk Hamar

BUP

...

...

...

BUP Hedmark, poliklinikk Kongsvinger

BUP

...

...

...

BUP Hedmark, poliklinikk Tynset

BUP

...

...

...

BUP Oppland , poliklinikk Lillehammer

BUP

...

...

...

BUP Oppland, poliklinikk Gjøvik

BUP

...

...

...

BUP Oppland, poliklinikk Otta

BUP

...

...

...

BUP

...

...

...

Finnmarkssykehuset

Helgelandssykehuset

Nordlandssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse Sør-Øst Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus
Sykehuset Innlandet

BUP Oppland, poliklinikk Valdres
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BUP

2017 2018 2019
...
...
...

Tabell 5.8: Registreringsstatus i NorSpis for barn og unge uten et tilpasset behandlingstilbud til pasienter med
spiseforstyrrelser for årene 2017-2019 (rød indikerer «leverer ikke data», gul «planlagt oppstart» og grønn «leverer
data»).
RHF

HF

Sykehuset Østfold

Sørlandet Sykehus

Vestre Viken

Helse Vest

Helse Bergen

Helse Fonna

Helse Førde

Helse Stavanger

HF-avdeling

Enhetskategori

BUP poliklinikk, Hadeland

BUP

2017 2018 2019
...
...
...

Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk Askim BUP
Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk
BUP
Fredrikstad
Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk Halden BUP

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss BUP
Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk
BUP
Sarpsborg
Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS)
BUP

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ABUP Farsund

BUP

...

...

...

ABUP Flekkefjord

BUP

...

...

...

ABUP ungdomsklinikken Arendal

BUP

...

...

...

Asker BUP

BUP

...

...

...

Bærum BUP

BUP

...

...

...

Kongsberg BUP

BUP

...

...

...

Ringerike BUP

BUP

...

...

...

BUP Nordhordland

BUP

...

...

...

BUP Voss

BUP

...

...

...

BUP Øyane

BUP

...

...

...

BUP Haugesund

BUP

...

...

...

BUP Stord/Kvinnherad

BUP

...

...

...

Karmøy DPS

DPS

...

...

...

Stord DPS

DPS

...

...

...

BUP Førde

BUP

...

...

...

BUP Nordfjord

BUP

...

...

...

BUP Sogndal

BUP

...

...

...

Helse Førde, BUP ungdomsavdeling

BUP

...

...

...

BUP Stavanger

BUP

...

...

...

BUP Bryne

BUP

...

...

...

BUP Egersund

BUP

...

...

...

BUP Hinna

BUP

...

...

...

BUP Madla, Madla

BUP

...

...

...

BUP Madla, Jørpeland

BUP

...

...

...

BUP Sandnes

BUP

...

...

...

BUP Sola

BUP

...

...

...
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Tabell 5.9: Registreringsstatus i NorSpis for voksne uten tilpasset behandlingstilbud til pasienter med
spiseforstyrrelser for årene 2017-2019 (rød indikerer «leverer ikke data», gul «planlagt oppstart» og grønn «leverer
data»).
RHF

HF

HF-avdeling

Enhetskategori

Helse MidtNorge

Helse Møre og Romsdal

DPS Kristiansund

DPS

DPS Molde

Helse Nord-Trøndelag
St. Olavs Hospital

Helse Nord

Finnmarkssykehuset

Helgelandssykehuset

Nordlandssykehuset

...

...

...

DPS

...

...

...

DPS Sjøholt

DPS

...

...

...

DPS Vegsund

DPS

...

...

...

DPS Volda

DPS

...

...

...

DPS Ålesund

DPS

...

...

...

DPS Stjørdal

DPS

...

...

...

Nidaros DPS

DPS

...

...

...

Orkdal DPS

DPS

...

...

...

DPS Vest, VPP Alta

DPS

...

...

...

DPS Vest, VPP Hammerfest

DPS

...

...

...

DPS Øst, VPP Kirkenes

DPS

...

...

...

DPS Øst, VPP Tana

DPS

...

...

...

SANKS, VPP Lakselv

DPS

...

...

...

Psykiatrisk senter Mo i Rana

DPS

...

...

...

Psykiatrisk senter Mosjøen

DPS

...

...

...

Psykiatrisk senter, Sandnessjøen

DPS

...

...

...

Lofoten DPS poliklinikk, Gravdal

DPS

...

...

...

Salten DPS, Bodø

DPS

...

...

...

Salten DPS, Fauske

DPS

...

...

...

Vesterålen DPS poliklinikk, Stokmarknes

DPS

...

...

...

DPS

...

...

...

Senter for psykisk helse Midt-Troms

DPS

...

...

...

Senter for psykisk helse Nord-Troms

DPS

...

...

...

Senter for psykisk helse Sør-Troms

DPS

...

...

...

Senter for psykisk helse, Ofoten

DPS

...

...

...

DPS Groruddalen, Jerikoveien

DPS

...

...

...

DPS Groruddalen, Rosenbergveien

DPS

...

...

...

DPS Groruddalen, Skytta

DPS

...

...

...

DPS Nedre Romerike

DPS

...

...

...

DPS Øvre Romerike

DPS

...

...

...

Nydalen DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk

DPS

...

...

...

Sondre Oslo DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk

DPS

...

...

...

DPS Elverum-Hamar, poliklinikk Elverum

DPS

...

...

...

DPS Elverum-Hamar, poliklinikk Hamar

DPS

...

...

...

DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland

DPS

...

...

...

DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres

DPS

...

...

...

DPS Kongsvinger, poliklinikk Kongsvinger
DPS
Sykehuset Innlandet, DPS Lillehammer, poliklinikk
DPS
Lillehammer
Sykehuset Innlandet, DPS Lillehammer, poliklinikk Otta DPS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Sykehuset Innlandet, DPS Tynset, poliklinikk Tynset

DPS

...

...

...

DPS nedre Telemark, avd. Skien

DPS

...

...

...

DPS nedre Telemark, avd. Vestmar

DPS

...

...

...

DPS øvre Telemark, avd. Notodden

DPS

...

...

...

Universitetssykehuset Nord-Norge UNN, Psykiatrisk senter for Tromso og omegn

Helse Sør-Øst Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

2017 2018 2019
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Tabell 5.9: Registreringsstatus i NorSpis for voksne uten tilpasset behandlingstilbud til pasienter med
spiseforstyrrelser for årene 2017-2019 (rød indikerer «leverer ikke data», gul «planlagt oppstart» og grønn «leverer
data»).
RHF

HF

Enhetskategori
DPS

...

...

...

DPS Edwin Ruud Voksenpsykiatrisk poliklinikk

DPS

...

...

...

DPS Moss voksenpsykiatrisk poliklinikk

DPS

...

...

...

DPS Sarpsborg voksenpsykiatrisk poliklinikk

DPS

...

...

...

Voksenpsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad

DPS

...

...

...

DPS Aust-Agder, Arendal

DPS

...

...

...

DPS Aust-Agder, Vest

DPS

...

...

...

DPS Aust-Agder, Øst

DPS

...

...

...

DPS Lister

DPS

...

...

...

DPS Lister Poliklinikk Farsund

DPS

...

...

...

DPS Solvang

DPS

...

...

...

DPS Strømme, Mandal

DPS

...

...

...

DPS Strømme, Kristiansand

DPS

...

...

...

Asker DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk

DPS

...

...

...

Drammen DPS, poliklinikk

DPS

...

...

...

Kongsberg DPS

DPS

...

...

...

Ringerike DPS, poliklinikk

DPS

...

...

...

Ringerike DPS, poliklinikk Hallingdal sjukestugu

DPS

...

...

...

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, Lovisenberg DPS

DPS

...

...

...

Bjørgvin DPS, Knarvik allmennpsykiatriske poliklinikk

DPS

...

...

...

Bjørgvin DPS, Tertnes allmennpsykiatriske poliklinikk

DPS

...

...

...

Kronstad DPS, Kronstad

DPS

...

...

...

Øyane DPS, Øyane allmennpsykiatriske poliklinikk

DPS

...

...

...

Folgefonn DPS

DPS

...

...

...

Haugaland DPS

DPS

...

...

...

DPS Førde, Florø

DPS

...

...

...

DPS Førde, Førde

DPS

...

...

...

Indre Sogn psykiatrisenter

DPS

...

...

...

Dalane DPS, Egersund

DPS

...

...

...

Ryfylke DPS, Randaberg

DPS

...

...

...

Ryfylke DPS, Strand

DPS

...

...

...

Sandnes DPS, Varatun

DPS

...

...

...

Sandnes DPS, Vågen

DPS

...

...

...

Sola DPS

DPS

...

...

...

DPS

...

...

...

HF-avdeling
DPS øvre Telemark, avd. Seljord

Sykehuset Østfold

Sørlandet Sykehus

Vestre Viken

Private behandlingssteder
Helse Vest

Helse Bergen

Helse Fonna

Helse Førde

Helse Stavanger

Private behandlingssteder

Jæren DPS
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2017 2018 2019

5.4 Dekningsgrad (datakvalitetsdimensjon – kompletthet)
Resultatene av dekningsgradsberegningene følger av tabell 5.10, med en kort forklaring av
metoden som er benyttet hvert enkelt sted. Beregningene er utført i perioden april-juli 2020, og
gjelder for året 2019 og er frekvensbasert, ikke på individnivå (se metode i kapittel 5.2, men
også kommentar i egen kolonne i tabell 5.10)

Tabell 5.10: Frekvensbasert dekningsgrad for registrerende behandlingsenheter 2019 (og 2018). Antall
registrerte og aktuelle pasienter er oppgitt i parentes. Dekningsgradsberegningen for 2018 er redegjort for i
fjorårets årsrapport.
Region
(by)

Behandlingsenhet

Deknings
-grad
start

Deknings
-grad
start

(2018)

(2019)

Beregningsmetode for
antall aktuelle
pasienter

Kommentar

RKSF har oppgitt at de kun
inkluderte sine døgnbehandlingspasienter i NorSpis i
2019, og at det var 24 aktuelle
døgnpasienter, slik at DG ved
start for døgnpasientene alene
kan beregnes til 83,3% (20 av
24).

Helse
MidtNorge
(Levanger/
Stjørdal)

Regionalt
kompetansesen
ter for
spiseforstyrrels
er (RKSF)

(10 av -)

26.4 %
(20 av 76)

Henvisningslistene fra
deres journalsystem
(manuell gjennomgang)

Helse
Nord
(Tromsø)

Regionalt
senter for
spiseforstyrrels
er – barn og
unge (RSS)

50.0 %
(6 av 12)

29.4 %
(5 av 17)

Rapport 9801 i
journalsystemet DIPS
over antall mottatte
henvisninger (manuell
gjennomgang).

Helse
Nord
(Bodø)

Regionalt
senter for
spiseforstyrrels
er (RESSP)

65.5 %
(38 av 58)

75.4 %
(43 av 57)

Helse
Nord
(Bodø)

BUP spiseteam

61.5 %
(8 av 13)

(4 av -)

Rapport i journalsystemet
Ednor med oversikt over
antall pasienter som
mottok behandling eller
utredning.
-

Helse
Nord

Psykiatrisk
senter Mosjøen

71.4 %
(5 av 7)

100 %
(2 av 2)

Helse
Nord

BUP Mosjøen

-

-

Helse SørØst

Regional
seksjon for
spiseforstyrrels
er (RASP)

28.3 %
(41 av
145)

50.8 %
(67 av
132)

-

Ikke beregnet i 2019. Antall
aktuelle registreringer ble ikke
oppgitt.

Registrar spurte
behandlerne om de
hadde hatt pasienter til
behandling eller
utredning for
spiseforstyrrelser i 2019.

Estimatet vurderes som svært
usikkert på grunn av metoden.

Som over.

Estimatet vurderes som svært
usikkert på grunn av metoden.

Rapport 6813 i
journalsystemet DIPS
over antall mottatte
henvisninger, fratrukket
pasienter til
responsteamet,
flerfamiliebehandling, og

RASP oppga at noen av de 132
aktuelle (anslagsvis 1- 8) høyst
sannsynlig kun kom til
vurderingssamtale, og dermed
ikke var aktuelle for NorSpis.
Dermed kan dekningsgraden
være noe høyere enn oppgitt.
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avviste pasienter.
Helse SørØst

Spiseforstyrrels
espoliklinikken,
Gaustad

89.3 %
(25 av 28)

64.5 %
(40 av 62)

Rapporter med
henvisninger, fratrukket
de som ble avvist
(manuell gjennomgang)

Lavere estimat for
startregistreringer i 2019 enn
2018 kan skyldes bruk av ny, og
antatt mer objektiv, metode.

Helse SørØst

Follo, Enhet for
spiseforstyrrels
er, døgn,
Akershus u. HF

82.4 %
(14 av 17)

78.3 %
(18 av 23)

Metode ikke oppgitt, men
det antas at metode fra i
fjor er benyttet, med
rapportene 6040 og 6817
i DIPS (antall innlagte og
polikl. besøk)

Tellingen av aktuelle pasienter
skiller seg fra metoden ved
andre enheter, men er muligens
mer presis.

Helse SørØst

Follo, Enhet for
spiseforstyrrels
er, poliklinikk,
Akershus u. HF
Seksjon for
spiseforstyrrels
er, Helse
Bergen HF

84.2 %
(16 av 19)

77.3 %
(17 av 22)

Som over.

Tellingsmetoden skiller seg fra
den ved andre enheter, men er
muligens mer presis.

82.0 %
(41 av 50)

84.6 %
(33 av 39)

Rapport 9801 i
journalsystemet DIPS
over antall mottatte
henvisninger (manuell
gjennomgang).

Capio Anoreksi
Senter

77.1 %
(27 av 35)

76.5 %
(26 av 34)

Enhetens egne systemer,
med oversikt over antall
faktisk innlagte pasienter
i 2018.

57.6 %
(221 av
384)

58.4 %
(271 av
464)

Helse Vest

Private

Samlet dekningsgrad (for
inkluderte enheter)

Kun de enhetene det foreligger dekningsgradsberegninger for,
inngår.

