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 Bakgrunn og veiledning til utfylling 
 

Bakgrunn 
En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister bør utarbeides først og fremst 
for å vise hvilken nytte helsetjenesten har hatt av resultatene fra registeret, 
og hvordan registeret kan brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. 
Årsrapporten bør utformes slik at den også kan leses og forstås av personer 
utenfor det aktuelle fagmiljø.  
 
Malen for årsrapport er utarbeidet av Nasjonalt servicemiljø for 
kvalitetsregistre på bestilling av interregional styringsgruppe, for bruk av alle 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Malen inneholder sentrale 
rapporteringselementer som blant annet har sitt utgangspunkt i 
stadieinndelingssystemet for kvalitetsregistre, og en resultatdel.  

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

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

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

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

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

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

 
1. Sammendrag 
 
Da pasientene i vårt register kontrolleres fra 6 til 12 måneder etter 
operasjonen oppgir vi funn før operasjon, ved operasjon og ved 
kontroll for pasienter operert i 2015 
 
Dekningsgrad: Antall inkontinensopererte registrert i NKIR av alle 
inkontinens-opererte kvinner i Norge. Når det brukes tall fra Norsk 
pasientregister hadde NKIR i 2015 en dekningsgrad på 84,7 % på 
individnivå. NKIRprogrammet kan nå hente data direkte fra det 
pasientadministrative system PAS og bidra til å korrigere feilregistreringer i 
PAS som har blitt feil rapportert til NPR, noe som har vist seg å gi en riktigere 
dekningsgrad enn sammenlikning mot NPR. Etter disse korreksjoner hadde 
NKIR i 2015 en dekningsgrad på 85,9 %. 
Per 28.09.2017 har NKIR i 2016 en dekningsgrad på 98,3 %.  
 
Objektive registreringer 
Stresstest: Denne objektive vurderingen av pasientens urinlekkasje 
(lekkasje i gram ved et standardisert antall host og hopp) ble før og 6-12 
mnd. etter operasjonen utført hos henholdsvis 88 % og 43 % av pasientene. 
Stress test er den beste metode vi har til å objektivt dokumentere 
stressinkontinens (anstrengelses utløst lekkasje). NKIR-styret mener at alle 
pasienter bør utføre en stress test før og etter operasjonen. 
Vi har forståelse for at pasienter med ekstremt store reiseavstander slipper 
med telefonkontroll når de er fornøyd med operasjonen, men for alle andre 
bør retningslinjene i Veileder for Norsk Gynekologisk forening vedrørende 
urininkontinens følges. Her anbefales det stresstest og uro-flowmetri både før 
og etter stressinkontinens-operasjoner. 
 
Subjektive registreringer  
Stress og urgencyinkontinens-indeksene beregnes fra et validert 
spørreskjema (NKIR-skjema) som benyttes hos alle pasienter før og etter 
behandling. Disse beregnede indeksene gir uttrykk for grad av subjektive 
stress inkontinens symptomer (stress- inkontinens indeks) og urgency 
inkontinens (over aktiv blære) symptomer (urgency inkontinens indeks).  
Stress- og Urgency-inkontinensindekser ble registrert hos respektive 90 
% og 94 % før operasjon og respektive 82 % og 82 % 6-12 mnd. etter 
operasjonen.  
NKIR-styrets foreløpige mål er at avdelingene skal ha registrert mer enn 95 
% stress og urgencyinkontinens-indekser før operasjon og 80 % ved 6-12 
mnd. kontroll.  
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Respektive 85 % og 83 % av pasientene var veldig fornøyd med operasjonen 
6-12 mnd. og 3 år etter operasjonen.  Antallet pasienter som hadde besvart 
dette spørsmålet om grad av fornøydhet var 84 % etter 6 – 12 mnd, men kun 
33 % etter 3 år.  
 
Sammenligning av operasjonstyper utført i 2015 
 
Operasjonene for stressinkontinens (anstrengelsesutløst lekkasje ved 
hoste og fysisk aktivitet) medfører at et syntetisk bånd opereres inn under 
urinrøret og hindrer urinrøret å bevege seg ved host og bevegelser. Dette 
kan utføres på flere måter. 
 
Ved en TVT-operasjon føres båndet som en U under urinrøret bak 
skambenet og båndet kommer ut på buken.  
 
Ved både TVTO-operasjon og TOT-operasjon føres båndet under urinrøret 
ut gjennom bekkenveggen og båndet kommer ut i lysken (TVTO gjøres 
innenfra og ut, mens TOT gjøres utenfra og inn). 
 
Ved en AJUST-operasjon føres båndet under urinrøret ut til bekkenveggen 
der det festes i bindevev og muskulatur. 
 
Ved BULKAMID-operasjon injiseres en geleaktig masse rundt urinrøret. 
 
Komplikasjoner: Gjennomsnittlig 8 % komplikasjoner er registrert hos NKIR 
sykehusene. Flere sykehus har ikke registrert komplikasjoner eller har 
registrert et lavt antall komplikasjoner i 2015. NKIR programmet gjør det 
mulig å identifisere mangelfullt registrerte komplikasjoner for pasienter som 
har vært til poliklinisk konsultasjon eller innleggelse etter inkontinens-
operasjonen.  
 
Urinretensjon forekom hos 4,5 % etter alle inkontinensoperasjoner i 2015. 
Dette ble løst ved selvkateterisering hos 1,7 %, klipp av bånd hos 0,7 % 
og operativ justering av båndet hos 2,2 % av pasientene. Åttitre, 88 og 64 
% av pasienter som hhv. ble justert, kateterisert og klippet lekket ikke ved 6 -
12 mnd. kontroll. Syttien, 51 og 46 % av pasientene som hhv. ble justert, 
kateterisert og klippet var veldig fornøyd ved 6 -12 mnd. kontroll. 
Operativ justering av bånd. Tjuefem avdelinger benytter denne teknikken. 
Pasienter som blir kateterisert eller får båndet justert operativt lekker 
mindre og er mer fornøyd enn pasienter hvor båndet klippes. 
 
Reoperasjoner ved eget sykehus: Gjennomsnittlig prosent reoperasjoner i 
2014 var 1,6 % når BULKAMID operasjoner ikke medregnes. Bulkamid 
medregnes ikke her da dette benyttes på en sub-populasjon svært 
kompliserte pasienter. De 3 avdelingene som utførte BULKAMID operasjoner 
i 2014 reopererte i gjennomsnitt 29 %. (tall fra 2014 benyttes fordi 
reoperasjoner foretas etter noen år og tall fra siste år ville gi et falskt lavt 
antall) 
 
Kontroll: Av 2223 operasjoner registrert operert i NKIR sykehusene i 2015 
var 91 % kontrollert 6-12 mnd. etter operasjonen. Av 2060 operasjoner 
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registrert operert i NKIR sykehusene i 2013 (3 år siden) hadde 40 % 
gjennomført 3 års kontroll. Slik kontroll etter 3 år er man enige om kun skal 
utføres ved spørreskjema per brev. Likevel burde denne 3-års kontroll 
prosenten vært vesentlig høyere. 
 
 
Statistisk sammenligning av operasjonstyper: 
TVT mot TVTO: Ved 6 til 12 mnd. kontrollen etter operasjon hadde TVTO 
pasientene signifikant høyere stressinkontinensindeks enn TVT-pasientene 
dvs. et dårligere subjektivt resultat. Det var ikke signifikant forskjell i lekkasje 
ved stresstest og ikke forskjell i veldig fornøyd. 
 
TVT mot TOT: TOT-pasientene lekket signifikant mer enn TVT-pasientene 
ved 6 – 12 mnd. stresstest og 24 timer bleietest (dårligere objektivt resultat). 
Stress og urgency inkontinens indeksene var signifikant høyere for TOT enn 
TVT pasientene (dårligere subjektive resultater). TVT pasientene var også 
signifikant mer fornøyd enn TOT pasientene. 
 
TVT mot AJUST: Ved 6 – 12 mnd. kontroll var det ingen signifikante 
forskjeller mellom TVT og AJUST.  
 
I spesielt vanskelige tilfeller anvendes periurethrale injeksjoner (Bulkamid). 
Denne prosedyren tar sikte på å forsnevre urinrøret og bedre 
lukkefunksjonen. Reoperasjoner forekommer vesentlig hyppigere ved 
Bulkamid operasjoner enn ved båndoperasjoner. 
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2. Registerbeskrivelse 

2.1 Bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Fem – seks prosent av den kvinnelige befolkning over 30 år (ca. 70 000 
pasienter) er betydelig plaget av stressinkontinens. 
Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) ble etablert 01.09.98 for å øke 
kunnskap om utredning og kirurgisk behandling av kvinnelig urininkontinens 
og dokumentasjon av resultater etter operasjonsmetoder med ukjent 
langtidsresultat. Registeret innhenter subjektive og objektive data før og etter 
operasjon fra kvinner operert for urininkontinens. Avdelingene mottar en årlig 
rapport der avdelingens resultater sammenlignes med landsgjennomsnittet 
og der egne operatørers resultat dokumenteres.  

