
Norsk Nyreregister 
--

Erfaringer med utvikling av 
kvalitetsindikatorer

Anders Åsberg, Daglig leder NNR

anders.asberg@ous-hf.no

mailto:anders.asberg@ous-hf.no


Norsk Nyreregister (NNR) 
• Norsk Nefrologiregister (fra 1980) og Norsk 

Nyrebiopsiregister (fra 1988) sammenslått 01.01.2016
• Samtykkebasert register med konsesjon (Datatilsynet)
• Følger pasienter med alvorlig nyresykdom livet ut
• Fagråd (HSØ, HV, HMN, HN, ATX, Nyrepatolog, LNT)

– Seksjon for dialyse og transplantasjon (Daglig leder)

– Seksjon for nyrebiopsi (Daglig leder)

• Kan kobles med andre helseregister
• Leverer årlig data til Europeiske register



Formål

Registeret er et permanent epidemiologisk register 
opprettet for å gi nasjonal oversikt over behandling av 
pasienter med alvorlig nyresykdom (og 
øycelleerstattende behandling) og å være et hjelpemiddel i:

• planlegging og oppfølging av helsetjenester

• forskning

• kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

i utredning, diagnose og behandling av disse pasientene.
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New patients in RRT
by year of start & first mode of treatment
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Renal replacement therapy in Norway 
Treatment mode prevalence: 1990, -95, 2000, -10 & -15
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NNRs kvalitetsindikatorer



NNRs kvalitetsindikatorer



Arbeidet frem til indikatorene…
• 3 arbeidsgrupper i Fagrådet:

– Biopsi
– Dialyse og CKD5
– Transplantasjon

• Kriterier:
– Si noe om kvaliteten i selve behandlingen eller strukturen av

helsetilbudet
– Primært basere seg på guidelines
– 3-5 per pasientgruppe



Tidsplan
2016-01: NNR ble slått sammen
2016-05: Fagrådet deltes inn i arbeidsgrupper
2016-09: Enighet i Fagrådet om kvalitetsindikatorer og måltall
2016-11: Presenterte resultatet på Kvalitetsdagen for NNF
2016-12: Publiserte indikatorene på nephro.no og bad om innspill fra alle nefrologer
2017-05: Justerte indikatorene og begynte å bearbeide data
2017-11: Presenterte “endelige” indikatorene på Kvalitetsdagen og resultater fra 2016
2018-05: Fagrådet diskuterte tiltak for å skaffe mer informasjon om og bedre noen 

områder
– Utdypende skjemaer skal sendes ut til ca. 1/3-del av sentrene med neste årsskjema.

• Transplanterte: Blodtrykk og statinbehandling

• Hemodialyse: Start på fistel eller kateter



Tx: BT < 130/80 (80%) 



Tx: BT ulike grenser – subanalyser

≤ 60 år > 60 år ≤ 70 år > 70 år



Tx: BT ulike grenser – subanalyser

≥2 BT drugs ≤3 BT drugs ≥3 BT drugs ≥4 BT drugs

Ingen BT drugs Bruker BT drugs 1 BT drug ≤2 BT drugs

“Resistant hypertension”



HD: Kjent som starter 
på fistel (75%)



HD: Kjent som starter på fistel -- subanalyser
≤ 70 år > 70 år ≤ 80 år > 80 år

≤2 beh/uke ≥3 beh/uke kvinner menn



HDir: Nasjonal kvalitetsindikator
Hjemmedialyse
– Bestilling fra HOD

• PD eller Hjemme-HD behandling
• Måltall 30%
• Publiseres 3 ganger/år

– Behandlingskvalitet eller økonomi?
– Hvilke data vil de egentlig ha

• Punktprevalens hvert tertial?
• Antall pasienter innom HjemmeDIAL hvert tertial?
• Andel som har blitt tilbudt HjemmeDIAL?
• Andel som blir tilbudt den “beste” behandlingen?
• Hvordan rapportere på senternivå?

– 2016-09: Startet arbeidet
– 2017-11: Første publisering på helsenorge.no
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