Utfyllende informasjon mottatt i forbindelse med beregningen
I forbindelse med innrapporteringen av dekningsgraden fra behandlingsenhetene til NorSpis,
har det kommet utfyllende informasjon knyttet til praksis omkring inklusjon av pasienter. Noen
eksempler som ble rapportert inn, på hva enhetene regnet som uaktuelle pasienter var:






Møtte kun til én konsultasjon (second opinion) (Tromsø).
Pasienter henvist til dem, men hvor enheten kun gir behandleren annet sted veiledning
(Oslo, RASP).
Pasienter som mottar gruppeterapi i flerfamiliebehandling, men hvor
behandlingsansvaret ligger annet sted (Oslo, RASP).
Pasientens behandler mottok veiledning fra enheten, mens selve behandlingen foregikk
annet sted (Bergen).
Pasienter som aldri møtte til behandling (Bergen).

Noen oppgitte mulige årsaker til at man ikke får inn besvarelser fra pasientene ble også
rapportert:


To pasienter hadde døgnopphold som var kortere enn fem dager, og hvor man derfor
ikke rakk å samle inn opplysninger (Levanger).
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5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
Opplæring
Ved oppstart av registrering gis det informasjon om/opplæring i bruk av registreringsløsningen
i form av kontakt med enhetene. NorSpis har etablert en prosedyre hvor man fører oversikt over
at de som skal benytte registreringsløsningen er kjent med brukerveilederen som er utarbeidet
for å sikre kvalitet på innregistrerte data. Det kan være aktuelt med bedre opplæring, og NorSpis
jobber med prosedyre for bedre opplæring.
Valideringsregler (logiske kontroller)
I den digitale innregistreringsløsningen har det blitt lagt inn valideringsregler. Ved
usannsynlige verdier vil den som registrerer få opp advarsler. Ved ulovlige verdier vil det ikke
være mulig å levere data.

5.6 Metoder for vurdering av datakvalitet
I tillegg til dekningsgrad (se kapittel 5.4) er det foreløpig kun variabelkompletthet som er
inkludert som datakvalitetsmål i NorSpis. Variabelkomplettheten er beregnet som andelen
registreringer som har en gyldig verdi på variabelen av interesse, av alle registreringer hvor
verdier normal skal være tilstede. NorSpis bruker kun informasjon fra eget register for å beregne
variabelkomplettheten. For de fleste variabler er variabelkomplettheten beregnet for start- og
sluttregistreringene hver for seg. Antall registreringer hvor variabelen skulle vært tilstede vil
være antall start- eller sluttregistreringer man for perioden har mottatt. For enkelte variabler er
det tilleggskriterier som bestemmer om verdien skulle vært tilstede, som at variabelen kun
måles for enkelte aldersgrupper. Eventuelle tilleggskriterier fremkommer av egen kolonne i
variabelkompletthetstabellen (tabell 5.11). For kvalitetsindikatorer og andre variabler som er
sammensatt av flere variabler, er man avhengig av gyldige verdier ved både start- og
sluttregistreringen, for at variabelen skal være komplett.

53

5.7 Vurdering av datakvalitet
5.7.1 Variabelkompletthet
Variabelkompletthet for den enkelte variabelen er andelen gyldige verdier av alle verdier som
skulle fremkommet. For mange variabler er variabelkompletthet (eller der mer presist andelen
manglende svar) oppgitt i de respektive tabellene i resultatkapittelet (kapittel 3). Tabell 5.11
angir variabelkomplettheten for variabler som inngår i kvalitetsindikatorer og de fleste av de
andre variablene som inngår andre steder i årets årsrapport.
Tabell 5.11: Variabelkompletthet for kvalitetsindikatorer og andre variabler i årets rapport
Variabelnavn i
registeret
EDEQ60GlobalScore

CIA30GlobalScore

Spesielle
kriterier for
beregning av
kompletthet
-

Måletidspunkt

-

Slutt

-

Samlet
(start og
slutt)

Start

Indikator/
resultat
variabel
inngår i
Kvalitetsindikator 1

Mangler
verdi (N)

Gyldige
verdier
(N)

Skulle
vært
levert
(N)

Kompletthet (%)

21

678

699

97.0

55

230

285

80.7

60

225

285

78.9

-

Start

-

29

670

699

95.9

-

Slutt

-

58

227

285

79.6

-

Samlet
(start og
slutt)

64

221

285

77.5

Kvalitetsindikator 2

-

Start

-

3

696

699

99.6

-

Slutt

-

18

267

285

93.7

BMI <18.5
ved start

9

141

150

94.0

-

Samlet
(start og
slutt)
Slutt

77

208

285

73.0

Alder≥ 16 år

Slutt

72

196

268

73.1

PasOppTilgjengelighet

-

Slutt

Kvalitetsindikator 4
Kvalitetsindikator 5
Figur 3.6

76

209

285

73.3

PasOppTilfredshet

-

Slutt

Figur 3.7

73

212

285

74.4

PasOppErfaring

-

Slutt

Figur 3.8

73

212

285

74.4

-

Slutt

76

209

285

73.3

PT01OnsketInvolv

Alder≥ 16 år

Slutt

Figur 3.9 og
3.10
Figur 3.11

73

195

268

72.8

PT02BleInvolv

Alder ≥ 16 år

Slutt

Figur 3.11

73

195

268

72.8

PT04KontaktBrukerorg

Alder ≥ 16 år

Slutt

Figur 3.11

72

196

268

73.1

PT05OrientertBrukerorg

Alder ≥ 16 år

Slutt

Figur 3.11

73

195

268

72.8

MedBMI

PO09Utbytte
PT03Utfallsvurd

PasOppSikkerhet

Kvalitetsindikator 3

Kvalitetsindikator 1 og 2 har en kompletthet på opp mot 80 %, og det er tydelig at det særlig er
ukomplette svar på sluttregistreringen som har bidratt til lav kompletthet, da variabelen målt
ved start som inngår har kompletthet på 97 og 96 %. For kvalitetsindikator 3 med mål på BMI,
som ikke registreres av pasienten selv, er komplettheten 94 %. Komplettheten på
kvalitetsindikator 4 og 5 er lavest, under 75 %.
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Koblede variable
Variablene Avdod og AvdodDato, som angir om en person er død, registreres gjennom kobling
til Folkeregisteret. Verdien på Avdod vil automatisk være «nei», og oppdateres til «ja» ved
dødsfall. Komplettheten følger av komplettheten av disse variablene i Folkeregisteret. Også
oppfyllelse av dimensjonene korrekthet og aktualitet (hvor ofte dataene oppdateres i
Folkeregisteret og kobles med NorSpis) gis utenfor NorSpis.
5.7.2 Korrekthet
NorSpis har ikke foretatt analyser av noen variablers korrekthet.
5.7.3 Reliabilitet (reproduserbarhet)
NorSpis har ikke foretatt analyser av variablenes reliabilitet (variasjon ved gjentatte
målinger).
Noen av de psykometriske instrumentene som benyttes i NorSpis finnes det dokumentert testretest-reliabilitet for, fra ulike studier.
5.7.4 Overordnet vurdering av datakvalitetsundersøkelsene
Kompletthet
Det er i år de tre kompletthetsmålene dekningsgrad, forløpskompletthet og variabelkompletthet
som gir oss mulighet til å bedømme datakvaliteten i NorSpis og si noe om mulig innvirkning
på resultatene. Ved lav kompletthet kan seleksjonsskjevhet foreligge.
Dekningsgraden ser ut til å ligge nær 60 % samlet sett, men analysen viste at det forelå
variasjoner fra enhet til enhet. Seleksjonsskjevhet kan foreligge. Ytterligere seleksjonsskjevhet
kan eksistere ved at andelen som ikke leverer sluttregistrering kan virke å være høy (lav
forløpskompletthet). Det er riktignok i årets rapport ikke presentert konkrete mål på
forløpskompletthet, men av tabell 5.1 og 5.2, følger det likevel at forskjellen på antall leverte
start og slutt-registreringer er så høy, at forløpskomplettheten nok er mindre enn akseptabel.
Lav forløpskompletthet er en stor utfordring for registeret fordi mange viktige mål, som alle
kvalitetsindikatorene kun kan beregnes gjennom tilgang til variabler fra sluttregistreringen.
Variabelkomplettheten for indikatorene er også varierende (fra omkring 75 % til 94 %), som
åpner for ytterligere seleksjonsskjevhet (dette fremkommer av tabell 5.11).
NorSpis har per i dag ikke utført konkrete analyser som ser på om pasientene man ikke får data
fra, skiller seg fra øvrige pasienter på de statistikkene og resultatmålene som presenteres i
NorSpis. Uten slike analyser må man være åpne for at resultatene enten er bedre eller verre for
pasientgruppen som helhet, enn hva resultatene i årets rapport tilsier. Hvis de minst alvorlig
syke registreres inn i NorSpis, og de friskeste av disse leverer sluttregistrering med komplette
variabler, kan resultatene i årets rapport gi et overdrevent inntrykk av hvor gode resultater man
egentlig oppnår for pasientgruppen.

Relevans, aktualitet, sammenlignbarhet
Det er vanskelig å gi en samlet vurdering av relevansen av dataene og/eller rapportene i
NorSpis. Ingen konkrete analyser er utført. Registeret inneholder instrumenter som er anbefalt
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i den nasjonale faglige retningslinjen for å kunne si noe om symptomtrykk og funksjon i
dagliglivet, uten at dette er direkte knyttet opp mot den nasjonale faglige retningslinjen. Det er
påbegynt et arbeid for å se på i hvilken grad NorSpis måler/kan måle anbefalingene i
retningslinjen, og mange av anbefalingene kan måles ved bruk av spørsmål i NorSpis. Det
påbegynte arbeidet vil kunne si mer om hvordan registeret kan brukes til å se på oppfyllelse av
den nasjonale retningslinjen.
Mål på aktualitet er enda ikke etablert i NorSpis. Det vil bli viktig med høy aktualitet på
dataene, i form av at de leveres i tide, når enhetene løpende begynner å motta rapporter til bruk
i sitt kvalitetsforbedringsarbeid.
Det fremkommer i årets rapport at sammenlignbarheten, som i muligheten for å sammenligne
de ulike enhetene, kan være påvirket av at enhetene antas å behandle pasienter som kan skille
seg mye fra hverandre (case-mix) og at sammenlignbarheten til dels også kan være påvirket av
ulik registreringspraksis.
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5.8 Tiltak for å bedre datakvaliteten utført i 2019




Automatisk oppretting av sluttregistreringer, som en påminnelse til enhetene om å
levere sluttregistrering (desember 2019). Dette vil kunne bidra til økt
forløpskompletthet, ved at man får inn både start og slutt for pasientene.
Registeret har ikke tidligere kunnet måle hvorvidt behandlingsforløp avbrytes. Det er
nå lagt inn noe bedre muligheter for å måle «avbrudd». Det er lagt til et spørsmål om
hvorvidt behandlingen er gjennomført som planlagt/ut fra oppsatt plan. Man har nå kun
én type registrering ved slutt, mens registreringstypen som het «avbrudd» utgår.
Registreringstypen «avbrudd» målte ikke avbrudd, da den i henhold til brukerveileder
også skulle benyttes i de tilfeller man ikke fikk inn svar fra pasientene, uten at det
nødvendigvis betød at behandlingen var avbrutt.

5.9 Planlagt arbeid med datakvalitet basert på erfaringer høstet frem til og
med 2019
Feil oppdaget under arbeid med data siste året
Det er for 2019 oppdaget følgende registreringsfeil:




Ulike sluttregistreringer har blitt tilknyttet én og samme startregistrering. Dette har
skjedd i to tilfeller hvor pasienten har hatt flere startregistreringer ved én og samme
enhet. Det er trolig at de som registrerer, ved registrering av sluttregistreringen, har
valgt feil startregistrering når de skulle koble registreringen, ettersom dette per i dag
gjøres manuelt. Som en løsning har NorSpis bestilt en retting i registreringsløsningen,
som automatisk knytter sammen start og slutt-registreringene.
I tillegg til informasjonen fra Folkeregisteret om død, inneholder NorSpis i dag også et
eget spørsmål, «døde pasienten i behandlingsperioden», som besvares av enheten
gjennom sluttregistreringen. Det er frem til og med 2019 ikke oppgitt noen døde
pasienter under behandlingen, men totalt 0.2 % av alle (622) registrerte pasienter frem
til og med 2019 er registrert av enheten med statusen «ukjent». Selv om denne andelen
er lik andelen man får for kobling med Folkeregisteret, stemmer ikke andelene overens
ved at de inneholder ulike pasienter. Dette tyder på at NorSpis vil måtte foreta en
nærmere vurdering av bruk, endring eller eksklusjon av denne variabelen. NorSpis sitt
eget spørsmål om død under behandlingen har også svært høy andel pasienter med
manglende informasjon på grunn av manglende sluttregistreringer.

Registreringspraksis for tiltaksregistreringene


Av tabell 3.6 ble det observert en mulig anomali i dataene - det regionale senteret i
Bodø har der f.eks. 96 registrerte døgntiltak, samtidig har de for samme periode kun
levert 66 sluttregistreringer (se tabell 5.2), som er den registreringstypen tiltakene
legges inn i. Altså var det registrert forholdsvis mange døgntiltak. Til sammenligning
har for eksempel Oslo (regional enhet) et omvendt forhold mellom antall døgntiltak
med færre registrerte døgnbehandlinger (59, av tabell 5.2, for sine 102
startregistreringer, av tabell 3.6). Dette kan tyde på at det er ulik registreringspraksis
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for behandlingstiltakene ved enhetene. I kontakt med enheten i Bodø fremkommer det
at de, når pasienten har flere planlagte innleggelser («intervallinnleggelser»), eller
planlagte «oppfølgingsopphold», registres dette som flere tiltak. Det kan være at andre
enheter ikke følger samme praksis. En instruks for registrering av flere opphold i en
behandlingsperiode må utarbeides av registeret.