2.1.2 Registerets formål 

NKIR har som mål å sikre kvaliteten på urininkontinenskirurgi ved norske 
sykehus. Målgruppen er kvinner som blir operert for urinlekkasje ved alle 
offentlige sykehus. NKIR’s formål er at det enkelte sykehus skal få oversikt 
over egne resultater (ønskede og uønskede) og bruke informasjonen til 
forbedringsarbeid.  
Nasjonale, aggregerte registerdata er referansen for det enkelte sykehus. 
Registeret har bred støtte i fagmiljøet. Informasjonen kommer pasientene til 
gode i form av kontinuerlig kvalitetskontroll og tilbakemelding til avdelinger og 
operatører. 

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

Hver avdeling som rapporterer til NKIR oppretter et lokalt internt 
kvalitetsregister for inkontinensoperasjoner ref. Helsepersonell-loven § 26. 
Opprettelsen godkjennes av avdelingsledelsen og meldes til sykehusets 
personvernombud. Alle kvinnelige pasienter operert for inkontinens 
registreres i dette interne kvalitetsregister. Alle pasientene som skal opereres 
fyller ut skjema før operasjon og får opplysning av lege at de vil bli innkalt til 
kontroll 6-12 mnd. etter operasjon samt få tilsendt spørreskjema 3 år etter 
operasjon. Pasienten får utdelt samtykkebrev med spørsmål om å samtykke 
til å delta i Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR). 

Datatilsynet ga 04.01.2010 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) med 
hjemmel i helseregisterlovens § 5, jf. personopplysningslovens § 33, jf. § 34, 
endring og utvidelse av konsesjon til å behandle helseopplysninger i samsvar 
med det omsøkte. Databehandlingsansvarlig er øverste leder ved 
gynekologisk avdeling, OUS (p.t Marit Lieng). Lagringen av registerdata i 
avidentifisert form ved Oslo universitetssykehus (OUS) reguleres av 
pasientens samtykke:  
Alle pasienter som vurderes operert for inkontinens får informasjon av lege 
om at deres data vil bli registrert i et internt kvalitetsregister og at dette er 
nødvendig for å kunne vurdere kvalitet av utredning og operasjon. 
Pasientens svar på spørreskjema (PROM og PREM) skannes og lagres i 
EPJ. Pasienten har tre valg: 
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• Å ikke delta i videre utredning eller behandling ved det aktuelle 
sykehus. Ingen registrering av pasienten i internt kvalitetsregister og 
ingen data eksportert til sentralt NKIR-register.  
 

• Å bli utredet, operert ved aktuelt sykehus. Da blir hun registret i internt 
kvalitetsregister, men kan reservere seg fra å utlevere avidentifiserte 
data til det sentrale NKIR registeret.  Kun anonyme NKIR- og PAS-
data utleveres da til NKIR-registeret to-tre ganger årlig. 

• Å bli utredet, operert og registret i internt kvalitetsregister samt 
samtykke i utlevering av avidentifiserte data til NKIR-registeret. 
Avidentifiserte NKIR- og PAS-data utleveres til NKIR-registeret to-tre 
ganger årlig 

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 

Datatilsynet fornyet i januar 2010 konsesjonen til NKIR-registeret med Oslo 
universitetssykehus ved avdelingsleder, gynekologisk avdeling, som 
Databehandlingsansvarlig. Konsesjonen gjelder for oppbevaring av data i 
NKIR-registeret til 31.12.2030. Det ble samtidig opprettet et NKIR-styre som 
skulle disponere midler bevilget av Helse Sør-Øst RHF.  
Følgende ble i 2010 utpekt til NKIR-styret:  
Styreleder Sigurd Kulseng-Hanssen, lege og grunnlegger av registeret.  
2 representanter fra Norsk Urogynekologisk gruppe: Kari Western og Ellen 
Borstad.  
1 fast styreplass for OUS i egenskap av å ha det juridiske 
databehandleransvaret p.t Rune Svenningsen utnevnt av 
databehandlingsansvarlig avdelingsleder ved gynekologisk avdeling.  
Urogyndata AS drifter registeret og Urogyndata’s daglig leder Tomislav 
Dimoski, deltar i styremøtene med talerett, men uten stemmerett.  
 
Daglig drift av registeret ivaretas av Urogyndata AS.  
Arbeidsfordelingen innen Urogyndata er som følger:  
Urogynekolog Sigurd Kulseng-Hanssen har hovedansvar for faglig drift.  
Data og økonomikyndig Tomislav Dimoski har hovedansvar for 
administrasjon, programvare og økonomi. 

2.3.1 Aktivitet i 
styringsgruppe/referansegruppe 
Styret i NKIR hadde 3 styremøter i 2016. 15. mars, 6. juni og 15. november. 
Følgende beslutninger ble fattet: 
 
Det er stor variasjon mellom avdelingene når det gjelder utførelse av 
stresstest før operasjon og ved 6-12 mnd. kontroll. Spesielt er det mange 
avdelinger i Nord Norge som ikke utfører stresstest ved 6-12mnd. kontroll og 
dermed ikke objektivt dokumenterer sine resultater. NKIR-styret vil arbeide 
for at stresstest før operasjon og ved 6-12mnd. kontroll utføres av alle 
avdelinger.  
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Flere avdelinger rapporterer få komplikasjoner. I 2016 startet vi utviklingen 

av et analyseverktøy for avdekning og dokumentasjon av komplikasjoner. 

Data fra ST Olavs Hospital ble brukt for å utvikle dette analyseverktøy.  

Norsk kvinnelig inkontinensregister søkte OUS om Kr. 1.912.500,- i regionale 

driftsmidler for 2016 og fikk tildelt Kr. 1.622.278,-  

Avdelingene får frist til å innsende kvalitetssikret 6-12 mnd. kontroll data for 

pasienter operert i 2015 innen 15.11.2016. Faglig rapport planlegges utarbeidet 

tidlig i 2017.  

For at NKIR-registeret skal nå målet om 100 % dokumentert dekningsgrad 

for operasjoner utført i 2016 får alle avdelinger frist til å utlevere 

kvalitetssikret operasjonsdata fra 2016 innen 01.02.2017.  

NKIR video demo konferanser ble avholdt. 9.februar 2017 for tre nye 

avdelinger: Flekkefjord, Stord og Harstad, 31.mai for Drammen, Harstad, 

Flekkefjord og Lillehammer og 4. november for deltakere fra Drammen, 

Hamar, Tromsø og Betanien sykehus 

Tre forskningsprosjekter foregår i NKIR registeret  

Prosjekt 1: Er det forskjell på subjektive og objektive resultater hos kvinner på 

forskjellige alderstrinn? 

Prosjekt 2: Reoperasjoner registrert i registeret. Hvor ofte og hvilke metoder blir 

valgt. 

Prosjekt 3: The PregnanT study kobler data fra NKIR registeret med 

Medisinsk Fødsels Register og vurderer betydningen av graviditeter før 

inkontinensoperasjoner og betydningen av nye graviditeter etter 

inkontinensoperasjoner. 

NKIR forum: 

Årlig faglig møte for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og sekretærer 
avholdes i år på Ullevål sykehus 10. november 2017 

NKIR hjemmeside etableres 
 
NKIR-styret valgte to satsingsområder for 2017: 

• Forbedring av kvaliteten på registreringer av komplikasjoner 

• Å arbeide for at NKIR dekningsgrad blir nærmere 100 % 
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3. Resultater
Gjennomsnittlig 51 % av pasientene fikk 6 – 12 mnd. etter operasjonen utført 
en stresstest for vurdering av objektivt operasjonsresultat.  Av de som fikk 
utført stresstest var det 93 % som ikke lekket. 

Subjektiv vurdering av symptomer på stressinkontinens (stress 
inkontinensindeks) ble redusert fra gjennomsnittlig 8,2 (maksimum 12) før 
operasjon til gjennomsnittlig 1,1 etter operasjonen.  

Subjektiv vurdering av symptomer på urgencyinkontinens (urgency 
inkontinensindeks) ble redusert fra gjennomsnittlig 3,0 (maksimum 8) før 
operasjon til gjennomsnittlig 1,3 etter operasjon.  

Fornøydhet ble rapportert av 84 % av pasientene. Av de pasientene som 
rapporterte fornøydhet var det 84 % som oppga å være veldig fornøyde når 
valget var veldig fornøyd, litt fornøyd, hverken fornøyd eller misfornøyd, litt 
misfornøyd og veldig misfornøyd. 