Tilbakemeldinger fra brukere siste året
I tillegg har NorSpis mottatt tilbakemeldinger som kan vedrøre datakvaliteten. NorSpis vil
vurdere hvorvidt disse tilbakemeldingene skal håndteres med endringer i registeret eller om det
er behov for bedre informasjon om bruken av denne registreringstypen:


Om registreringstypen «kun utredning»:
Flere enheter har rettet spørsmål til NorSpis om hvordan registreringstypen
«utredning» skal forstås. Det er forklart i brukerveilederen at registreringstypen brukes
for pasienter som kun utredes uten å motta videre behandling. Det er likevel mye
usikkerhet omkring bruken av registreringstypen, og det foreligger nok ulik praksis
hvordan denne registreringstypen forstås og brukes.



Om registreringstidspunkt og variasjon i organiseringen av behandlingstilbudet:
Organiseringen av pasientbehandlingen for pasienter med spiseforstyrrelser kan variere
fra sted til sted. Det heter i brukerveilederen at «det anbefales at startregistreringen
gjennomføres ved en av de første kontaktene». Spørsmål registeret har fått omkring
hvordan man skal tolke dette, kan tyde på at det kan foreligge ulik praksis.
Noen steder kommer pasienten først til en vurderingssamtale før de settes på venteliste
for utredning eller behandling. Det er ikke klart hvorvidt noen enheter velger å
gjennomføre startregisteringen under denne vurderingssamtalen, før utredning eller
oppstart i behandling. Fordi organiseringen varierer, har ikke registeret kunnet gi et
presist svar på ved hvilket tidspunkt startregistreringen skal hentes inn. Det kan også
være noe variasjon i hva som er det reelle tidspunktet for sluttregistreringen. I
registerbeskrivelsen heter det at «sluttregistrering foretas tett opp mot avslutningen av
behandlingen. Ved poliklinisk behandling vil det bety i en av de siste konsultasjonene.»
Samtidig har flere enheter valgt å registrere sine pasienter med én «start-slutt» for all
behandling pasienten mottar ved enhetene, det være seg poliklinisk-, dag- eller
døgnbehandling, mens andre enheter registrerer polikliniske pasienter og døgnpasienter
atskilt (med egen «start-slutt»)

Følgende tilbakemelding (2020) fra en bruker vil bli korrigert ved første anledning:


Vedrørende registrering av vekt: Papirspørreskjemaene inneholder for få ruter for
registrering av vekt - kun to ruter for, slik at det tilsynelatende kan se ut som høyest
mulig registrerbare vekt er 99 kg.
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Andre merknader
Diagnosevariabelen vil kunne bli viktig i utformingen av mange av rapportene i NorSpis, og
bruken av dataene til kvalitetsforbedringsarbeid kan påvirkes av at man ikke har mulighet til å
vite for hvilken diagnosegruppe resultatene gjelder. Denne måles ved sluttregistreringen, og det
er så langt et lavt antall sluttregistreringer i NorSpis.
Et ytterligere mål som avhenger av sluttregistreringen er dødelighetsmålet (død under
behandlingen). Pasienter som dør, vil bli rapportert inn til NorSpis gjennom kobling til
Folkeregisteret. Dato for dødsfall blir oppgitt. Men for at man i NorSpis skal kunne vite om
pasienten døde i løpet av behandlingsperioden, er man avhengig av å vite sluttdatoen for
behandlingen. Sluttdatoen registreres imidlertid bare hvis enheten har levert sluttregistreringen
for pasienten. Til tross for at informasjonen om dødelighet kommer fra Folkeregisteret, er et
mål på død under behandlingen i NorSpis, avhengig av forløpskomplettheten.
I forbindelse med at arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen på bakgrunn av data og
rapporter fra NorSpis vil få økt fokus, må mål på aktualitet som tid fra hendelse til ferdigstilling
av data i registeret, etableres, for å sikre at enhetene ikke tar avgjørelser basert på
utdaterte/uaktuelle data.
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Kapittel 6
Fagutvikling og pasientrettet kvalitetsforbedring
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Registeret omfatter alle pasienter som utredes eller behandles for en spiseforstyrrelse i
spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern.
Spiseforstyrrelsesdiagnosene (ICD-10-koder) som er inkludert i registeret er:











F50.0 Anorexia nervosa
F50.1 Atypisk anorexia nervosa
F50.2 Bulimia nervosa
F50.3 Atypisk bulimia nervosa
F50.4 Overspising forbundet med andre psykiske lidelser
F50.5 Oppkast forbundet med andre psykiske lidelser
F50.8 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser
F50.9 Uspesifisert spiseforstyrrelse
F98.2 Spiseforstyrrelse i barndommen
F98.3 Pica i spedbarns- og barnealder

Pasienter med overspisningslidelse omfattes også, selv om overspisningslidelse ikke er definert
med egen kode i ICD-10. Ifølge de nasjonale retningslinjene vil kodene F50.8 eller F50.9 bli
benyttet på pasienter med overspisningslidelse (Helsedirektoratet, 2017).3

6.2 Registerets variabler og spesifikke kvalitetsindikatorer
6.2.1 Beskrivelse av registerets variabler
Beskrivelse av registerets variabler foreligger i form av en kodebok utarbeidet av Helse Nord
IKT, som er leverandør for drift og videreutvikling av registreringsapplikasjonen. De aller fleste
variablene og deres verdier kan også leses direkte av spørreskjemaene som ligger på
www.norspis.no. Mange variabler foreligger med både numeriske og kategoriske verdier, der
det er relevant. Fra 2020 av har NorSpis fått tilgang til noen logger hvor endringer som foretas
i variablenes verdier løpende føres. Andre endringer, som gjelder f.eks. endring i
spørsmålsformuleringer, må NorSpis føre egne oversikter over.
6.2.2 Beskrivelse av registerets kvalitetsindikatorer
6.2.2.1 Kvalitetsindikator 1: Endring i spiseforstyrrelsessymptom fra start til
behandlingsslutt
Spiseforstyrrelsessymptomer måles med spørreskjemaet Eating Disorder Examination
Questionnaire (EDE-Q). Skjemaet EDE-Q besvares av pasienten selv og benyttes i NorSpis for
voksne og unge fra og med 14 år, men skjemaet kan også benyttes for yngre ut fra en individuell
3

Det gjøres oppmerksom på at kodene F50.8 og F50.9 i ICD-10 også benyttes til andre spesifiserte
spiseforstyrrelser enn overspisningslidelse (gjelder F50.8), og andre spiseforstyrrelser med betydelig
behandlingstrengende symptomtrykk uten at pasienten har klare symptomer på hverken anoreksi, bulimi eller
overspisningslidelse (gjelder F50.9) (Helsedirektoratet, 2017).
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vurdering behandleren foretar av pasientens modenhet.
Skjemaet består av flere spørsmål, hvorfra man beregner ulike psykometriske delskalaer (ulike
kategorier av spiseforstyrrelsessymptomer) og én globalskala (generelt trykk av
spiseforstyrrelsessymptomer).
I beregningen av indikatoren gjelder følgende:









Man benytter globalskalaen av EDE-Q, og ser på endringen i skårene, fra
startregistreringen til sluttregistrering, ved behandlingsenheten.
Skalabredden går fra 0 til 6.
Basert på studier av den norske populasjonen, angir en skåre på 2.5 eller høyere at en
pasient er i det kliniske området (som angir sykdom).
Basert på undersøkelser har man videre valgt at en endring på henholdsvis -0.9 eller
+0.9 poeng representerer en klinisk betydningsfull forbedring eller forverring.
Pasientene med bedring (endring på 0.9 poeng eller mer mot normalområdet) som
samtidig havner utenfor klinisk område (skåre på mindre enn 2.5), kategoriseres som
symptomfrie.
Pasienter med endringer som er på mindre enn 0.9 poeng, uavhengig av retning,
kategoriseres som uendrede.
Sammenfattet har man da fire grupperinger: «Verre», «uendret», «bedring» og
«symptomfri».

Indikatordefinisjon: Kvalitetsindikatoren angis fra det ovenstående som andelen pasienter som
faller inn under de to sistnevnte kategoriene («bedring» eller «symptomfri»).
Pasientgruppe som omfattes av indikatoren: Pasienter over 14 år (pasienter under 14 år med
tilstrekkelig modenhet vil også kunne inngå da de kan være administrert spørreskjemaet av
behandler og registrert i NorSpis).
Måltall, indikatortype, ... :
 Måltall: Fagrådets foreløpige vurdering er at det er vanskeligere å sette et måltall for
denne variabelen.
 Indikatortype: Resultatindikator.
 Relevant for vurdering av etterlevelse av nasjonale retningslinjer: Ikke direkte.
 Nasjonal kvalitetsindikator hos Helsedirektoratet: Nei.

Noen kjente svakheter eller elementer å være oppmerksom på vedrørende denne indikatoren:
 De som er kategorisert som å være utenfor klinisk område (skåre på mindre enn 2.5)
både ved start og slutt, vil bli kategorisert som «uendret». De blir altså ikke
kategorisert som «symptomfri», selv om de er utenfor klinisk område. Andelen faktisk
symptomfrie ved slutt kan dermed være høyere enn andelen som fremkommer av
kategorien «symptomfri» (hvis man skulle se på andelen i symptomfri-kategorien
alene).
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6.2.2.2 Kvalitetsindikator 2. Endring i funksjon fra start til behandlingsslutt
Endring i funksjon knyttet til spiseforstyrrelsen - i hvilken grad spiseforstyrrelsen påvirker
dagliglivet - måles med spørreskjemaet Clinical Impairment Assessment (CIA) som er anbefalt
brukt i klinisk behandling i de nasjonale retningslinjene (Helsedirektoratet, 2017). Skjemaet
CIA besvares av pasienten selv og benyttes i NorSpis for voksne og unge fra og med 14 år, men
skjemaet kan også benyttes for yngre ut fra en individuell vurdering behandleren foretar av
pasientens modenhet.
Skjemaet består av flere spørsmål, hvorfra man beregner ulike psykometriske delskalaer (ulike
kategorier av funksjonssvekkelse knyttet til spiseforstyrrelsen) og én globalskala (generell
funksjonssvekkelse knyttet til spiseforstyrrelsen).
I beregningen av indikatoren gjelder følgende:









Man benytter globalskalaen av CIA, og ser på endringen i skårene, fra
startregistreringen til sluttregistreringen, ved behandlingsenheten.
Skalabredden går fra 0 til 48.
Basert på studier av den norske populasjonen, angir en skåre på 16 eller høyere at en
pasient er i det kliniske området.
Basert på undersøkelser har man videre valgt at en endring på henholdsvis -7 eller +7
poeng representerer en klinisk betydningsfull forbedring eller forverring.
Pasientene med bedring (endring på 7 poeng eller mer mot normalområdet) som
samtidig havner utenfor klinisk område (skåre på mindre enn 16), kategoriseres som
normal funksjon.
Pasienter med endringer som er på mindre enn 7 poeng, uavhengig av retning,
kategoriseres som uendrede.
Sammenfattet har man da fire grupperinger: «Verre», «uendret», «bedring» og
«normal funksjon».

Indikatordefinisjon: Kvalitetsindikatoren angis fra det ovenstående som andelen pasienter som
faller inn under de to sistnevnte kategoriene («bedring» eller «normal funksjon»).
Pasientgruppe som omfattes av indikatoren: Pasienter over 14 år (pasienter under 14 år med
tilstrekkelig modenhet vil også kunne inngå da de kan være administrert spørreskjemaet av
behandler og registrert i NorSpis).
Måltall, indikatortype,… :
 Måltall: Fagrådets foreløpige vurdering er at det er vanskeligere å sette et måltall for
denne variabelen.
 Indikatortype: Resultatindikator.
 Relevant for vurdering av etterlevelse av nasjonale retningslinjer: Ikke direkte.
 Nasjonal kvalitetsindikator hos Helsedirektoratet: Nei.
Noen kjente svakheter eller elementer å være oppmerksom på vedrørende denne indikatoren:
Se kvalitetsindikator 1. De samme svakhetene gjelder her.
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6.2.2.3 Kvalitetsindikator 3. Endring i undervektsstatus fra start til behandlingsslutt
Variabler som inngår i beregningen av indikator 3:
 Vekt (målt og rapportert av behandler/behandlingsenheten).
 Høyde (målt og rapportert av behandler/behandlingsenheten).
 Kroppsmasseindeksen (BMI) er beregnet med standard formel for kroppsmasseindeks
(måleenheter oppgitt i parentes):
Kroppsmasseindeks (BMI) =





vekt
(kg)
høyde2 (m2 )

Iso-BMI-verdier fra Bergen Growth Study som gir alders- og kjønnsjusterte BMIverdier. Iso-BMI tar høyde for at normalområdet for BMI er lavere hos barn enn hos
voksne. Iso-BMI vil altså ligge litt høyere enn ordinær BMI.
I innregistreringsløsningen er det innbygd formler/beregninger for både BMI og IsoBMI, slik at BMI og Iso-BMI er egne variabler i registeret.

I beregningen av indikatoren gjelder følgende:



Undervektige pasienter er definert som pasienter med BMI under 18.5.
For pasienter under 19 år har man benyttet iso-BMI-verdiene.

Indikatordefinisjon: Kvalitetsindikatoren angir andelen av de som var undervektige ved start,
som ikke lenger er det ved slutt.
Pasientgruppe som omfattes av indikatoren: Pasienter med BMI under 18.5 ved start i
behandling, som i all hovedsak vil være anoreksipasienter.
Måltall, indikatortype, ...:
 Måltall: Fagrådet satte i 2019 et foreløpig nasjonalt mål om at 60 % av undervektige
pasienter skulle oppnå en BMI på minst 18.5 ved behandlingsslutt.
 Indikatortype: Resultatindikator.
 Relevant for vurdering av etterlevelse av nasjonale retningslinjer: Ikke direkte slik
indikatoren er konstruert (en anbefaling i de nasjonale retningslinjene er for eksempel
at målvekt for pasienter i behandling for anoreksi settes til en vekt som tilsvarer BMI
på 20-25 for voksne).
 Nasjonal kvalitetsindikator hos Helsedirektoratet: Nei.
Merknad:
NorSpis inneholder to Iso-BMI-verdier. Én basert på alder-kjønn-høyde-vekt-data fra Bergen
Growth Study og én basert på data fra Centers for Disesase Control and Prevention (CDC). I
kvalitetsindikatoren bruker NorSpis iso-BMI basert på data fra Bergen Growth Study til å
justere for alder, siden de antas å være mest representative for den norske befolkningen.
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6.2.2.4 Kvalitetsindikator 4. Utbytte av mottatt behandling
Indikatoren er konstruert på følgende måte:
 Variabelen som benyttes utgjøres av svar på følgende spørsmål, stilt ved
behandlingsslutt: «Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av behandlingen på
behandlingsenheten?»
 Opprinnelse: Spørsmålet er ett av ti spørsmål i spørreskjemaet Pasienterfaringer i
spesialisthelsetjenesten (spørsmål 9), utarbeidet av Kunnskapssenteret i
Folkehelseinstituttet.
 Svaralternativene er: «Ikke noe utbytte», «lite utbytte», «en del utbytte», «stort
utbytte» og «svært stort utbytte»
 Validitet: NorSpis er ikke kjent med reliabilitetsundersøkelser eller
validitetsundersøkelser for dette enkeltspørsmålet. Spørsmålet er ett av to spørsmål i
en indeks benevnt som pasienttilfredshet av Kunnskapssenteret. I henhold til
psykometri-teori kan enkeltspørsmål generelt ha lavere reliabilitet og validitet enn
indekser eller skalaer sammensatt av flere spørsmål.
Indikatordefinisjon: Kvalitetsindikatoren angir andelen som har krysset av for en av de tre siste
kategoriene («en del utbytte», «stort utbytte» eller «svært stort utbytte»)
Pasientgruppe som omfattes av indikatoren: Alle pasienter.
Måltall, indikatortype, ... :
 Måltall: Fagrådets foreløpige vurdering er at det er vanskeligere å sette et måltall for
denne variabelen.
 Indikatortype: Resultatindikator.
 Relevant for vurdering av etterlevelse av nasjonale retningslinjer: Ikke direkte.
 Nasjonal kvalitetsindikator hos Helsedirektoratet: Nei.

6.2.2.5 Kvalitetsindikator 5. «Utfall» av mottatt behandling
Indikatoren er konstruert på følgende måte:





Variabelen som benyttes utgjøres av svar på følgende spørsmål, stilt ved
behandlingsslutt: «Hvordan vurderer du utfallet av mottatt behandling?»
Opprinnelse: Spørsmålet er hentet fra skjemaet kalt Pasienttilfredshet i NorSpis, laget i
fagrådet for NorSpis.
Svaralternativene er: «Ikke noe problem lenger», «klar bedring», «noe bedring»,
«uendret» og «forverring».
Validitet: Det er ikke foretatt reliabilitets- eller validitetsundersøkelser for dette
spørsmålet og hva det søker å måle («utfall»/bedring). I henhold til psykometri-teori
kan enkeltspørsmål generelt ha lavere reliabilitet og validitet enn indekser eller skalaer
sammensatt av flere spørsmål.

Indikatordefinisjon: Kvalitetsindikatoren angir andelen som har krysset av for en av de tre
første kategoriene («ikke noe problem lenger», «klar bedring» eller «noe bedring»).
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Pasientgruppe som omfattes av indikatoren: Alle pasienter som er 16 år eller eldre.
Måltall, indikatortype, ... :
 Måltall: Fagrådets foreløpige vurdering er at det er vanskeligere å sette et måltall for
denne variabelen.
 Indikatortype: Resultatindikator.
 Relevant for vurdering av etterlevelse av nasjonale retningslinjer: Ikke direkte.
 Nasjonal kvalitetsindikator hos Helsedirektoratet: Nei.

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
6.3.1 Spørreskjema med PROM og PREM
Ved behandlingsslutt tilordnes pasientene to spørreskjema med PROM og PREM. Her følger
en beskrivelse og begrunnelse av disse to skjemaene.
6.3.1.1 Skjemaet «Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten»
Skjemaet består av ti spørsmål og er utarbeidet av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.
Skjemaet måler pasienterfaringer ved bruk av helsetjenesten. Ulike pasienterfaringsområder
belyses, gjennom ulike indekser som består av enkeltspørsmål, eller grupper av spørsmål
sammen. Indeksene er presentert i resultatkapittelet.
6.3.1.2 Skjemaet «Pasienttilfredshet»
Spørreskjemaet består av 5 spørsmål utarbeidet i samarbeid med brukerorganisasjonene. Det
spørres om involvering av venner og familie i behandlingen, og om kontakt med
brukerorganisasjonene, og pasienten vurderer utfallet av behandlingen.

6.3.2 Psykometriske instrumenter
Som et register innen psykisk helse, er psykometriske instrumenter sentrale i registerets design,
og gir mål på pasientenes sykdomsopplevelse. Alle disse instrumentene besvares av pasienten
selv - og siden disse brukes/kan brukes til å konstruere resultatmål passer det å gi en beskrivelse
av de her i kapittel 6.3 om pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM).
6.3.2.1 Skjemaet EDE-Q 6.0
Instrumentet er anbefalt i de nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser. Se
mer om dette i kapittel 5 om kvalitetsindikator 1.
6.3.2.2 Skjemaet CIA 3.0
Instrumentet er anbefalt i de nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser. Se
mer om dette i kapittel 5 om kvalitetsindikator 2.
6.3.2.3 Skjemaet SCL-90-R
Instrumentet måler andre psykiske symptomer enn selve spiseforstyrrelsessymptomene, blant
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annet inneholder skjemaet delskalaer som gir mål på angst- og depresjonssymptomer.
6.3.2.4 Skjemaet RAND 36
Instrumentet måler helserelatert livskvalitet, og er i utbredt bruk internasjonalt og nasjonalt.
Instrumentet er frivillig i NorSpis og de fleste enhetene har valgt at deres pasienter ikke skal
besvare dette skjemaet.
6.3.2.5 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Skjemaet kartlegger mental helse hos barn/ungdom, og er i utbredt bruk internasjonalt og
nasjonalt.
6.3.2.6 KIDSCREEN-27
Skjemaet kartlegger helserelatert livskvalitet hos barn/ungdom, og er utviklet etter grundig
testing og analyser av svar fra flere tusen barn/ungdom i flere ulike europeiske land.

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
I et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister der målet er å øke kvaliteten på behandlingen, vil det
også være interessante spørsmål knyttet til ulikheter i helse. Eksempler kan være hvorvidt ulike
grupper av pasientpopulasjonen, kjennetegnet ved sosiale faktorer (som utdanning, inntekt eller
yrkesstatus) eller demografiske faktorer (som alder, kjønn, bosted), mottar ulik behandling,
eller har bedre eller verre prognose sammenlignet andre grupper. De sosiale og demografiske
forskjellene kan også omhandle forskjeller som oppstår utenfor selve tidsperioden for
behandling, som forskjeller i sykdomsstatus ved start i behandlingen, altså knyttet til hendelser
før behandlingen startet opp, og helseutfall etter endt behandling (som overlevelsesrater).
Mange analyser er vanskelige å utføre med dagens tilslutningsgrad og forholdsvis lave
kompletthet av registreringer for sentrale variabler. Det er for eksempel relativt få menn i
registeret, og mange aldersgrupper er fortsatt små - særlig når man tar i betraktning et lavt antall
leverte sluttregistreringer. Likevel vil registeret måtte ta inn i sine planer hvordan man kan få
belyst eventuelle sosiale og demografiske ulikheter i pasientgruppen. Et par merknader til
arbeidet følger:


Vedrørende sosial status, samles det inn informasjon om pasientenes utdanning og
yrkesstatus. Det er imidlertid vanskelig å bruke denne informasjonen for hoveddelen
av populasjonen, da pasientpopulasjonen er ung og fremdeles under utdanning.
Samtidig inneholder ikke registeret informasjon om foreldre eller foresattes sosiale
status.



Noen faktorer, i tillegg til kjønn, alder og utdanning, som kan belyse sosiale og
demografiske ulikheter i helse, og som måles i registeret, er hovedaktivitet,
hovedinntekt, forsørgeransvar, bosituasjon og bosted.

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale
kvalitetsindikatorer o.l.
Registeret har i 2019 ikke bidratt til etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer eller
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videreutvikling av de nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser.

6.6 Etterlevelse av faglige retningslinjer
De nasjonale retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser ble ferdigstilt i 2017 etter at
NorSpis var satt i produksjon. NorSpis har i 2020 satt i gang et systematisk arbeid for å se
hvordan man bedre kan belyse i hvilken grad retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser
oppfylles.
I den forbindelse har det regionale senteret for behandling av spiseforstyrrelser i Bodø bidratt
med et innledende utredningsdokument for NorSpis. Det er undersøkt hvorvidt det er en
overenstemmelse mellom hva som måles i NorSpis, og anbefalingene i de nasjonale
retningslinjene – hvor egnet er dagens NorSpis til å måle oppfyllelse av de nasjonale faglige
retningslinjene?
Utredningsdokumentet viser at NorSpis i dag kun delvis eller indirekte belyser etterlevelsen av
noen av anbefalingene i retningslinjene. Reduksjon i symptomer og undervekt er de to tematiske
områder i retningslinjene som NorSpis gjennom sine rapporter/indikatorer er innom. En del av
anbefalingene vil det i NorSpis kunne presenteres nye/bedre resultater for, enn hva man gjøre i
dag.
En midlertidig, bearbeidet versjon av en oversiktstabell fra det nevnte utredningsdokumentet
følger i vedlegg 1. De målene som i NorSpis ligger nærmest i å omhandle anbefaling, følger av
siste kolonne i tabellen. Det fremkommer av utredningsdokumentet at etterlevelsen av mange
av de 25 anbefalinger i retningslinjene, vanskelig kan måles presist eller direkte, selv om man
skulle foreta endringer i NorSpis.
Det er viktig å påpeke at vedlegg 1 kun er et utkast som skal kunne tjene som grunnlag for
videre arbeid. Utredningen vil bli tatt opp til behandling i NorSpis sitt fagråd for nærmere
vurderinger.

6.7 Identifisering av pasientrettede forbedringsområder
Registeret har i 2019 ikke identifisert noen pasientrettede forbedringsområder på bakgrunn av
analyser fra registeret. Registeret hadde i 2019 som mål at det moderniserte Rapporteket skulle
komme opp og gå, hvorfra enhetene ut fra egne resultater selv skulle kunne identifisere
forbedringsområder og initiere tiltak.

6.8 Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring
Registeret har i 2019 ikke igangsatt, videreført eller avsluttet konkrete tiltak for pasientrettet
kvalitetsforbedring.

6.9 Evaluering av tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring (endret
praksis)
Ikke aktuelt for 2019.
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6.10 Pasientsikkerhet
I NorSpis registreres det ikke noen uønskede hendelser eller komplikasjoner under
behandlingen.
Følgende mål i NorSpis, kan være med på å belyse pasientsikkerheten:


Ett av ti spørsmål fra pasientinstrumentet Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten
utgjør (alene) en «indeks» om pasientsikkerhet. Pasienten spørres: «Mener du at du på
noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)?». Svaralternativene er
«ikke i det hele tatt», «i liten grad», «i noen grad», «i stor grad» og «i svært stor grad».



Opplysninger om dødsfall gjennom kobling til Folkeregisteret, som gir informasjon om
pasienter har dødd i løpet av behandlingen. Det er imidlertid ingen opplysninger i
registeret som direkte kan opplyse hvorvidt dødsfall var knyttet til faktorer i
behandlingen.

Resultater på disse målene er presentert i kapittel 3.
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Kapittel 7
Formidling av resultater
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Rapporteket, hvor enhetene skal få løpende tilgang til egne resultater, har nasjonalt vært
gjennom en moderniseringsprosess. Det er laget en modernisert løsning for NorSpis, men denne
har ikke blitt gjort tilgjengelig for innregistrerende enheter enda. Per i dag kan løsningen brukes
av NorSpis selv, som kan hente ut statistikk/rapporter fra registeret. Innholdet er fremdeles
begrenset og må jobbes videre med.
Rapporteket vil bli hovedkanalen for tilbakerapportering av resultater til registrerende enheter.
Alle enheter som rapporterer inn til NorSpis skal kunne få tilgang til løsningen gjennom kontakt
med registeret. En konkret plan for lansering og videreutvikling av rapportløsningen
Rapporteket, kan leses i kapittel 9.2.

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
To behandlingsenheter, Capio Anoreksi Senter og Follo DPS (poliklinikken og døgnenheten),
ba om og fikk utformet en rapport med statistikk over sine pasienter i 2019. Follo DPS fikk to
rapporter – én for poliklinikken og én for døgnavdelingen. Rapportene inneholdt deskriptive
oversikter på gruppenivå, inkludert oversikt over endring fra start til slutt, over symptomer og
BMI, samt pasienttilfredshet/pasienterfaringer.

7.3 Resultater til pasienter
Det har i 2019 ikke blitt presentert noen spesielt pasienttilpasset informasjon, utover standard
offentlig tilgjengelige resultater (årsrapporten og Resultatportalen på kvalitetsregistre.no).
Registeret har ikke mottatt tilbakemeldinger eller spørsmål fra pasientene vedrørende
resultatene.

7.4 Publisering av resultater på kvalitetsregistre.no
I 2019 publiserte NorSpis sine første resultater, på Resultatportalen. Det ble publisert nasjonale
tall for året 2018, på alle registerets fem kvalitetsindikatorer. Resultatene ble rapportert på
nasjonalt nivå, uten sammenligning mellom enhetene. Oppdateringsfrekvensen av resultatene
på kvalitetsregistre.no er én gang per år.
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Kapittel 8
Samarbeid og forskning
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Ikke aktuelt for 2019.