I løpet av 2016 har de avdelinger som tidligere ikke rapporterte til vårt 
register startet rapportering. Dekningsgrad for alle avdelinger som utfører 
inkontinens-operasjoner var 91,6 %.  Vi utviklet i 2016 rapporter som gir 
avdelingene tilbakemelding om kompletthet av stresstest utført, fornøydhet 
med operasjonen og stress- og urgency-inkontinens- indekser rapportert. 
Avdelinger får tilsendt denne rapporten 2 ganger per år. Målet er å stimulere 
avdelingene til komplett rapportering. 
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Figur 1. Dekningsgrad: Antall inkontinensopererte kvinner 
registrert i NKIR av alle inkontinensopererte kvinner i Norge i 2015 

 

Avdelinger med 0 % rapporterte ikke til Norsk kvinnelig inkontinensregister i 2015. 
Alle avdelinger som ikke rapporterte til registeret i 2015 vil rapportere til registeret i 
2016. Antall operasjoner er angitt i parentes. 

Når det brukes tall fra Norsk pasientregister hadde NKIR i 2015 en dekningsgrad på 
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84,7 %. NKIRprogrammet kan nå hente data fra det pasientadministrative system 
(PAS) og bidra til å korrigere feilregistreringer i PAS. Etter disse korreksjoner hadde 
NKIR i 2015 en dekningsgrad på 85,9 %. Dersom vi utelater de sykehus som ikke 
rapporterer til NKIR hadde NKIR en dekningsgrad på 96,8 %. 

 

Figur 2. Antall operasjoner per år ulike operasjonstyper 

 

 

TVT: Tensjonsfri vaginal tape, TVTO: Tensjonsfri vaginal tape obturator (innenfra-
ut), TOT: Tensjonsfri obturator operasjon (utenfra-inn) , AJUST: Ajustable Single-
Incision Sling, Bulkamid: Transuretral submukøs injeksjon av hydrogel med 
polyacrylamid. 
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Figur 3. Prosent kontrollerte pasienter 6 - 12 mnd. etter 
inkontinens operasjoner i 2015 

 

Tall til høyre i kolonnene angir prosent pasienter kontrollert etter 6 – 12 mnd. av 
antall TVT, TVTO, TOT og AJUST opererte.  Antall operasjoner er angitt i parentes. 
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Figur 4. Antall inkontinens operasjoner rapportert til NKIR i 
2015 

 

Dette gjelder TVT, TVTO, TOT, AJUST og BULKAMID OPERASJONER. 
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Figur 5. Prosent stresstest utført per avdeling etter og før 
inkontinens operasjon i 2015. Sortering stresstest etter 
operasjon 

 
NKIRstyrets mål er at 95 % og 80 % av pasienten får utført stresstest henholdsvis før 
og etter TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjon. Sykehusene oppfordres til å øke antall 
stresstester slik at disse mål blir nådd. Prosent antall stresstester er angitt til høyre 
for søyletoppen. Antall operasjoner er angitt i parentes. Røde søyler angir verdier 
etter og før operasjon for hele landet. 
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Figur 6. Prosent stressinkontinens-indeks per avdeling etter 

6 – 12 mnd. og før inkontinens operasjon i 2015. Sortering 

stressinkontinens-indeks etter operasjon 

 
NKIR-styrets mål er at 95 % og 80 % av stressinkontinens-indeksene registreres 
henholdsvis før og etter TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjon. Prosent 
stressinkontinens-indeks registrert er angitt til høyre i søyle toppen. Antall 
operasjoner er angitt i parentes. Røde søyler angir verdier etter og før operasjon for 
hele landet. 



 

-  Side 17  - 

 

Figur 7. Prosent urgencyinkontinens-indeks per avdeling 

etter 6 – 12 mnd. og før inkontinens operasjon i 2015. 

Sortering urgencyinkontinens-indeks etter operasjon 

  
NKIR-styrets mål er at 95 % og 80 % av urgencyinkontinens-indeksene registreres 
henholdsvis før og etter TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjon. Prosent 
urencyinkontinens-indeks registrert er angitt til høyre i søyle toppen. Antall 
operasjoner er angitt i parentes. Røde søyler angir verdier etter og før operasjon for 
hele landet. 
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Figur 8. Prosent kontrollert etter henholdsvis 6 – 12 mnd. og 

3 år for inkontinensoperert pasienter i 2015 og 2013. Sortert 

etter 6 – 12 mnd.  kontroll. 

 
NKIR-styrets mål er at 6 – 12 mnd. og 3 år kontroll skal være 100% utført. Antall 
TVT, TVTO, TOT og AJUST opererte pasienter i 2015 og 2013 i parentes. Prosent 
kontrollert er angitt til høyre i søyletoppen. Lofoten, Stokmarknes, Namsos, 
Levanger og Kongsberg rapporterte pasienter først i 2015. Røde søyler angir verdier 
etter 6 – 12 mnd. og 3 år. 
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Figur 9. Prosent veldig fornøyde pasienter etter inkontinens 

operasjoner ved 6-12 mnd. kontroll i 2015 med endring fra 

2014 

 

Pasientene kan velge mellom: veldig fornøyd, litt fornøyd, verken fornøyd eller 

misfornøyd, litt misfornøyd og veldig misfornøyd med operasjonsresultatet. Hvite 

tall til høyre i søylen angir i prosent veldig fornøyde pasienter i 2015. Sorte +tall og 

røde - tall angir forbedring og forverring i forhold til 2014. Det er ikke foretatt noen 

form for korreksjon av pasient sammensetningen av disse data.  Tall i parentes angir 

antall TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjoner i 2015 og 2014. 
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Figur 10. Gjennomsnittlig gram lekkasje ved stresstest 6 – 12 
mnd. etter og før inkontinens operasjoner utført i 2015 

 

Tall på toppen av søylene angir gjennomsnittlig antall gram lekkasje ved stresstest 
før og etter operasjon. Tall til høyre i figuren angir antall pasienter hvor det er utført 
stresstest etter operasjon (mellomblå søyle) og før operasjon (mørkeblå søyle). 
Sykehus markert med ‘x’ har ikke utført stresstest. N<5: Sykehus som har utført 
færre enn 5 stresstester. Antall TVT, TVTO, TOT og AJUST opererte er angitt i 
parentes. 
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Figur 11. Gjennomsnittlig subjektiv 
stressinkontinenslekkasje (stress-inkontinens-indeks) ved 
kontroll etter og før inkontinens operasjoner i 2015 

 

Subjektiv stressinkontinens etter operasjon (kontroll 6 – 12 mnd.) og før operasjon. 
Sorte tall angir gjennomsnittlig stressinkontinens-indeks etter og før operasjonen. 
Blått tall angir antall pasienter hvor stressinkontinens-indeks er registrert. Antall 
pasienter TVT, TVTO, TOT og AJUST operert er angitt i parentes. 
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Figur 12. Gjennomsnittlig subjektiv 
urgencyinkontinenslekkasje (urgency-inkontinens-indeks) 
etter inkontinens operasjoner ved kontroll etter og før 
operasjon i 2015 

 

Urgencyinkontinens-indeks ved 6 – 12 mnd.  kontroll og før operasjon. Sorte tall 
angir gjennomsnittlig urgencyinkontinens-indeks etter og før operasjonen. 
Mellomblå tall angir antall pasienter hvor urgenyinkontinens-indeks er registrert. 
Antall TVT, TVTO, TOT og AJUST opererte pasienter er angitt i parentes. 
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Figur 13. Prosent pasienter med komplikasjoner etter 
inkontinens operasjoner i 2015 

 

Denne grafen viser prosent antall komplikasjoner for avdelingene. Gjennomsnitt er 
9,3 %. Venstre og høyre kontrollgrenser angir nedre og øvre grense for forventet 
naturlige variasjon i en stikkprøve med avdelingens antall pasienter. Variasjonen i 
komplikasjonsrate mellom sykehusene kan forklares ved tilfeldighet. Pasienter som 
hadde flere komplikasjoner er kun registrert med 1 komplikasjon i denne 
grafen. Tall i parentes angir antall TVT, TVTO, TOT og AJUST operasjoner.  
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Figur 14. Prosent pasienter med komplikasjon etter 
inkontinens-operasjoner i 2014 og 2015 

 

Tall på toppen av søylene angir prosent komplikasjoner i 2015. Tall i høyre kant av 
figuren angir prosent komplikasjoner i 2014. Antall TVT, TVTO, TOT og AJUST 
operasjoner i 2014 og 2015 er angitt i parentes. 
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Figur 15. Prosent pasienter reoperert ved eget sykehus 
grunnet fortsatt stressinkontinens etter inkontinens 
operasjoner i 2014 