8.2 Vitenskapelige arbeider.
Antall utleveringer av data til forskningsformål i rapporteringsåret: Ingen
Antall og titler på vitenskapelige arbeider (publikasjonsliste) for de to siste år: Ingen
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Del II
Plan for forbedringstiltak
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Kapittel 9
Videre utvikling av registeret
Her følger planer for videreutvikling av registeret. Da NorSpis har mange pågående arbeider i
sine planer for 2020/2021, vil det være viktig for registeret å ha et overordnet blikk, hvor man
klarer å se alle planene i sammenheng, og tar hensyn til at én avgjørelse ett sted kan ha
innvirkning på øvrige planer/i øvrig utviklingsarbeid. Det vil derfor være viktig med god,
løpende internkommunikasjon i NorSpis og med øvrige beslutningstagere og
samarbeidspartnere, om planene.

9.1. Plan for forbedring av datakvalitet
9.1.1 Plan økt datakvalitet generelt
Planer for forbedringer som er planlagt vurdert eller utført, fremkommer av kapittel 5.9.
Endring som ble utført i 2019, fremkommer i kapittel 5.8. Det har i tillegg blitt jobbet med et
eget dokument med oversikt/plan for utvikling av datakvalitetsmål i NorSpis. Det dokumentet
er ikke omtalt eller vedlagt i årsrapporten for i år.
9.1.2 Plan for økt tilslutning
Flere tiltak er aktuelle å iverksette for å øke tilslutning. Plan for disse følger i det videre.
9.1.2.1 Generelle strategiske innsatsområder for økt tilslutning
Noen generelle strategiske innsatsområder som vil kunne ha betydning for suksessen i det
videre inkluderingsarbeidet, og som registeret tar med seg er:







Bedre teknisk løsning. Hvor mange enheter det vil være praktisk mulig å få med kan
avhenge av overføringsmuligheter fra systemer som allerede benyttes.
Strategi for å nå ut til enhetene med informasjon om registeret.
Eventuelle forbedringer i registerets oppbygging for å lette administrativ byrde ved å
gjøre det lettere for enhetene (og NorSpis-administrasjonen) å organisere
innregistreringen.
Øke gevinstene av å registrere, gjennom en god rapportløsning (Rapporteket).
Registerets evne til å balansere sin tidsbruk, og få satt av nok tid til inkludering av
nye enheter. Særlig har videreutvikling og vedlikehold av teknisk
innregistreringsløsning historisk spist mye tid i registeret. Registerets evne å balansere
sin innsats klokt vil avhenge av et godt koordinert arbeid, med gode
beslutningsprosesser, ledelse og teamarbeid blant alle involverte - i administrasjonen,
fagrådet, hos IT-leverandør (HN-IKT) og hos teknisk støtte vedrørende Rapporteketløsningen hos Nasjonalt servicemiljø ved SKDE.

9.1.2.2 Generelle tiltak
I kapittel 9.1.2.3, legges en plan for hvordan enheter som bruker CheckWare, smidigere og uten
dobbeltregistrering, skal kunne levere data til NorSpis. Selv om slik(e) plan(er) legges, må
NorSpis bidra til at enhetene får startet registrering selv med dagens løsning.
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Generelt har man etter en evaluering internt i NorSpis medio 2020, kommet frem til at NorSpis
fremover må bli bedre på følgende:
● Mer målrettet arbeid opp mot den enkelte enhet.
● Basert på høstede erfaringer må man fremover involvere flere nivå (ledelse) hos
organisasjonene/enhetene som skal registrere inn.
I den forbindelse vil NorSpis, blant annet, som et generelt tiltak følge opp tidligere planer om
å sende brev til enhetene ved at man høsten 2020:
● Sender brev til ledere på klinikk-, avdelings- og enhetsnivå, fra NorSpis og eventuelt
også fra brukerorganisasjonene.
Enhetene vil ved et slikt brev bli minnet på sin registreringsplikt, og ledere vil ansvarliggjøres,
slik at innregistrering håndteres også i tiden frem til smidigere løsning for innregistrering i
NorSpis via andre systemer enhetene allerede bruker, er på plass.
Det planlegges i tillegg møter med den enkelte enhet. Se kapittel 9.1.2.5 for tidsplan.
9.1.2.3 Plan for håndtering av ulike elektroniske løsninger
Videre følger plan for hvordan enheter som bruker eksterne registreringssystemer (CheckWare)
skal kunne få levert sine data smidigere.
9.1.2.3.1 Plan for utvikling av API for dataoverføring fra eksterne systemer (Checkware)
På bakgrunn av at Helse Nord IKT våren 2020 meldte om utfordringer knyttet til arbeidet med
import fra CheckWare til NorSpis, ble det medio 2020 opprettet en arbeidsgruppe med deltagere
fra NorSpis, Helse Nord IKT og SKDE. Denne gruppen skal belyse mulighetene for import fra
eksterne systemer som CheckWare og hvilke begrensende faktorer som ligger her, inkludert
ressurshåndtering i form av utvikling og vedlikehold av slik import-løsning. Målet i
arbeidsgruppa er følgende:
Mål: Utredningen skal komme opp med konkrete alternativer til løsninger (A,B,C,...)
som hver belyser (1) teknisk løsning (ulike måter å løse behovet på), (2) konsekvenser
(direkte kostnader, ressursbruk), (3) krav til avtaler og andre formaliteter (4) innvirkning
på dagens tekniske løsning.
Arbeidet vil gi grunnlag for videre beslutninger i NorSpis-administrasjonen og fagrådet for
NorSpis. NorSpis leder arbeidsgruppen. Følgende aksjonspunkter ligger i planene p.t.:
● HN-IKT utarbeider tekniske notater om mulige løsninger.
● Arbeidsgruppa fortsetter arbeidet utover høsten 2020, og avholder møter ved behov.
● Det planlegges å ferdigstille arbeidet i arbeidsgruppa innen utgangen av 2020, og at
en rapport da vil kunne bringes videre til fagrådet.
● Oppstart av selve utviklingsarbeidet hos HN-IKT i første halvår 2021.
Selv om en API forhåpentligvis vil kunne bidra til at flere enheter leverer data til NorSpis, må
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man ha i mente påminnelsen som i 2019 kom i NorSpis sitt fagråd om at «en API-løsning ikke
vil kunne løse alle problemer. Anslagsvis vil omkring 20 % av arbeidet fortsatt måtte gjøres
manuelt». Dette dreier seg om besvarelse av behandlerregistreringer, samt gjennomgang eller
ferdigstilling av svarene i NorSpis sin elektroniske registreringsløsning etter at de har kommet
via CheckWare-løsningen. Det vil imidlertid også bli sett på mulighetene for å få lagt
«behandlerskjemaene» i CheckWare-løsningen.
Samtidig som NorSpis jobber på sin side med API, må man i samarbeid med enheter som bruker
CheckWare:
● sørge for at behandlingsenhetenes skjema- og spørsmålsoppsett er kompatibelt med
NorSpis. Blant annet kan det innebære at flere enheter må ta i bruk skjema de i dag
ikke benytter seg av, eller at noen spørsmål de i dag har lagt inn må struktureres på
andre måter. Antagelig må alle enheter som ønsker å registrere inn til NorSpis via
CheckWare sørge for at de bruker ett og samme standardiserte CheckWare-oppsett.
Det er viktig at dette samarbeidet koordineres godt med planene om å endre
registeroppsettet i NorSpis jf. kapittel 9.4.

9.1.2.3.2 Plan for midlertidig løsning inntil API er på plass, for innsending av data for
enheter som bruker eksterne systemer
I dette delkapittelet følger to ulike løp for levering av data, som man kan følge mens man jobber
med å få på plass API for dataoverføring fra eksterne systemer.
1) Det er viktig at alle enheter med CheckWare fortsetter eller setter i gang registrering hos seg.
Enhetene som benytter CheckWare har i utgangspunktet selv et ansvar for å organisere
innregistrering til NorSpis. Man kan se for seg at enheter som ikke er i stand til å organisere
registrering av informasjon de samler gjennom CheckWare i NorSpis sin innregistrering,
leverer den informasjonen de per i dag ikke samler inn gjennom CheckWare, som alle
behandleropplysningene. Pasientskjemaene får da eventuelt leveres tomme frem til API er på
plass.
2) NorSpis ønsker samtidig med punkt 1, å jobbe for å få på plass en tredje mellomløsning,
frem til API eventuelt kommer på plass, hvor man søker å se om enhetene kan sende inn
CheckWare-data i form av en csv-fil til NorSpis. Noen viktige trinn i prosessen med et slikt
forsøk, inkluderer følgende:





Det planlegges å forsterke registeradministrasjonen i NorSpis med ytterligere
personell som skal kunne legge enhetenes data inn manuelt (punching). Overgang
fra/til annet arbeid i registeret kan være aktuelt for dette personellet under den tid
punching-oppgaver ikke foreligger.
Man velger ut en behandlingsenhet som kan egne seg for å teste slik innsending av csvfil.
Metode og prosedyre for elektronisk overføring av disse datafilene må etableres i
NorSpis/ved Nordlandssykehuset. En sikker filoverføringsløsing som Norsk helsenett
(NHN) har fått utviklet og implementert, vil antagelig kunne benyttes. NHN har
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skissert at NorSpis må få på plass følgende formaliteter før løsningen tas i bruk:
- Egen risikovurdering knyttet til bruk av filoverføringsløsningen.
- Egen personvernkonsekvensutredning (DPIA) knyttet til bruk av
filoverføringsløsningen.
- Egen/oppdatert Databehandleravtale med NHN knyttet til bruk av
filoverføringsløsningen.
Før den midlertidige løsningen skaleres opp, og NorSpis eventuelt vil kunne tilby
løsningen til alle som registrerer i NorSpis, må det utføres tester opp mot en pilotenhet,
som bekrefter at midlertidig løsning med manuell innlegging av data fra csv-filer vil
fungere. Ressursbruk må i denne forbindelse også kartlegges, for å bekrefte at man i
NorSpis er i stand til å håndtere manuell innlegging av den innkommende mengden
data fra alle enhetene som bruker CheckWare.

En svakhet ved midlertidig løsning med innsending av csv-filer, er at også den midlertidige
løsningen vil kreve ressurser, både i registeradministrasjonen og hos den enkelte enhet. På
bakgrunn av dette vil det være svært viktig at man før man skalerer opp og tilbyr en slik løsning
til flere enheter, har god kunnskap om tidsbruk både i NorSpis og hos innregistrerende enhet.
Det bidrar til å redusere usikkerhet omkring hvorvidt den nevnte midlertidige løsningen i
praksis vil gjøre innregistrering til NorSpis enklere, eller derimot komplisere innregistrering og
bli en større belastning for NorSpis.
Grov, foreløpig tidsplan, vedrørende midlertidig løsning (mål):
 I løpet av 2020: Ytterligere personell er på plass i NorSpis.
 Innen utløpet av første halvår 2021: Testing av løsningen for manuell innlegging av
csv-filer og legging av konkret plan for håndtering av oppskalering.
 Andre halvår 2021: Oppskalering av løsning hvis testene er positive. Mål om at alle
enheter som bruker CheckWare og som fremdeles ikke registrerer til NorSpis skal
kunne benytte seg av midlertidig løsning med innsending av csv-filer.

9.1.2.5 Plan: Hvilke enheter når?
En plan for enhetene som skal inkluderes, med planlagt tidspunkt for kontakt, møte og oppstart,
følger av tabell 9.1.
Alle enhetene vil i tillegg få det nevnte informasjonsbrevet. Det vil høsten 2020 bli satt sammen
en adresseliste for enhetene og klinikkledere som skal ha informasjonsbrevet.
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Tabell 9.1: Plan for inkludering av nye enheter, 2020-2021. Planen gjelder spesialpoliklinikker og enheter med
tilpasset tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. Enheter i disse kategoriene som allerede er inkludert, er
markert med grønn farge
Plan
RHF

HF

Voksen,
barn/
unge

_

Kontakt

Oppstarts- Oppstart (mål)
møte

V

-

-

V

-

Oktober
. ..
2020
(oppfølgings
-møte)

V

Oktober 2020 November
2020

2020

V

Oktober 2020 November
2020

2020

V

Oktober 2020 Desember
2020

2021
(1. halvår)

V

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

V

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

V

2021
(1. halvår)

2021
2021
(1. halvår) (2. halvår)

V

Oktober 2020 November
2020

2021
(1. halvår)

V

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

Diakonhjemmet
Sykehus,
VoksenSF: EGET POLIKL. BEHpsykiatrisk
TILBUD
avdeling,
Vinderen

V

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

BUP Levanger

B/U

Jan/feb 2021 2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

Jan/feb 2021 2021
(1. halvår)
-

2021
(1. halvår)
. ..

2021
(1. halvår)
2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)
2021
(2. halvår)

HF-avdeling

Enhetskategori

Helse
Midt- St. Olavs Hospital
Norge

Tiller DPS

SPESIALPOLIKLINIKK

Helse Oslo
Sør-Øst universitetssykehus

Spiseforstyrrelses
-poliklinikken, SPESIALPOLIKLINIKK
Gaustad

Spesialpoliklinikker:

PFA Tønsberg Sykehuset i Vestfold Poliklinikk
SPESIALPOLIKLINIKK
spiseforstyrrelser
Helse
Vest

Helse Stavanger

Stavanger DPS

SPESIALPOLIKLINIKK

Andre enheter med tilpasset tilbud:
DPS Gjøvik Helse
Sykehuset Innlandet Enhet for
DPS (SF DØGNENH.)
Sør-Øst
spiseforstyrrelser

Sykehuset Østfold

DPS Halden
døgn, Enhet for DPS (SF DØGNENH.)
spiseforstyrrelser

Sørlandet Sykehus

Sørlandet
sykehus,
Psykiatrisk
SF DØGNENHET
sykehusavdeling,
Arendal - Enhet
C

Vestre Viken

Bærum DPS

Private
behandlingssteder

Modum Bad,
Avdeling for
SF DØGNENHET
spiseforstyrrelser

DPS (SPISETEAM PLUSS
DØGNBEH.))

Villa Sult –
Institutt for
SF POLIKLINIKK
spiseforstyrrelser

Helse
Helse NordMidtTrøndelag
Norge
St. Olavs Hospital

BUP Klostergata BUP (SPISETEAM)

Helse
BUP avdeling,
Nordlandssykehuset
Nord
Bodø
Helse Akershus
BUP Follo
Sør-Øst universitetssykehus
Akershus
universitetssykehus

BUP (SPISETEAM)

BUP Øvre
Romerike

BUP (SPISETEAM)
BUP ("SPISEKOMPETANSETEAM")

B/U
B/U
B/U
B/U

BUP (SPISETEAM)
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2021
(1. halvår)
2021
(1. halvår)

.. .

Plan
RHF

HF

HF-avdeling

Akershus
universitetssykehus

Ungdomspsykiatr
BUP (SF DØGNBEH.)
isk klinikk

Seksjon BUP
OSLO NORD,
Nydalen
Seksjon BUP
Oslo
OSLO SYD,
universitetssykehus
Mortensrud
BUPA
Sykehuset i Vestfold Poliklinikk
Nordre Vestfold
BUP
Sykehuset Innlandet døgnavdeling,
Kringsjåtunet
Oslo
universitetssykehus

Enhetskategori

Voksen,
barn/
unge
B/U

2021
(1. halvår)

Oppstarts- Oppstart (mål)
møte
2021
2021
(1. halvår) (2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(2. halvår)

B/U

Jan/feb/ mars April/mai/
2021
juni

2021
(1. halvår)

B/U

Jan/feb/ mars April/mai/
2021
juni

2021
(1. halvår)

B/U

Jan/feb/ mars April/mai/
2021
juni

2021
(1. halvår)

B/U

-

-

. ..

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

B/U

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

2021
(1. halvår)

BUP (SF MATRISETEAM)

BUP (SF MATRISETEAM)

BUP (SPISETEAM)

BUP (SF DØGNBEH.)

Sykehuset Telemark BUP Notodden BUP (AMBULANT TEAM SF)

Sykehuset Telemark BUP Skien

BUP (AMBULANT TEAM SF)

Sykehuset Telemark BUP Vestmar

BUP (AMBULANT TEAM SF)

Sykehuset Telemark BUP Porsgrunn BUP (AMBULANT TEAM SF)

Helse
Vest

Sykehuset Østfold

Åsebråten,
seksjon døgn og
dag (Åsebråten
barne og
BUP (SF DØGNBEH.)
ungdomspsykiatriske
klinikk)

Sørlandet Sykehus

ABUP Arendal

BUP (SPISETEAM)

Sørlandet Sykehus

ABUP
Kristiansand

BUP (SPISETEAM)

Vestre Viken

Drammen BUP,
Ungdomsseksjon
en for
BUP (SF DØGN)
øyeblikkelig
hjelp og alvorlige
spiseforstyrrelser

Private
behandlingssteder

Capio Anorexi
Senter

Helse Bergen

BUP Fana, Fusa
BUP (TYNGDEPUNKTSPOL.)
og Austevoll

Helse Bergen

BUP Sentrum

BUP (TYNGDEPUNKTSPOL.)

Helse Bergen

BUP Åsane

BUP (TYNGDEPUNKTSPOL.)

SF DØGNENHET
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_

Kontakt

Plan for enheter med blandet pasientgruppe (ikke kun pasienter med spiseforstyrrelser, og
ikke et tilpasset tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser)
Ekspertgruppa som evaluerer nasjonale medisinske kvalitetsregistre, har i fjor gitt
tilbakemelding til NorSpis om at alle enheter som behandler pasienter med spiseforstyrrelser
må med i registeret, også de med blandet pasientgruppe, uten et tilpasset tilbud til pasienter med
spiseforstyrrelser (se tabell 5.8 og 5.9 for en oversikt over disse enhetene). Fagrådet har stilt
spørsmål ved hvor realistisk det er å få med alle enheter som behandler pasienter med
spiseforstyrrelser, da enkelte enheter behandler få pasienter og kan ha få administrative
ressurser til å organisere slik innregistrering, særlig hvis pasienter med spiseforstyrrelser kun
behandles sporadisk ved enheten, med for eksempel null pasienter det ene året og én, to eller
en håndfull det neste, før de er tilbake til null pasienter året etter dét igjen. NorSpis vil likevel
ha som mål å inkludere også disse enhetene.
Det er mange enheter og de vil få større fokus i inkluderingsarbeidet etter at man har kommet i
mål med enhetene med et tilpasset tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. Da det er snakk
om mange enheter, må man likevel jevnlig inkludere noen av de generelle enhetene samtidig
som man har fokus på de med tilpasset tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser (frem mot
utgangen av 2021).

9.2 Plan for formidling av resultater
9.2.1. Plan for lansering og forbedring av rapportløsningen Rapporteket
En modernisert utgave av rapportløsningen Rapporteket, hvor enhetene skal kunne få tilgang
til rapporter (se kap 7.1) var først planlagt implementert for NorSpis høsten 2019. I samarbeid
og med bistand fra Nasjonalt servicemiljø ved SKDE, er det moderniserte Rapporteket planlagt
tatt i bruk av NorSpis i løpet av høsten 2020. Moderniserte utgaver av Rapporteket har allerede
blitt implementert i andre nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og det skal ikke ligge tekniske
hindringer i veien for lansering også for NorSpis. Følgende plan er lagt:
1. Det er forespeilet at man gjennom arbeidsmøter mellom registerkoordinator og
prosjektleder ved SKDE, høsten 2020, samarbeider for å få på plass:



Tilgangsstyring, inkludert sikring av at riktig person får riktig innhold.
Teknisk testing av innhold (at alt fungerer som tilsiktet).

2. Formalisert godkjenning hos fagråd og av personvernombudet: Etter at løsningen er
klar (før man begynner å gi tilganger), vil NorSpis måtte få formalisert følgende:



Endelig godkjenning av innhold hos fagråd, eventuelt faglig leder hvis fagrådet
velger å delegere denne myndighet (dette jf. NorSpis sine vedtekter).
Endelig godkjenning av personvernombud ved NLSH. Det vil samtidig søkes å få
formalisert rutiner for endring av innhold i Rapporteket. Det bemerkes at NorSpis
allerede har fått en initiell vurdering av løsningen gjennom sin risikovurdering
gjennomført sammen med personvernombudet, og andre, i 2019.

3. Eventuell opprettelse av et «utviklings-/testmiljø»: Nasjonalt servicemiljø for
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medisinske kvalitetsregsregister har meldt NorSpis at de ser etableringen av et
utviklings-/testmiljø som en viktig suksessfaktor for smidig, løpende utvikling og
oppdatering av innhold i Rapporteket. Et utviklingsmiljø innebærer en teknisk løsning
etablert ved Nordlandssykehuset som tillater å teste at løsningen virker i det miljøet
hvor løsningen faktisk skal benyttes (produksjonsmiljøet). Et utviklingsmiljø vil
redusere behovet for koordinert samarbeid med Nasjonalt servicemiljø ved SKDE.




Det er planlagt at NorSpis i første omgang får oppdatert sin risikovurdering med en
egen vurdering av et slikt utviklings-/testmiljø. Dette vil gjennomføres som en del
av en planlagt oppdatering av risikovurderingen i løpet av 2020.
NorSpis må også tilegne seg nødvendig kompetanse for å kunne benytte seg av en
slik løsning lokalt ved Nordlandssykehuset.

4. Mål for videreutvikling av innhold:
For videreutvikling av innhold i Rapporteket er følgende behov meldt inn, og vil måtte
jobbes videre med for avklaringer og videre plan for innbygging i teknisk løsning:
 Automatisk utsending av PDF-rapporter på e-post til enhetene:
 Beslutte innhold.
 Utarbeide rapporten med det besluttede innholdet.
 Teknisk løsning for automatisk utsendelse (i samarbeid med SKDE).


Datadumper med egne rådata: Det er et ønske at enheter som fra «før av er kjent
med» de data de rapporterer inn til NorSpis, og dermed vil kunne hente ut data med
hjemmel i helsepersonelloven, får hentet ut disse rådata gjennom Rapporteket.
Dette vil kreve at man får på plass et system, og helst i den tekniske løsningen, som
sikrer at enheten faktisk er kjent med de data de får ut. Det er verdt å merke seg
følgende:
o Enhetene kan være «fra før av kjent med data» enten fordi de brukes i
pasientbehandlingen og altså befinner seg i journalen. Det kan også være at
noen enheter har hjemmel til å behandle data som tilsvarer dataene i
NorSpis etter eget samtykke til eget forskning- eller kvalitetsregister.
o Selv om en enhet er «fra før av kjent med» noe data i NorSpis, vil de aldri
være kjent med alle data, som f.eks. pasienttilfredshetsdata, som dermed
ikke vil kunne leveres ut med hjemmel i helsepersonelloven.

9.3 Plan for å utvikle nye kvalitetsindikatorer
To konkrete handlingspunkter i arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer i 2020/2021 er:




Ta opp til videre vurdering i fagrådet utredningsdokumentet som har sett på
overensstemmelsen mellom hva NorSpis måler og anbefalingene i de nasjonale
retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser (se kommentar i kapittel 6.6, samt
vedlegg 1).
Evaluering av dagens kvalitetsindikatorer i fagrådet etter levering av årets årsrapport.
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9.4. Plan for endring i registerets oppbygging og variabler
9.4.1 Plan for implementering av oppfølgingsregistreringen 1, 3 og/eller 5 år etter endt
behandling
NorSpis søkte og fikk medio 2020 tildelt midler av Fagsenter for pasientrapporterte data til
utvikling av oppfølgingsregistreringene (1, 3 og/eller 5 år etter endt behandling) ved bruk av
ePROM-løsningen.
I søknaden ble tidsplanen for utvikling som følger av tabell 9.2 laget (planen er noe ytterligere
presisert her).
Tabell 9.2: Tidsplan for utvikling av oppfølgingsregistreringen ved bruk av ePROMløsningen
Mål
I forbindelse med tidligere utviklingsarbeid som tok
sikte på å benytte ePROM-løsningen til start- og
sluttregistreringen, er relevante pasientskjema allerede
lagt inn i ePROM-løsningen.
Skjemaene vil imidlertid måtte testes grundigere i
forbindelse med etableringen av
oppfølgingsregistreringen.
Avklare behov for spørsmål, eventuelt utforming av lite
skjema, som skal gis pasient for å avklare hvorvidt
pasienten skal besvare alle spørreskjemaene eller ikke.
Legge inn spørsmål/lite skjema i ePROM-løsningen (jf.
punktet over).
Legge inn spørsmål/lite skjema i selve NorSpis-registeret
(jf. punktet over).
Sy sammen alle relevante skjema for registreringstypen
til en skjemapakke kalt «oppfølging» i ePROMløsningen.
Testing av skjemapakken (jf. punktet over).
Etablere løsning/logikk for automatisk utsending av
skjema til pasienteten, etter 1, 3, og/eller 5 år (inkludert
avklaring av logikk for utsending til pasienter som
fremdeles er i/er tilbake i behandling).
Levering av sluttrapport.
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Ansvarlig
HN-IKT og
NorSpis

Dato
-

NorSpis

31.08.2020

NorSpis

31.08.2020

HN-IKT

31.08.2020

HN-IKT

31.08.2020

NorSpis
HN-IKT

31.12.2020

NorSpis

31.03.2021
(mål)
(senest
31.12.2021)

9.4.2 Plan for endring variabler/skjemasammensetning i start- og sluttregistreringene i
NorSpis
En plan for endring i registerets oppbygging og variabler er i skrivende stund under arbeid.
Foreløpig ser det ut som endringer av særlig betydning, som kan bli aktuelle er:





Fjerning av registreringstypen «kun utredning», slik at pasienter som kun
utredes, registreres i ordinær startregistrering.
Forenkling av skjemaet Behandling.
Forenkling av skjemasammensetning for barn og unge.
Fjerne skjema og spørsmål som i registeret har lavest nytte i et
kvalitetsregisterøyemed.

Det er også kjent at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre er bedt om å oppdatere sine
demografiske variabler til et standardisert nasjonalt variabelsett. Det vil være viktig for
NorSpis å forsøke å få inn slike endringer samtidig som en eventuell generell endring i
registerløsningen.
Innvirkning av endringer i alle innregistreringsløsningene, samt rapportløsningen
(Rapporteket), vil måtte vurderes. Prosedyrer for endringskontroll vil måtte følges.
Planen vil utredes videre i NorSpis i løpet av høsten 2020, og tas opp til beslutning i fagrådet.

81

Del III
Stadievurdering
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Kapittel 10
Referanser til vurdering av stadium
10.1 Vurderingspunkter
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium for Norsk kvalitetsregister for behandling av
spiseforstyrrelser (NorSpis) 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

5.2,

□✓

□

4

Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og
jevnlig rapportering av resultater på enhetsnivå tilbake
til deltakende enheter

7.1, 7.2

□✓

□

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

11 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret

□

□✓

Del II, 9

□✓

□

3, 6.6

Stadium 4
12

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

5.6, 5.7

□

□✓

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,

□✓

□

□

□✓

□

□✓

□✓

□

16

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

Nivå A
Registeret kan dokumentere resultater fra
kvalitetsforbedrende tiltak som har vært igangsatt i løpet
17
6.9,
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 igangsatt
18
6.7, 6.8
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
Ekspertgruppen har i år bedt om en tilbakemelding fra alle registrene om hvordan
Ekspertgruppens tilbakemeldinger i fjor (2019) på årsrapporten for 2018, har blitt håndtert.
Ekspertgruppens tilbakemelding er i den videre teksten delt opp i syv punkter og det er besvart
hvordan disse er håndtert i NorSpis.
Tilbakemelding 1 (gjelder 2018):
«Det arbeides med å øke tilslutningen, og den er økt i 2018. Det er viktig at dette arbeidet fortsettes.»