 

Denne grafen viser prosent reoperasjoner for avdelingene. Gjennomsnitt er 1,58%. 
Høyre kontrollgrense er basert på den forventede naturlige variasjon i en stikkprøve 
med avdelingenes antall operasjoner. Variasjonen i komplikasjonsrate mellom 
sykehusene kan forklares ved tilfeldighet. Antall reoperasjoner er hentet fra det 
pasientadministrative datasystem. Dette gjelder TVT, TVTO, TOT og AJUST 
operasjoner. 
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Figur 16. Prosent pasienter reoperert ved eget sykehus 
grunnet fortsatt stressinkontinens etter inkontinens 
operasjoner i 2013 og 2014 

 

Denne grafen viser prosent reoperasjoner av pasienter fra egen avdeling 36 
måneder etter operasjon. Prosent reoperasjoner i 2013 er angitt med sorte tall. 
Prosent reoperasjoner i 2014 er angitt med mellomblå tall. Antall TVT, TVTO, TOT og 
AJUST operasjoner i 2014 og 2013 er angitt i parentes. X angir ingen operasjoner i 
2013. Røde søyler angir verdier for 2013 og 2014 for hele landet. 
 Antall reoperasjoner er hentet fra det pasientadministrative datasystem. 
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Figur 17. Prosent pasienter reoperert grunnet fortsatt 
stressinkontinens med BULKAMID operasjon i 2014 

 

Denne grafen viser prosent BULKAMID reoperasjoner for avdelingene. 
Gjennomsnitt er 29 %. Øvre og nedre linjer angir kontrollgrenser basert på den 
forventede naturlige variasjon i en stikkprøve med avdelingenes antall operasjoner. 
Variasjonen i komplikasjonsrate mellom sykehusene kan forklares ved tilfeldighet. 
Antall reoperasjoner er hentet fra det pasientadministrative datasystem. 
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4. Metoder for fangst av data 

 
Pasientene fyller inn subjektive data før og etter operasjonen i et validert 
papir spørreskjema, videre fyller de ut et 24-timers vannlatningsskjema 
(miksjonskjema) og utfører 24-timers bleieveie test før de vurderes av 
uroterapeut og gynekolog. Sekretær, sykepleier eller lege legger inn 
subjektive og objektive data elektronisk i NKIR-programvaren. Blærens 
tømningsfunksjon undersøkes med flowmetri og resturin måles (dvs 
mengden urin i blæren etter at pasienten har forsøkt å tømme blæren). Disse 
undersøkelser utføres som regel av sykepleier (uroterapeut) eller annet 
spesialutdannet personale. Gynekolog vurderer om pasienten skal 
gjennomgå laboratorieundersøkelser (urodynamikk) før operasjon. Slike 
laboratorie-undersøkelser kan bestå av trykkmåling i blære og urinrør Lege 
tar så, med bakgrunn i pasientsamtale, pasientundersøkelse, spørreskjema 
og laboratorieundersøkelser, stilling til om pasienten skal opereres eller ha 
annen form for behandling. Data fra spørreskjema og undersøkelsene 
(inkludert laboratorie-undersøkelsene) punches inn i den lokale NKIR-
programvaren av lokal lege eller sekretær/sykepleier etter først å ha blitt 
kvalitetssikret av lege. Etter operasjonen legger lege operasjonsdata inn i 
NKIR-programvaren, eventuelt delegeres dette til en sekretær etter at lege 
har fylt inn skjema. Samme spørreskjema benyttes ved kontrollene 6-12 
måneder (første kontroll etter operasjonen) og 3 år (andre kontroll etter 
operasjonen). Det er ønskelig at alle sykehus ved 6-12 måneders kontroll 
også gjennomfører en objektiv evaluering av operasjonsresultatet hvor 
stresstest, flowmetri og resturin måles. Data fra spørreskjema og klinisk 
undersøkelser (inkludert eventuelle laboratorieundersøkelser) legges så inn i 
NKIR-programvaren av sykepleier/sekretær etter igjen å ha blitt 
kvalitetssikret av lege. Data fra den lokale NKIR-programvaren eksporteres 
fra avdelingene til den sentrale database i avidentifisert form 2-3 gang årlig 
ved hjelp av 2 Excel filer. 
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5. Metodisk kvalitet 
5.1 Antall Registreringer 

TVT BULKAMID TVT0 TOT AJUST

Count Count Count Count Count Sum

AHUS 1 0 0 0 74 75
Arendal 37 0 0 0 0 37
Bodø 40 0 0 0 0 40
Bærum 148 0 0 0 0 148
Drammen 65 0 0 0 0 65
Elverum 1 0 13 0 32 46
Førde 4 3 50 4 0 61
Gjøvik 58 0 0 0 10 68
Hammerfest 3 0 66 25 0 94
Haugesund 0 0 60 1 0 61
Haukeland 125 0 0 0 0 125
Kirkenes 0 0 25 0 0 25
Kongsberg 0 0 0 19 0 19
Kongsvinger 1 0 0 0 0 1
Kristiansand 65 0 0 0 0 65
Kristiansund 17 0 0 0 0 17
Levanger 3 0 35 47 0 85
Lillehammer 79 0 0 0 0 79
Lofoten 0 0 1 0 0 1
Mo i Rana 15 0 0 0 0 15
Namsos 4 0 44 0 0 48
Narvik 52 0 0 0 0 52
Ringerike 24 0 0 1 0 25
Sandnessjøen 0 0 16 0 0 16
Skien 79 0 0 18 0 97
St Olav 126 1 4 0 0 131
Stavanger 0 0 79 0 0 79
Stokmarknes 0 0 17 0 0 17
Tromsø 26 0 6 0 0 32
Ullevål 160 10 0 0 0 170
Vestfold 184 31 0 0 0 215
Volda 32 0 0 0 0 32
Voss 0 0 0 49 0 49
Østfold 133 0 0 0 0 133
Ålesund 45 0 0 0 0 45

1527 45 416 164 116 2268

Antall operasjoner per avdeling 2015 rapportert til NKIR
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Antall operasjoner ved avdelinger som ikke eller kun delvis har rapportert 

til NKIR. Antall som ikke er rapportert til NKIR rapporteres her. 

  KDG30 KDG96 KDG97 KDV20 KDV22 LEG00 LEG10 LEG13 LEG96 Sum 

OUS,Rikshospitalet   2   2 1         5 
OUS, Aker     7             7 
Notodden     1             1 
Kongsberg             18     18 
Stord           1 33     34 
Kongsvinger             39   6 45 
Flekkefjord           27 91     118 
Molde 1           1 1   3 
Harstad           2 45   1 48 
Lofoten 2           4 1   7 
Vesterålen             2 19   21 

  3 2 8 2 1 30 233 21 7 307 

 

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

Dekningsgrad beregnes ut fra antall pasienter registrert i NKIR registret og 
avdelingenes PAS register. 
Dekningsgrad på individnivå dokumenteres ved sammenstilling av NKIR data 
med PAS data lokalt på hvert sykehus. Dekningsgrad sammenlignes også 
inntil videre med tall generert av Norsk pasientregister (NPR). 

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå 

Pr. 19.12.2016 sendte 33 av totalt 38 avdelinger som utførte 
inkontinensoperasjoner på kvinner i 2015 data til registeret. 
 
Pr. 28.09.2017 sendte alle 39 avdelinger som utførte inkontinensoperasjoner 
på kvinner i 2016 data til registeret. Merknad: Pasienter fra urologisk avdeling 
OUS, Rikshospitalet skal ikke registreres da dette er operasjoner på menn, 
barn og pasienter med misdannelser eller avanserte nevrologiske lidelser. 
Urologisk avdeling OUS, Aker faset ut sine inkontinensoperasjoner på 
kvinner fra 01.01.2016, Molde (1) hadde for få operasjoner.  
Følgende nye avdelinger rapporterer til NKIR fra 2016: Kongsberg, 
Kongsvinger, Harstad, Stord, Flekkefjord og Betanien. 
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5.4 Dekningsgrad på individnivå 

Dekningsgrad av Norsk Kvinnelig inkontinens register (NKIR) sammenlignet med Pasientadministrativ system (PAS) og Norsk Pasient Register (NPR)

Sykehus
Antall 

Operasjon

er i NKIR

Korrigert 

antall i 

PAS

NKIR_PAS

_dekningsg

rad

Forskjell PAS vs NPR
Antall 

operasjon

er i NPR

NKIR_NP

R_dekning

sgrad

Dokumnetasj

on av 

Dekningsgrad

NKIRdata 

mottatt/ 

dokumentert

Akershus universitetssykehus HF 75 73 102,74%

Tre (3) operasjoner feilregistrert i 

PAS.3 feil registrerte LEG13 – 

pasienter ble innlagt etter 

operasjon på poliklinikk

76 98,68% dokumentert 30.11.2016

Helse Fonna HF, Haugesund Sjukehus 61 60 101,67% 60 101,67% dokumentert 14.11.2016