Håndtering av tilbakemelding 1
NorSpis var i 2019 et tema på arenaer hvor fremtidige innregistrerende enheter deltok, som i
møter i det nasjonale kliniske nettverket (referansegruppen). Oppstart av innregistrering og
viktigheten av økt tilslutning har vært fokuset. Det har i 2019 også vært direktekontakt og
videolinkmøter med noen av enhetene. I desember 2019 besøkte man spesialpoliklinikken i
Trondheim, Tiller DPS, med sikte på registreringsoppstart i 2020. Det ble startet på en plan for
utsending av brev fra NorSpis til nye enheter. Nåværende plan for å øke tilslutningen følger av
kapittel 9.1.2.
Tilbakemelding 2 (gjelder 2018):
«Ekspertgruppen er noe bekymret for at registeret ser ut til å være avhengig av lokale registre og
utvikling av eksportløsninger, når det finnes en elektronisk innrapporteringsløsning.»

Håndtering av tilbakemelding 2
NorSpis deler denne bekymringen. Overfor Ekspertgruppen kan det være greit å presisere at
utfordringene med avhengighet av eksportløsning fra andre elektroniske systemer, skyldes at
den elektroniske innrapporteringsløsningen i NorSpis aldri var laget for at pasienten skulle
kunne registrere direkte inn i løsningen selv, eller for kombinert bruk til pasientbehandling ved
siden av kvalitetsregisterformålet, men man kan notere seg følgende historikk omkring planene
som var lagt for import av data til NorSpis fra eksterne systemer:






Systemet Ednor, utviklet ved Nordlandssykehuset HF, var under oppstarten av NorSpis
tiltenkt som et system andre enheter skulle kunne bruke og som skulle kunne
eksportere opplysninger til NorSpis da begge er utviklet på OpenQReg-plattformen.
Under arbeidet med Ednor har det imidlertid blitt klart at man ikke vært stand til å
imøtekomme de andre enhetene på en måte slik at Ednor ville kunne bli tatt i bruk av
dem.
Ved siden av planen om å bruke Ednor, var det samtidig en ambisjon at man skulle
kunne få på plass importløsning fra CheckWare, slik at de som hadde et ønske om å
bruke CheckWare skulle kunne bruke det.
Utviklingen av API for overføring av data har ikke fått prioritet i NorSpis i 2019, da
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utviklingen av ePROM-løsningen har blitt prioritert.
I mellomtiden har NorSpis orientert enhetene, gjennom deltagelse på aktuelle arenaer,
om at de enheter som benytter eksterne journalsystemer for innsamling av
pasientopplysningene som de også skal levere til NorSpis, dessverre må utføre
dobbeltregistrering.
Det er medio 2020 startet opp et forprosjekt/utredning i NorSpis i samarbeid med HNIKT, hvor mulighetene for dataoverføring (API) fra eksterne aktører som leverer
pasientjournalsystemer for psykometriske instrumenter (for tiden CheckWare) (se kap.
9.1.2.4.1). Dette for å få fortgang i utviklingen av API-en.
Det er i tillegg til forprosjekt og plan for elektronisk import (API), laget en plan som
muligens vil kunne midlertidig lette innregistrering ved enhetene som har CheckWare,
i påvente av API. Denne planen følger av kapittel 9.1.2.4.2. I korte trekk går planen ut
på at (1) i utgangspunktet må enhetene dobbeltregistrere ; (2) enheter som ikke er i
stand til å dobbeltregistrere , registrerer det som uansett ikke er i CheckWare og ellers
det de eventuelt måtte ha kapasitet til av dobbeltregistrering; (3) NorSpis jobber
samtidig med API, samt ser på mulighetene for at enhetene skal kunne sende data fra
CheckWare som digitale filer inn til NorSpis som sørger for punching.

Tilbakemelding 3 (gjelder 2018):
"Det er også viktig at ePROM-løsningen kommer på plass".

Håndtering av tilbakemelding 3
Det antas at Ekspertgruppen er påpasselig med å understreke viktigheten av at ePROMløsningen kommer på plass, fordi man tenker seg at den vil kunne erstatte behovet for
papirskjema og videre manuell innlegging av svarene fra papirskjemaene i registeret. ePROMløsningen vil imidlertid ikke kunne tjene et slikt formål fullt ut. Besvarelser gitt i ePROMløsningen vil per i dag kun kunne bli overført til NorSpis og ikke til pasientjournalen. Det betyr
at enheter som bruker for eksempel Checkware da ikke ønsker å benytte ePROM-løsningen,
fordi det vil innebære at de ikke vil få inn spørreskjemadataene til Checkware-løsningen og
derfra videre til eventuelt annen journalløsning. Ingen enheter har derfor hatt ønske om å bruke
ePROM til registreringer ved start- og slutt-registreringene, og utviklingsarbeidet på dette
punktet måtte stanses.
Men ePROM-løsningen vil i NorSpis ha nytte ved oppfølgingsregistreringene 1, 3
og/eller 5 år etter endt behandling, når pasienten er ferdig i behandlingen og dataene uansett
kun skal inn i NorSpis og ikke pasientjournalen. NorSpis har i 2020 opprettet et prosjekt for
oppfølgingsregistreringen og fikk medio 2020 innvilget midler av Fagsenter for
pasientrapporterte data, til å utvikle oppfølgingsregistreringen(e) i ePROM-løsningen. Se
tidsplan i kapittel 9.4.1.
ePROM-løsningen vil ved siden av muligens kunne bli brukt ved start og sluttregistreringen for to pasientskjema som ikke skal i journal («Pasienterfaringer i
spesialisthelsetjenesten» og «Pasienttilfredshet»), men avgjørelsen om administrasjon av disse
to skjema gjennom ePROM-løsningen må inngå i en helhetlig vurdering i registeret, hvor blant
annet hensiktsmessigheten ved å involvere for mange løsninger i en og samme registreringstype
må overveies nøye.
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Tilbakemelding 4 (gjelder 2018):
«Ekspertgruppen vil påpeke at registret må rapportere enhetenes etterlevelse av retningslinjer, og at
dette er viktige KI.»

Håndtering av tilbakemelding 4
Se kapittel 6.6 om etterlevelse av nasjonale retningslinjer.

Tilbakemelding 5 (gjelder 2018):
«KI må også rapporteres for hver behandlende enhet.»

Håndtering av tilbakemelding 5:
NorSpis har i årsrapporten for 2019, kapittel 3, rapportert resultatene på kvalitetsindikatorer,
og andre variabler, for hver behandlende enhet.

Tilbakemelding 6 (gjelder 2018):
“Ekspertgruppen ønsker en detaljert og konkret plan for dekningsanalyse som tar hensyn til følgende:
• Dekningsgrad må beregnes på individnivå, ren telling av personer i to forskjellige registre er ikke
godt nok
• Det må angis klare inklusjons- og eksklusjonskriterier
• Dekningsgraden må ta hensyn til hele populasjonen av behandlende enheter
• Det er bra at dekningsgrad også beregnes for sluttregistrering, men må beregnes for de avsluttede
behandlingene, uavhengig av kalenderår. Det er bra hvis dekningsgrad beregnes for innmelding i
registeret, og deretter beregnes kompletthet for oppfølgingsregistreringer.”

Håndtering av tilbakemelding 6
NorSpis har kommet godt i gang med et samarbeid med Norsk pasientregister (NPR) for å
beregne dekningsgrad opp mot NPR som uavhengig kilde. I skrivende stund er utfordringen å
definere noen av inklusjons-/eksklusjonskriteriene. Se kapittel 5.2.2. Selv om Ekspertgruppen
synes det var bra at man beregnet en selvstendig dekningsgrad for sluttregistreringene, er det
etter nærmere vurderinger av tilgjengelige data i eksterne kilder (Norsk pasientregister) vurdert
som mer gjennomførbart å følge rådet i ekspertgruppens siste setning (å beregne dekningsgrad
for innmeldinger og deretter kompletthet på sluttregistreringene). En plan for beregning av
forløpskompletthet følger av kapittel 5.2.3.
Tilbakemelding 7 (gjelder 2018):
«Registret må vurdere i hvilken grad det er hensiktsmessig å lage måltall for alle utfallsindikatorer.»

Håndtering av tilbakemelding 7
Dette har blitt vurdert, og vil være gjenstand for løpende vurderinger i registeret. Se eget punkt
om måltall knyttet til beskrivelsen av hver av registerets kvalitetsindikatorer i kapittel 6.2.2.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Tabell med overenstemmelse mellom nasjonale retningslinjer for behandling
av spiseforstyrrelser og hva som måles i NorSpis
Tabell med oversikt over alle anbefalinger i retningslinjene for behandling av spiseforstyrrelser, samt hvilke
variabler/mål i NorSpis som ligger nærmest å kunne belyse oppfyllelsen av den enkelte anbefaling. Tabellen er en
bearbeidet versjon av en oversikt Regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset har utarbeidet for
NorSpis i 2020. Oversikten er kun et utkast som vil inngå i NorSpis sitt videre arbeid med å se hvordan man kan måle
oppfyllelse av anbefalingene i retningslinjene.
Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

1) Dialog og
samarbeid med familie
og andre pårørende bør
vektlegges for
personer med
spiseforstyrrelser
(sterk).

Gjelder både barn, unge og voksne.

Andel pasienter innen ulike
alderskategorier som ved
behandlingsslutt oppgir involvering
av familie eller venner i løpet av
behandlingen.

2) Selvhjelp kan tilbys
til personer med
anoreksi, som
supplement til annen
behandling (svak).

Voksne med anoreksi kan benytte selvhjelp
som supplement til annen behandling. Ungdom
kan benytte selvhjelp i samråd med
behandlingsansvarlig. Pårørende til barn,
ungdom eller voksne med anoreksi kan benytte
selvhjelp.

Andel pasienter med anoreksi som
ved behandlingsslutt oppgir å ha
mottatt informasjon om
brukerorganisasjoner.

3) Selvhjelp kan tilbys
til personer med bulimi
(svak)

Selvhjelp kan tilbys til ungdom og voksne med
bulimi i påvente av behandling.

Andel pasienter med bulimi som
ved behandlingsslutt oppgir å ha
mottatt informasjon om
brukerorganisasjoner.

Pårørende til barn, ungdom eller voksne med
bulimi kan benytte selvhjelp.
4) Selvhjelp kan tilbys
til personer med
overspisingslidelse
(svak)

Selvhjelp kan tilbys til ungdom og voksne med
overspisingslidelse og kan være supplement til
annen behandling.
Pårørende til barn, ungdom eller voksne med
overspisingslidelse kan benytte selvhjelp.
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Andel pasienter med diagnosene
F50.8 og F50.9 (eller 307.51 i
DSM-V) som ved behandlingsslutt
oppgir å ha mottatt informasjon om
brukerorganisasjoner.

Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

5) Utredning i
primærhelse-tjenesten:
Alle pasienter med
mistanke om
spiseforstyrrelse bør
utredes ved en god
anamnese med både
psykiske og somatiske
sider ved en eventuell
spiseforstyrrelse
(sterk)

Utredning i primærhelsetjenesten skjer hos
fastlege.

Sammenligning av pasienter
henvist fra «fastlege/primærlege»
og «øvrig primærhelsetjeneste»
med øvrige pasienter på ulike mål
ved behandlingsstart:

For barn og ungdom bør utredningen utføres i
nært samarbeid med omsorgspersonene fra
familien.
Utredningen omfatter en generell somatisk
undersøkelse inklusiv høyde og vekt, og
orienterende laboratorieprøver i forhold til
presentert problematikk og tilstandens
alvorlighetsgrad.

- Andel med psykofarmakologisk
behandling
- Andel som har hatt regelmessig
menstruasjon de siste tre månedene
(av de som noen gang har hatt
regelmessig menstruasjon og ikke
bruker medikamentell prevensjon)
- Kroppsmasseindeks
- Blodprøver siste måned
- Beintetthetsmåling siste år
- Malabsorpsjons-tilstander
- Diabetes

6) Utredning i
spesialisthelsetjenesten:
Pasienter med
mistanke om
spiseforstyrrelse bør
utredes ved hjelp av
klinisk intervju og
anamneseopptak. I
tillegg bør det
gjennomføres en
somatisk undersøkelse
som inkluderer høyde
og vekt, og
laboratorieprøver etter
indikasjon (sterk)








Anamnese: Ordinær anamnese sammen
med måltidsanamnese og fokus på
somatiske forhold som vektutvikling,
menstruasjonsstatus, bruk av p-piller eller
annen prevensjon, smerter, svimmelhet,
oppkast, avføringsmidler, vanndrivende,
andre legemidler, trening og uregelmessig
hjerterytme.
Somatisk undersøkelse: Ordinær
undersøkelse, inklusiv puls og blodtrykk,
palpasjon av abdomen, undersøkelse av
ekstremitetene, vekt, BMI, standard
blodprøver (opplistet, side 42).
Rutinemessig differensialdiagnostikk:
s-prolaktin, transglutaminase antistoffer.
Undersøkelser ved indikasjon: Her listes
det opp en rekke undersøkelser, blant annet
beintetthetsmåling. Se side 42.
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Se sammenligningene over.
I tillegg: Andel pasienter som har
mottatt utredning som man har tatt
blodprøver av siste måned.

Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

7) I psykiatrisk
utredning av voksne
pasienter med
potensiell
spiseforstyrrelse
anbefales det å bruke
Eating Disorder
Examination
Questionnaire (EDEQ) og Clinical
Impairment
Assessment (CIA)
(sterk)

Anbefales brukt som mål på omfanget av
spiseforstyrrelsessymptomer og
funksjonsnedsettelse. I tillegg til å benytte disse
instrumentene er det viktig at det systematisk
vurderes om det foreligger komorbide lidelser.

Alle pasienter må besvare
skjemaene EDE-Q og CIA.

8) I psykiatrisk
utredning av barn og
unge med potensiell
spiseforstyrrelse
foreslås det å bruke et
strukturert
kartleggingsinstrument
(svak)

Utredning bør utføres i nært samarbeid og
dialog med foreldre/foresatte og den unge selv.
Undersøkelsen bør inkludere både barnets/den
unges generelle utvikling og funksjon, utvikling
og symptomer relatert til mulig spiseforstyrrelse
og andre psykiatriske og somatiske vansker. En
må være oppmerksom på samsykelighet og
familie- og omsorgssituasjon.
Kartleggingsinstrumenter kommer i tillegg til
grundig klinisk vurdering. Det kan være en fare
for både over- og underdiagnostisering hvis
man i for stor grad baserer seg på
kartleggingsinstrumenter. Barn og unge i ulike
aldre har ulikt kognitivt funksjonsnivå og ulike
språklige ferdigheter, noe som må tas hensyn til
ved valg av kartleggingsverktøy og tolking av
resultatene.
Følgende skjema omtales:





EDE-Q og CIA.
DAWBA.
Kiddie-SADS-PL.
Ch-EDE.
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Mål på komorbiditet:
-

Andelen voksne innenfor ulike
diagnosegruppene i registeret,
som har registrert andre Fdiagnoser i registeret.

-

Andel som i ulike delskalaer i
skjemaet SCL-90 skårer over
cut-off-verdier som kan
indikere andre psykiske lidelser
som angst og depresjon.

Det er mulig å registrere svar fra
EDE-Q og CIA for alle barn.

Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

9) Pasienter med
spiseforstyrrelser som
har en stabil somatisk
tilstand og mindre
alvorlig undervekt, bør
behandles poliklinisk
(sterk)

Forutsatt at DPS/BUP har kompetanse.

Pasientenes BMI og oppgitt
alvorlighetsgrad, ved DPS/BUP
sammenlignet med ved
høyspesialiserte enheter.

Ved start av behandling: 1-2 ganger i uka,
vurdert ut fra alvorlighetsgrad.
Ved forverring eller manglende bedring bør
behandlingen intensiveres.
Poliklinisk behandling bør ivareta både
somatiske og psykologiske/ psykiatriske sider
av sykdommen.
Intensivering kan være spesialisering
dagbehandling eller døgnbehandling.

10) Indikasjon for
døgnbehandling for
pasienter med
anoreksi.

Anbefales vurdert ved (nærmere spesifisert på
side 54 i retningslinjene):

(Sterk)





Stort vekttap på kort tid eller med alvorlig
undervekt, og/eller
ustabile somatiske parametere.

Sekundær indikasjon: Sammenbrudd i
omsorgssituasjonen for barn.
Øvrig indikasjon: Ved manglende effekt av
poliklinisk behandling.
Forutsetter kompetanse og rammer.
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Fordeling av BMI for pasienter
med anoreksi som har mottatt
døgnbehandling sammenlignet med
de som kun har mottatt poliklinisk
behandling.
Fordeling av oppgitt
alvorlighetsgrad for pasienter med
anoreksi som har mottatt
døgnbehandling, sammenlignet
med de som kun har mottatt
poliklinisk behandling.
Andelen pasienter med anoreksi
som har egne barn, for de som kun
har mottatt døgnbehandling
sammenlignet med de som kun har
mottatt poliklinisk behandling.

Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

11) Indikasjon for
døgnbehandling for
pasienter med bulimi.

Anbefales ved høy frekvens av overspising,
oppkast og andre kompenserende strategier som
gir alvorlige somatiske komplikasjoner, og hvor
poliklinisk behandling ikke har ført fram.
Lidelsen kan også ledsages av andre psykiske
symptomer som i perioder kan gjøre poliklinisk
behandling utilstrekkelig.

Frekvensen av overspisning,
oppkast og andre kompensatoriske
strategier hos pasienter med bulimi,
ved oppstart i behandling som har
inkludert døgnbehandling,
sammenlignet med frekvensene hos
pasienter som kun har mottatt
poliklinisk behandling.

(Sterk)

Sekundær indikasjon: Sammenbrudd i
omsorgssituasjonen for barn.

12a) Psykoterapi rettet
mot spiseforstyrrelser
anbefales for å
behandle voksne
pasienter med bulimi.

Andelen av pasienter med bulimi
som har egne barn, for de som kun
har mottatt døgnbehandling
sammenlignet med de som kun har
mottatt poliklinisk behandling.

Individuell psykoterapi. Bør være rettet mot
spiseforstyrrelser og ha fokus på normalisering
av spisemønster og bortfall av
overspisingsepisoder og ulik
vektkompenserende atferd. Bør ha en viss
varighet og intensitet.

Andel voksne pasienter med bulimi
som mottar behandling av «typen»
«individ». Varigheten av denne
behandlingen.

Inngår i anbefalingen over.

Andel voksne pasienter med bulimi
som mottar behandling av «typen»
«individ». Varigheten av denne
behandlingen.

Individuell psykoterapi. Ingen spesifikk
psykoterapi kan anbefales framfor andre for
voksne pasienter. Bør være rettet mot
spiseforstyrrelser og ha fokus på
vektnormalisering og bortfall av de symptomer
og kliniske trekk som omfattes av de
diagnostiske kriteriene for anoreksi. Bør ha en
viss varighet og intensitet.

Andel voksne med anoreksi som
mottar behandling av «typen»
«individ». Varigheten av denne
behandlingen.

(Sterk)

12b) Kognitiv
atferdsterapi for
spiseforstyrrelser
foreslås som
behandling for voksne
med bulimi.
(Svak)
13) Psykoterapi rettet
mot spiseforstyrrelser
anbefales for å
behandle voksne
pasienter med
anoreksi.
(Sterk)
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Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

14) Psykoterapi rettet
mot spiseforstyrrelser
anbefales for å
behandle voksne
pasienter med
overspisingslidelse.

Individuell psykoterapi. Ingen spesifikk
psykoterapi kan anbefales framfor andre for
voksne pasienter. Bør ha fokus på bortfall av de
symptomene og kliniske trekk som
kjennetegner overspisingslidelse
(overspisingsatferd). Eventuell behandling for
vektreduksjon kan vurderes etter endt
behandling av spiseforstyrrelsen.

Andel voksne med diagnosene
F50.8 og F50.9 (eller 307.51 i
DSM-V) som er oppgitt å motta
behandling av «typen» «individ».

Gjelder alle spiseforstyrrelsesdiagnoser.
Helsepersonell bør vurdere om det foreligger
kontraindikasjoner for familiebasert terapi
(FBT).

Andel barn og unge som er oppgitt
å motta behandling av «typen»
«familie».

(Sterk)

15) Familiebasert
behandling spesifikt
for spiseforstyrrelser
bør tilbys til barn og
unge med
spiseforstyrrelser.
(Sterk)

16) Antidepressiva
anbefales ikke brukt til
behandling av
anoreksi, ved
indikasjon anoreksi.
(Sterk (lenger ned på
siden i retningslinjene
står det svak
fraråding))

Generelt for anbefaling 12,13 og
14: Hva slags behandling de ulike
diagnosegruppene har mottatt,
varighet innen hver av
diagnosegruppene og mål på
behandlingsresultat.

Individuell behandling kan gis etter første fase
med FBT, vurderes ut fra alder, funksjonsnivå
og nytte av FBT. Ved bulimi, foreslås kognitiv
atferdsterapi spesifikt for spiseforstyrrelser.
Ved anoreksi bør behandlingen skje i
kombinasjon med somatisk oppfølging og
forutsette en reduksjon av undervekt. Ved
komorbide tilstander kan
kombinasjonsbehandling være aktuelt ved start
av behandlingen.
Kan være supplement til annen form for
behandling ved komorbide tilstander der det er
indikasjon for bruk av antidepressiva. Eventuell
oppstart bør skje i spesialisthelsetjenesten, og
dosering må følges tett opp. Det må vises
vaktsomhet for bruk av antidepressiva hos barn
og unge.
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Andel pasienter med anoreksi som
mottar antidepressiva ved start og
ved slutt.

Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

17) Antipsykotika
anbefales ikke brukt til
behandling av
anoreksi, ved
indikasjon anoreksi.

Kan være et supplement til annen form for
behandling ved særskilte tilfeller. Eventuell
oppstart bør skje i spesialisthelsetjenesten.

Andel pasienter med anoreksi som
mottar antipsykotika ved start og
ved slutt.

Gjelder kun voksne (over 16 år). Antidepressiva
bør ikke tilbys barn og unge ved indikasjon
bulimi.

Andel pasienter over 16 år med
bulimi som ved mottar
antidepressiva ved start og ved
slutt.

(Sterk)
18) Fluoksetin
(antidepressiva) kan
brukes til behandling
av bulimi, som
supplement til annen
behandling.

Andel pasienter over 16 år med
bulimi som ved mottar
antidepressiva ved start og ved
slutt.

(Svak)

19) Det anbefales å
tilstrebe en reduksjon
av undervekt fra 0,5 til
1,5 kg/uke for
pasienter med
anoreksi.
(Sterk)
20) Det anbefales at
målvekt i behandling
av personer med
anoreksi settes til
kroppsmasseindeks
(KMI) 20-25 for
voksne, og på 25 til 75
percentil (KMI
percentil) for barn.
(Sterk)

Gjelder både barn, ungdom og voksne.
Innlagte pasienter: fra 0,5 til 1,5 kg/uke.

Vekt og BMI registreres ved start
og slutt. Diagnose ved start,
registreres ved slutt. Varighet av
behandling kan registreres.

Polikliniske pasienter: rundt 0,5 til 1,0 kg/uke.
Det er viktig å være klar over farene for
reernæringssyndrom (RES).
Det anbefales også etablering av regelmessig
menstruasjon.

Andelen pasienter med anoreksi
som ved slutt har målvekten.

Noen vil kunne ha en målvekt som både er
under og over den anbefalte målvekten, da det
er store individuelle variasjoner i hva som er en
sunn, normal vekt. For langvarig, alvorlig
undervektige voksne pasienter, som får frivillig
behandling, kan det noen ganger være
nødvendig for en periode å stabilisere vekten
noe under anbefalt målvekt, før pasienten klarer
å samtykke i full vektrestitusjon.

Andelen pasienter med anoreksi
som ved slutt har regelmessig
menstruasjon.
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Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

21) Det anbefales at
reernæring er den
grunnleggende
behandlingen ved
påvist redusert
beintetthet hos
pasienter med
spiseforstyrrelser.

I tillegg anbefales det å gi tilskudd av Dvitamin og kalsium. Det foreligger ikke godt
nok evidensgrunnlag til å kunne anbefale
medikamentell behandling.

Det registreres om
beintetthetsmåling er foretatt i
løpet av siste år. Vekt og BMI
registreres ved start og slutt.

22) Det anbefales en
omfattende somatisk
behandling og
oppfølging for
pasienter med alvorlig
spiseforstyrrelse.

Det gis anbefalinger for behandling og
oppfølging ved følgende:

Alvorlighetsgrad registreres som en
del av diagnoseregistreringen. Det
registreres om blodprøver er tatt
siste måned.

23) For pasienter med
alvorlig
spiseforstyrrelse,
anbefales et
formalisert samarbeid
mellom psykisk
helsevern og somatisk
fagfelt.

Gjelder pasienter i alle aldre, og både
polikliniske og innlagte pasienter, i psykisk
helsevern eller i somatiske avdelinger.

24) Ved alvorlig
spiseforstyrrelse og
graviditet bør
pasienten henvises til
spesialisthelsetjenesten
og det anbefales
kortere frist for
helsehjelp ut fra
individuelle forhold.
Pasienten bør også ha
hyppigere oppfølging
etter fødselen.

Vekt og ernæringstilstand hos mor bør følges
hyppigere enn ved vanlig svangerskapsomsorg.

I skjemaet Bakgrunnsopplysninger
spørres det om graviditet.

Indikasjon på innleggelse listes opp på side
100.

Vekt og BMI registreres som for
øvrige pasienter.

•
•
•
•
•
•
•

Risiko for reernæringssyndrom.
Hypofosfatemi.
Hypokalemi.
Granulocytopeni.
Mangeltilstander.
Elektrolytt- og syrebaseforstyrrelser.
Risiko for hjertesvikt.

Alvorlighetsgrad registreres som en
del av diagnoseregistreringen. Vekt
og BMI registreres ved start og
slutt.

For pasienter med alvorlig undervekt, som ved
KMI under 11, anbefales det et formalisert og
omfattende samarbeid mellom psykisk
helsevern og somatisk fagfelt.

Gravide med alvorlige spiseforstyrrelser bør
tilbys et strukturert behandlings- og
oppfølgingsopplegg i spesialisthelsetjenesten.
Gravide med mindre alvorlig spiseforstyrrelse
bør følge vanlig svangerskapsomsorg, men kan
få hyppigere oppfølging av lege enn friske
gravide.
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Anbefaling
(sterk/svak)

Utfyllende informasjon

Mulig mål i NorSpis, som kan
belyse, eller ligger nærmest å
kunne belyse, anbefalingen

Pasienter med spiseforstyrrelse bør tilbys
hyppig oppfølging også etter fødsel.
25) Personer med
spiseforstyrrelser og
samtidig diabetes bør
følges opp tettere av
helsetjenesten enn
vanlig.

Det spesifiseres at personer med
spiseforstyrrelser og diabetes type 1 bør ha
oppfølging i spesialisthelsetjenesten, i første
omgang ved en diabetespoliklinikk. Dersom
slik poliklinikk ikke har kompetanse på
spiseforstyrrelser, bør det henvises til
spesialisert avdeling/ team for
spiseforstyrrelser. Bør prioriteres til behandling
ved regional enhet for spiseforstyrrelser eller
tilsvarende høyspesialisert behandlingstilbud.
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Andelen pasienter med diabetes.
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