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 65 64 101,56%

Fem (5) operasjoner feilregistrert i 

PAS. 69 94,20% dokumentert 11.12.2016

Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk Tønsberg 215 214 100,47%

To (2) operasjoner feilregistrert i 

PAS. Dobbeltregistrert ved 216 99,54% dokumentert 16.11.2016

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus 170 170 100,00%

To (2) operasjoner feilregistrert i 

PAS. En (1) operasjoner feilkodet 175 97,14% dokumentert 09.12.2016

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad 134 134 100,00%

Fire (4) operasjoner feilregistrert i 

PAS. 138 97,10% dokumentert 12.12.2016

Sykehuset Telemark HF, Skien 98 98 100,00% 98 100,00% dokumentert 15.11.2016

Helse Nord Trøndelag HF, Sykehuset 

Levanger 85 85 100,00%

Ti (10) operasjoner feilregistrert i 

PAS. 95 89,47% dokumentert 17.11.2016

Helse Stavanger HF, Stavanger 

Universitetssjukehus 80 80 100,00% 80 100,00% dokumentert 11.11.2016

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 79 79 100,00% 79 100,00% dokumentert 24.11.2016

Universitetssykehuset Nord - Norge HF - 

avdeling Narvik 54 54 100,00%

Ti (10) operasjoner feilregistrert i 

PAS. 64 84,38% dokumentert 05.12.2016

Universitetssykehuset Nord - Norge HF - 

avdeling Tromsø 34 34 100,00% 34 100,00% dokumentert 12.12.2016

Finnmarkssykehuset HF, klinikk Kirkenes 26 26 100,00% 26 100,00% dokumentert 18.11.2016

Vestre Viken HF, Ringerike sykehus 25 25 100,00%

En (1) operasjon registrert i PAS 

etter NPR ble låst. 24 104,17% dokumentert 11.11.2016

Helgelandsykehuset HF, Mo i Rana 15 15 100,00% 15 100,00% dokumentert 17.11.2016

Nordlandssykehuset HF, Lofoten 1 1 100,00% 1 100,00% dokumentert 06.12.2016

Vestre Viken HF, Bærum sykehus 149 151 98,68% 151 98,68% dokumentert 03.11.2016

Vestre Viken HF, Drammen sykehus 69 70 98,57% 70 98,57% dokumentert 08.12.2016

Helse Bergen HF, Voss 50 51 98,04% 51 98,04% dokumentert 20.12.2016

Sykehuset Innlandet HF, Elverum 46 47 97,87% 47 97,87% dokumentert 14.11.2016

Nordlandssykehuset HF, Bodø 40 41 97,56% 41 97,56% dokumentert 02.12.2016

Helse Møre og Romsdal HF, Volda sjukehus 32 33 96,97% 33 96,97% dokumentert 22.11.2016

Finnmarkssykehuset HF, klinikk Hammerfest 94 97 96,91% 97 96,91% dokumentert 19.12.2016

Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus 61 63 96,83% 63 96,83% dokumentert 29.11.2016

Helse Nord Trøndelag HF, Sykehuset Namsos 48 50 96,00% 50 96,00% dokumentert 17.11.2016

Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus 45 47 95,74% 47 95,74% dokumentert 02.11.2016

Helse Bergen HF, Haukeland 

universitetsjukehus 132 138 95,65%

En (1) operasjon feilregistrert i 

PAS. Feil registrering i OrbitT! 139 94,96% dokumentert 14.11.2016

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik 68 72 94,44% 72 94,44% dokumentert 17.11.2016

Helse Møre og Romsdal HF, Kristiansund 

Sjukehus 17 18 94,44% 18 94,44% dokumentert 16.11.2016

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen 16 18 88,89%

To (2) operasjon feilregistrert i 

PAS. 20 80,00% dokumentert 02.12.2016

Nordlandssykehuset HF, Vesterålen 17 21 80,95% 21 80,95% dokumentert 08.12.2016

St. Olavs Hospital HF, Trondheim 131 164 79,88%

34 Bulkamid operasjoner er ikke 

registrert av prinsipielle grunner. 164 79,88% dokumentert 14.11.2016

Sørlandet sykehus HF, Arendal 37 50 74,00% 50 74,00% dokumentert 19.12.2016

Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 19 57 33,33% Deltar fra 01.01.2016 57 33,33% dokumentert 08.12.2016

Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger 1 46 2,17% Deltar fra 01.01.2016 46 2,17% dokumentert 04.03.2016

Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord 0 118 0,00% Deltar fra 01.01.2016 118 0,00%

ikke 

dokumentert

Universitetssykehuset Nord - Norge HF - 

avdeling Harstad 0 48 0,00% Deltar fra 01.01.2016 48 0,00%

ikke 

dokumentert

Helse Fonna HF, Stord Sjukehus 0 34 0,00% Deltar fra 01.01.2016 34 0,00%

ikke 

dokumentert

Oslo universitetssykehus HF, Aker 0 7 0,00%

Faser ut denne virksomheten fra 

01.01.2016 7 0,00%

ikke 

dokumentert

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet 0 5 0,00%

Faglig vurdering: disse skal ikke 

registreres 5 0,00%

ikke 

dokumentert

Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde 

Sjukehus 0 2 0,00% IKKE kontaktet 2 0,00%

ikke 

dokumentert

NKIR PAS % NPR %

NKIR-dekkningsgrad på individnivå 2289 2660 86,1 % 2701 84,7 %

NKIR PAS % PAS vs NPR NPR

NKIR-dekkningsgrad for avdelinger som 

rapporterer
2269 2343 96,8 % 2384 95,2 %

 

 

 

 

Brukes tall fra NPR hadde NKIR i 2015 en dekningsgrad på 84,7 %. NKIR-
programmet kan hente data fra det pasientadministrative system (PAS). 
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Dette gjør det mulig å korrigere feilregistreringer i PAS som har bidratt til 
feilaktige data sendt NPR. Etter korreksjoner for disse feilregistreringene i 
PAS hadde NKIR registeret en dekningsgrad på 85,9 %. Regner vi kun de 
sykehus som rapporterer til NKIR, hadde registeret en dekningsgrad på 96,8 
%. 

 

5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet 

Dersom feil type verdi legges inn i NKIR-programvaren blir verdien ikke 
akseptert og puncher informeres. Før data innsendes til det sentrale NKIR-
registeret verifiserer avdelingene at operasjonsdatoer ikke mangler, at 
pasienter er kontrollert, om operasjonskode og operatør er punchet inn, at 
pasientsamtykke er innhentet og foreligger dokumentert, at pasienten ikke er 
død og at pasientenes fødselsnummer er det samme som i sykehusets 
pasientadministrative system. Dataprogrammet kan kontrollere at alle 
pasienter registrert i NKIR finnes i det pasientadministrative data system og 
omvendt. NKIR-registeret mottar avidentifisert eller anonym kopi av både 
NKIR og PAS data og lager rutiner for kontroll og dokumentering av 
dekningsgrad og kvalitet av NKIR og PAS data. Dette gir mulighet til å gi 
tilbakemelding til avdelinger hvor feil oppdages. Denne kvalitetssikringen og 
dialogen har ført til at alle avdelinger som rapporterte til NKIR nå har en 
dekningsgrad på over 90 %. I 2015 har 29 av 33 avdelinger dokumentert 
dekningsgrad på over 95 %. 
 
NKIR har faste datoer for rapportering til det sentrale NKIR-registeret. 
Avdelingene overfører NKIR og PAS data til NKIR registeret minst to ganger 
per år. 

NKIR-registeret sender snarest mulig etter mottak av data fra avdelingen en 
rapport med oversikt over kvalitet av avdelingens NKIR data og kompletthet 
av sentrale variabler. Ved feil eller mangler oppfordres avdelingen til å 
korrigere feil og sende data på nytt. 

NKIR har laget retningslinjer og rutiner for operasjon og kontroll, alternativer 
for organisering av tjenesten og registrering av data i NKIR og PAS samt 
bruksanvisninger for bruk av NKIR-programvaren. Opplæring gis via 
videokonferanse (3 ganger i 2016) og ved personlig oppmøte i forbindelse 
med gjennomføring av NKIR-Forum (årlig møte for alle assosierte med NKIR-
registeret). Nye avdelinger inviteres til Bærum sykehus og får opplæring i alle 
faser samt bruk av NKIR-programvaren. 

Det er oppnevnt en fast IT-kontakt i hver region som støtter installasjon og 
drift av NKIR-programvaren på det enkelte sykehus. Installasjon skjer hver 3-
5 år og har meget lite behov for støtte. Hver region har etablert egne rutiner 
og systemer for melding av behov til lokal IT-støtte. 
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5.6 Metode for validering av data i registeret 

Avdelingene kan selv kontrollere at alle pasienter og operasjoner registrert i 
det interne kvalitetsregister finnes i det pasientadministrative data system og 
omvendt. NKIR-registeret har som mål å ha 100 % dokumentert 
dekningsgrad på individnivå. For detaljer se vedlagt rapport «NKIR - 
Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 - 2016»  
 
Dette gir ytterligere mulighet til å validere reoperasjoner på egen avdeling 
ved bruk av PAS data og dermed validere registrering av reoperasjoner i 
NKIR registeret. NKIR registeret har validert reoperasjoner innen 36mnd. for 
operasjoner fra 2013 og 2014.  
 
Fem avdelinger gjennomførte validering av komplikasjoner for operasjoner 
utført i 2015 – 2016. For detaljer se vedlagt rapport «NKIR - Validering av 
komplikasjoner 2015-2017»  

• Avdelingene registrerer komplikasjoner ved operasjon og ved 6-12 
mnd. kontroll etter operasjon og for øvrig fortløpende når de 
oppdages. 

• Avdelingene eksporterer data om kvinnelige inkontinens opererte 
pasienter og komplikasjons diagnoser fra sykehusets PAS ved hjelp 
av standard PAS rapporter 

• NKIRansvarlig på sykehuset kan ved hjelp av NKIRprogramvaren 
sammenligne komplikasjonsdiagnosekoder fra PAS og komplikasjoner 
registrert i NKIR og ved manglende samsvar kontrollere notater i 
elektronisk pasientjournal (EPJ) for å fastsette om en registrering i 
PAS er en komplikasjon 

 
NKIR registeret har som mål i 2018 at alle avdelinger gjennomfører validering 
av komplikasjoner for operasjoner utført i 2016 – 2017. 
 

I NKIR-registeret sentralt kjøres det et program som kan identifisere 
endringer i nye data sammenlignet med tidligere utleverte data. Nye og 
manglende pasienter, manglende verdier på kritiske variabler og evt. 
systematisk endring i data kan identifiseres og rapporteres til avdelingene.  

Ole Alexander Dyrkorn vil som en del av sin PhD oppgave utføre en studie 
med validering av de mest sentrale variablene registrert i NKIR-registeret ved 
å gjøre et tilfeldig uttrekk av data fra den sentrale NKIR databasen og 
dernest la NKIR legene ved de registrerende sykehusene sammenlikne mot 
kilden som er den elektroniske pasientjournalen (PAS).  

 

5.7 Vurdering av datakvalitet 

Da komplikasjoner gjerne opptrer noe tid etter operasjonen vil disse ofte ikke 
bli registrert. I NKIR-programvaren har vi utviklet et komplikasjonssøk som er 
prøvd ut og revidert av NKIR-registeret ved flere avdelinger. Fra det 
pasientadministrative system blir komplikasjonskoder og prosedyrer listet ut 
på pasienter som har vært til poliklinisk konsultasjon eller har vært innlagt 
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etter en inkontinensoperasjon. Avdelingene kan altså finne ikke- registrerte 
komplikasjonskoder og prosedyrer og etter-registrere dem i enten det interne 
kvalitetsregister eller i PAS systemet. 
 
Fra PAS data kan avdelingene og NKIR-registeret også finne pasienter som 
har vært reoperert og etterlyse en manglende registrering av reoperasjon.   
Fra PAS data kan NKIR-registeret finne komplikasjoner og etterlyse kontroll 
og evt. manglende registrering. 
 
NKIR-registeret kontrollerer om det er komplett registrering av sentrale 
variabler  
Før operasjon i 2015: stresstest 87,7 %, stressinkontinens indeks 89,6 %, 
operasjonsmetode 100 %  
Pas. operert i 2015: 6-12 mnd. kontroll: stresstest 43,2 %, stressindeks 82,0 
%, fornøydhet 69,5 % 
Pas. operert i 2012: 3 års kontroll: stresstest utført 27,4 %, gjennomsnittlig 
lekkasje 1,7g hos 15 avdelinger, stressindeks ble utført hos 41,8% av 
pasientene og var gjennomsnittlig 1,2. Fornøydhet ble registrert hos 53 % av 
pasientene 86,8 % av pasientene var veldig fornøyde 
 

 

 

6. Fagutvikling og klinisk 
kvalitetsforbedring 
 
[Beskrivelse av registerets fagutvikling og kliniske kvalitetsforbedringstiltak i 
rapporteringsperioden, herunder også status og evaluering av 
pasientrapporterte resultater og hvordan resultater fra registeret varierer med 
demografiske og sosiale forhold i pasientpopulasjonen.]  

6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret 

Kvinner som får utført operasjon for stress- og blandingsinkontinens inngår i 
registeret. 
Følgende operasjonskoder kvalifiserer for deltagelse i registeret: LEG00, 
 LEG10,  LEG13, LEG20,  LEG96,  KDG00,  KDG01,  KDG10,  KDG20, 
 KDG21, KDG30,  KDG31, KDG40,  KDG43,  KDG50,  KDG60,  KDG96, 
 KDG97,  KDV20,  KDV22 

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsmål 

Pasientrapporterte symptomer registreres vha. et validert spørreskjema. 
Dette graderer pasientens plager og hjelper til med å kategorisere 
mekanismen bak pasientens urinlekkasje. Stress- og urgency- inkontinens 
indeksene har minimumsverdi 0 og maksimumsverdi henholdsvis 12 og 8. 
Disse indeksene gir uttrykk for graden av pasientens symptomer for både 
stressinkontinens (anstrengelsesutløst lekkasje) og urgencyinkontinens 
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(hastverkslekkasje) da disse kan opptre både hver for seg og sammen. 
Indeksen vil dermed, i tillegg til å gradere pasientens selvopplevde plager, 
også hjelpe behandleren til å forstå hvilke mekanismer som er dominerende 
for den enkelte pasients plager (symptomer). Er det den anstrengelsesutløste 
urinlekkasjen (stressinkontinens) som er viktigst eller urgencyinkontinensen 
(dvs hastverkslekkasje, pasienten når ikke toalettet tidsnok ved sterk 
vannlatingstrang), eller oppleves begge like ille.   
Et ytterligere viktig subjektivt kvalitetsmål etter operasjonen er 
prosentandelen kvinner som er «veldig fornøyd» med 
inkontinensoperasjonen (Pasientene har følgende valgmuligheter: veldig 
fornøyd, litt fornøyd, verken fornøyd eller misfornøyd, litt misfornøyd og 
veldig misfornøyd)  
 
De viktigste objektive kvalitetsmål er:  
Gram lekkasje ved stresstest (måles som vektøkning av inkontinensbind etter 
3 host og 20 hopp). Gram lekkasje ved 24-timers bleieveietest. 
Maximum hastighet av urinstrålen i ml/sek angir hvor raskt blæren tømmes.  
Resturin (volumet urin i blæren etter at pasienten har latt vannet).  
 

Stressinkontinensindeks, prosentandelen veldig fornøyd og gram lekkasje 
ved stresstest kan egne seg som nasjonale kvalitetsindikatorer 

6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål  
(PROM og PREM) 

Ved kontrollene etter operasjonen blir kvinnene spurt om hvor fornøyd de er 
med operasjonen. De har følgende valgmuligheter: veldig fornøyd, litt 
fornøyd, verken fornøyd eller misfornøyd, litt misfornøyd og veldig 
misfornøyd. Pasientene besvarer før og etter operasjon hvor plaget de er av 
stress- og urgency-inkontinens, om urinlekkasje forstyrrer seksuallivet og om 
sosiale aktiviteter forstyrres.  

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

Ingen 

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

NKIR-registeret har bidratt til nasjonale retningslinjer og handlingsplaner. 
Kapittelet om urinlekkasje i den nasjonale veilederen for gynekologer er nylig 
oppdatert. De årlige rapporter har bl.a. bidratt til at avdelingene sluttet med 
parauretrale injeksjonsbehandlingen med Zuidex da resultatene var svært 
dårlige. 
Antall operasjoner med mindre gode resultater har gradvis blitt redusert som 
følge av de årlige rapporter.  
Registeret har gjort statistiske analyser av de 3 vanligste behandlingene av 
komplikasjonen urinretensjon (kateter, klippe båndet og justere båndet 
operativt i dagene etter inngrepet). Resultatet viste at justering av båndet kan 
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løse problemet med bedre langtidsresultater. Dette har medført at flere 
avdelinger nå har tatt i bruk denne metoden. 
Registeret har de siste 5 år arrangert et faglig møte i november for leger, 
uroterapeuter, sykepleiere, fysioterapeuter og sekretærer der målet er å bidra 
til øket kompetanse, diskusjon om retningslinjer og samarbeid mellom 
yrkesgruppene.  

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

Før og etter operasjon anbefaler norsk veileder for urininkontinens utfylling 
av vannlatningsskjema (miksjonsskjema), at det utføres stresstest, 24 timers 
bleieveietest, flowmetri og resturinmåling. Disse variabler finnes i registeret. 

Tiltros for at registeret anbefaler stresstest utført før operasjon og ved 
kontroll etter 6 til 12 mnd. og registerledelsen har purret på utførelse er det 
flere avdelinger som ikke utfører stresstest. 

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder 

Komplikasjoner underrapporteres sannsynligvis på noen avdelinger som 
rapporterer til NKIR-registeret. Vi ønsker å motivere avdelingene til å 
registrere egne komplikasjoner. I NKIR-programvaren har vi utviklet et 
komplikasjonssøk som er prøvd ut ved flere avdelinger. Fra det 
pasientadministrative datasystem blir komplikasjonskoder og prosedyrer listet 
ut for pasienter som har vært til poliklinisk konsultasjon eller har vært innlagt 
etter en inkontinensoperasjon slik at manglende registrerte komplikasjoner 
kan etter-registreres. Revisjon gjennomført av NKIR-registeret ved flere 
utvalgte avdelinger og utvalgte diagnosekoder antyder behov for 
videreutvikling av metoden.   
 

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 

Om båndet som brukes ved inkontinensoperasjon strammes for mye blir det 
vanskelig for pasienten å late vannet. I slike tilfeller har det vært vanlig å la 
pasienten forbigående kateterisere seg selv, eller at gynekologen må 
reoperere pasienten og klippe båndet. Fra 2003 har flere kolleger når båndet 
var for stramt, justert båndet ved en mindre operasjon de første dagene etter 
inkontinensoperasjonen. I en nylig publisert artikkel utgående fra data i vårt 
register har Rimstad Moksnes et al. vist at, operativ justering av for stramt 
bånd, gir bedre resultater enn kun kateterisering eller klipping av båndet. 

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring  
(endret praksis) 

Som angitt i punkt 6.8 har justeringsoperasjon medført at 28 avdelinger nå 
har tatt I bruk operativ justering av båndet fremfor kateterisering eller klipp. 

I perioden 2003 til i dag har 290 pasienter blitt justert, 494 pasienter 
katerisert og 250 bånd klippet. Henholdsvis 76,1%, 68,2 % og 44,8 % av 
disse pasientene var veldig fornøyd med behandlingen. 
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6.10 Pasientsikkerhet 

Registeret rapporterer følgende komplikasjoner: blæreperforasjon, hematom, 
infeksjon, smerter grad og varighet, mangelfull blæretømming etter operasjon 
med behov for kateter, klipp eller operativ justering av båndet, blæreskade, 
blodansamling, skade av tarm, blodkar, urinrør og skjedevegg, erosjon i 
skjeden, blødning mer enn 500 ml, urinveisinfeksjon og ny operasjon ved 
samme avdeling fordi forrige operasjon ikke var vellykket. 

 
7. Formidling av resultater 
 
Avdelingsleder og NKIRansvarlige mottar en gang årlig en rapport hvor alle 
avdelingers resultater fremstilles åpent og avidentifisert. Avdelingenes 
resultater sammenliknes med landsgjennomsnittet. Avdelingene mottar også 
en rapport fra siste 3 år med resultater per avdeling og per operatør. 
Rapporten viser resultater for de forskjellige operasjonsmetoder ved 
avdelinger som benytter flere operasjonsmetoder. Avdelingene kan 
fortløpende analysere data fra egen database.  

NKIR-registeret forbereder on-line presentasjon av 6-10 indikatorer/målinger 
på SKDEs sin side ved hjelp av verktøyet MRS-Resultat. Det er forventet at 
fremstillingen blir i full drift fom 01.10.2017. «Interaktive resultater» for 
utvalgte målinger vil bli presentert for år 2013-2016. 

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø 

Den lokale NKIRansvarlige mottar en gang årlig felles Faglig rapport og 
avdelingsrapport som over beskrevet.  

NKIRansvarlige mottar i tillegg en gang årlig en rapport hvor dekningsgrad og 
kompletthet av sentrale variabler fremstilles. 

Avdelingene har online tilgang til lokale data og kan til enhver tid kontrollere 
følgende: 

• Dekningsgrad på individnivå 

• Reoperasjoner – selvregistrerte i NKIR og registrerte i PAS systemet 

• Komplikasjoner - selvregistrerte i NKIR og registrerte i PAS systemet 
 
Avdelingene har løpende tilgang til lokale data og kan gjennomføre egne 
analyser. Det finnes standard rapporter i NKIR-programvaren og det er 
tilrettelagt for analyse av data i Excel, SPSS eller andre statistiske 
programmer. 

NKIR-registeret har løpende dialog med avdelingene og rapporterer til 
avdelingene 2-3 ganger årlig status om dekningsgrad. 

Fom. 01.10.2017 vil avdelingene få tilgang til den offentlige publiseringen av 
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«Interaktive resultater» ved hjelp av MRS-Resultat. Utvalgte målinger vil bli 
presentert for år 2013-2016. 

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

Avdelingsledelsen mottar samme fellesrapport og avdelingsrapport som 
NKIRansvarlige mottar. 

For å bedre kvaliteten på registreringen har vi flere ganger tilskrevet 
avdelingsledere og orientert om vellykket lokal organisering av registeret der 
uroterapeut, sykepleier og sekretær avlaster legene. Vi har flere ganger 
kontaktet avdelingsleder for å få hjelp til at det avsettes tilstrekkelig tid og 
ressurser til registrering i registeret. Vi har forespurt avdelinger som ikke 
rapporterer til registeret om de kunne tenke seg å delta i rapporteringen. I de 
tilfelle dette ikke har vært vellykket har vi fått hjelp av administrasjonen i de 
regionale helseregioner. I 2017 rapporterer alle avdelinger som utfører 
inkontinensoperasjoner til registeret. Vi bruker sykepleiere til å sende data til 
NKIR på avdelinger hvor legene oppgir de ikke har tid til å gjøre jobben.  

7.3 Resultater til pasienter 

På nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
offentliggjør vi resultater fra våre deltagende avdelinger (den årlige 
rapporten). Rapporten er her fullt tilgjengelig for publikum. I tillegg har noen 
NKIR sykehus valgt å legge den åpent ut på sine egne nettsider. 

Hjemmeside på OUS med oppdatert informasjon om registeret og forskning 
som blir utført. 

7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå 

Offentliggjøring av faglige resultater på institusjonsnivå gjøres via 
fellesrapport som sendes til alle avdelinger i februar-mars hvert år. 

Resultater fra NKIR har fra 1998 vært publisert på sykehusnivå, fra 2013 via 
nettsider fra Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre.  

NKIR-registeret bruker NKIRs side på www.kvalitetsregistre.no som 
hovedkanal til offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå. 

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvinnelig-inkontinensregister  

I tillegg har noen NKIR sykehus valgt å legge faglig rapporter som de mottar 
åpent ut på sine egne nettsider. 

Fom. 01.10.2017 vil utvalgte målinger for år 2013-2017 bli presentert som 
«Interaktive resultater» ved hjelp av MRS-Resultat. 

NKIR presenterte resultater til fagmiljøet på NKIR-Forum i november 2016 og 
Nordisk Uro Gynekologiske Arbeidsgruppe på Island i april 2017. 

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-kvinnelig-inkontinensregister
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8. Samarbeid og forskning 

8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre 

Ole Aleksander Dyrkorn er i god gang med sitt doktorgradsprosjekt (PhD 
prosjekt) der han ved å hente data fra fødselsregistret vil finne ut hvordan det 
går med pasienter som har vært operert for urininkontinens før fødsel. Han vil 
også forsøke å identifisere om forhold ved gjennomgåtte svangerskap og 
fødsler før operasjon kan påvirke et fremtidig operasjonsresultat.   

Det finnes spesielt lite kunnskap om gruppen kvinner som føder barn etter 
denne type kirurgi og han håper å kunne utarbeide retningslinjer for hvordan 
kvinner som blir gravide etter lekkasjeoperasjoner skal håndteres i fremtiden. 

8.2 Vitenskapelige arbeider 

1. Kulseng-Hanssen S, Borstad E. The development of a questionnaire 
to measure the severity of symptoms and the quality of life before 
and after surgery for stress incontinence. BJOG. 2003 
Nov;110(11):983-8.  

 
2. Kulseng-Hanssen S. The development of a national database of the 

results of surgery for urinary incontinence in women. BJOG. 2003 
Nov;110(11):975-82.  

 
3. Kulseng-Hanssen S, Husby H, Schiotz HA. The tension free vaginal 

tape operation for women with mixed incontinence: Do preoperative 
variables predict the outcome? Neurourol Urodyn. 2007;26(1):115-
21; discussion 122.  

 
4. Kulseng-Hanssen S, Husby H, Schiøtz HA. Follow-up of TVT 

operations in 1,113 women with mixed urinary incontinence at 7 and 
38 months. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2008 
Mar;19(3):391-396. Epub 2007 Sep 21.  

 
5. Dyrkorn OA, Kulseng-Hanssen S, Sandvik L. TVT compared with 

TVT-O and TOT: results from the Norwegian National Incontinence 
Registry. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2010 
Nov;21(11):1321-6. Epub 2010 Jun 18.  

 
6. Berild GH, Kulseng-Hanssen S. Reproducibility of a cough and jump 

stress test for the evaluation of urinary incontinence. Int Urogynecol 
J. 2012 Oct ;23(10):1449-53. Epub 2012 Apr 19  

 
7. Kulseng-Hanssen S, Moe K, Schiøtz HA: How often does detrusor 

overactivity cause urinary leakage during a stress test in mixed 
incontinent women? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 
Accepted for publication Jan 2013.  
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8. Svenningsen R, Staff AC, Schiøtz HA, Western K, Sandvik L, 
Kulseng-Hanssen S. Risk factors for long-term failure of the 
retropubic tension-free vaginal tape procedure. Neurourol Urodyn. 
2013 Aug 14.  

 
9. Rimstad L, Larsen ES, Schiøtz HA, Kulseng-Hanssen S. Pad stress 

tests with increasing load for the diagnosis of stress urinary 
incontinence. Neurourol Urodyn. 2013 Jul 3.  

 
10. Svenningsen R, Staff AC, Schiøtz HA, Western K, Kulseng-Hanssen 

S. Long-term follow-up of the retropubic tension-free vaginal tape 
procedure. Int Urogynecol J. 2013 Aug;24(8):1271-8  

 
Artiklene 8 og 10 inngår i Rune Svenningsens doktorgradsavhandling    
som ble avlagt 14.05.14.  

 

11. Moe K1, Schiøtz HA2, Kulseng-Hanssen S3  Outcome of TVT 
operations in women with low maximum urethral closure pressure.  

   Neurourol Urodyn. 2017 Jun;36(5):1320-1324. doi:    
10.1002/nau.23044. Epub 2016 May 31 
 

12. Moksnes LR1, Svenningsen R1, Schiøtz HA2, Moe K3, Staff 
AC1,3, Kulseng-Hanssen S4 Sling mobilization in the management of 
urinary retention after mid-urethral sling surgery. Neurourol 
Urodyn. 2017 Apr;36(4):1091-1096. doi: 10.1002/nau.23046. Epub 
2016 May 31. 

 
13. Madeleine Engen har sendt til vurdering i Neurourology and 

urodynamics: Mid-Urethral Slings in the young, the middle-aged and 
the older women Engen M, 1  Svenningsen R 2, Schiøtz HA 3, 
Eriksen K, 4  Kulseng-Hanssen S 5 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moe%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schi%C3%B8tz%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241193
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kulseng-Hanssen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=moe+k+Outcome+of+TVT+operations
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moksnes%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Svenningsen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schi%C3%B8tz%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moe%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Staff%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Staff%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kulseng-Hanssen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27241330
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moksnes+Sling+mobilization+in+the+management+of+urinary+retention
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moksnes+Sling+mobilization+in+the+management+of+urinary+retention
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Del II Plan for forbedringstiltak 
 

 
9. Forbedringstiltak 
 
 
Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten  
 

•      Utvikling av kvalitetsindikatorer basert på sammenstilte NKIR-
data og data fra pasientadministrative systemer (PAS- 
systemer). NKIR vil utvikle komplikasjons-kvalitetsindikatorer 
basert på: 

•      Diagnoser 

•      Pasienter som innlegges ved operasjon i stedet for å 
behandles dagkirurgisk 

•      Reinnleggelser etter inkontinensoperasjoner  

•      Videreutvikling av kvalitetsindikator for reoperasjon 36mnd etter 
operasjon 

•      Utvikling av kvalitetsindikator for tidlig varsling av 
komplikasjoner 6 mnd etter operasjon basert på preoperative, 
operasjonsdata og data fra pasientadministrative systemer  

 

 

Datafangst  
 

• Dekningsgrad på individnivå dokumenteres ved sammenstilling av 
NKIR data med PAS data lokalt på hvert sykehus  

• Fra det pasientadministrative datasystem blir utvalgte 
komplikasjonskoder listet ut for pasienter som har vært til poliklinisk 
konsultasjon eller har vært innlagt etter en inkontinensoperasjon.  

• Planlagt analyse av mulige komplikasjoner for avdelinger fra Helse 
Midt-Norge hvor NKIR-programvaren gjør det mulig å innhente 
følgende data fra PAS systemet: 

• Liste over alle pasienter operert for inkontinens 

• Liste over diagnoser ved alle innleggelser og polikliniske 
konsultasjoner etter operasjonsdato  

• Liste over prosedyrer ved alle innleggelser og polikliniske 
konsultasjoner etter operasjonsdato  

 
Metodisk kvalitet  
 

• Avdelingene har fått tilbud om skriftlig, videokonferanse og 
personlig hjelp. 
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• Fem avdelinger besøkte Bærum sykehus for å lære om 
organisering og logistikk 

• Dekningsgrad i registeret er øket fra 78,9% i 2013 til 85,9% i 2015 

• Regner vi kun de sykehus som rapporterer til NKIR, hadde 
registeret en dekningsgrad på 96,8 % i 2015. 

• Dekningsgrad i registeret i 2016 er på 98,3% per 28.09.2017  

• Alle avdelinger bruker innebygde rapporter i NKIR-programvaren for 
å kontrollere kvalitet av egne registrerte data. Følgende kan 
kontrolleres: 

• Manglende pasienter 

• Manglende samtykke 

• Manglende operasjonsdato, type operasjon eller operatør 

• Manglende preoperative data 

• Manglende 6-12 mnd. kontroll. Manglende 3 års kontroll.  
NKIR liste over pasienter med registrerte komplikasjoner og dekningsgrad 
sammenlignes med data fra PAS. Avdelinger bruker sammenligningen for å 
avdekke feil i PAS og dermed feil i NPR data. Noen av feilene i PAS rettes 
fortløpende. Merknad: på de fleste sykehus kan en legge til nye 
operasjonskoder, men man kan ikke slette feilregistreringer når data er låst. 
NKIR oppmuntrer alle avdelinger til å gjennomføre dekningsgradsanalysen 
senest 30.januar for foregående år. 
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Del III Stadievurdering 
 

 

10. Referanser til vurdering av stadium 
 
[Oversikt over vurderingspunkter som legges til grunn for stadieinndeling av 
registre med referanser til relevant informasjon gitt i årsrapporten. Denne 
delen fylles ut og er ment som en hjelp til registeret og ekspertgruppen i 
vurdering av registeret.]  
 
 
 

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Navn på register  

 

 

     

Nr Beskrivelse  Kapittel 
J
a 

Nei 

     

 Stadium 2  

  

 

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

2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå  3 x □ 

3 Har en konkret plan for gjennomføring av 
dekningsgradsanalyser 

5.2 x □ 

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

7.1 x                   □ 

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av 
registeret  

Del II x □ 

     

 

Stadium 3  

  

 

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

7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig 
datakilde  

5.2, 5.3, 5.4 x □ 
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8 Registrerende enheter kan få utlevert egne  
aggregerte og nasjonale resultater  

7.1 x □ 

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

6.6 x □ 

10 Har identifisert kliniske forbedringsområder basert 
på analyser fra registeret  

6.7 x □ 

11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  6.8, 6.9 x □ 

12 Resultater anvendes vitenskapelig  8.2 x □ 

13 Presenterer resultater for PROM/PREM  6.3 x □ 

14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av 
registeret  

Del II x □ 

     

 

Stadium 4  

  

 

15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom 
valideringsanalyser  

5.7 x □ 

16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse  
hvert 2. år  

5.2, 5.3, 5.4 x □ 

17 Har dekningsgrad over 80 %  5.4 x □ 

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

7.1, 7.4 x □ 

19 Presentere resultater på sosial ulikhet i helse  6.4 □ x 

20 Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig 
for pasienter  

7.3 x □ 

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

6.9 
x
□ 

□ 

  

  

  

  

  

     

 


