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Kapittel 1 
Sammendrag 

Norsk Register for Analinkontinens – NRA – har som hovedformål å bidra til en bedre behandling for 
pasienter med analinkontinens. Registeret er ment å være et verktøy for fagmiljøet i Norge til å drive 
kvalitetssikring av den kliniske virksomheten, både nasjonalt og lokalt ved de enkelte sykehus.  
 
Registeret fikk endelig konsesjon i mars 2013 og begynte da med registrering. I mars 2014 fikk registeret 
nasjonal status. Pr 31.12.2013 var det fire av seks aktuelle avdelinger som rapporterte inn data. I 
hovedsak registreres resultater etter kirurgisk behandling av analinkontinens som er avgrenset til sakral 
nervemodulering (SNM) og sfinkterplastikk. 
 
Fra oppstart til 31.12. 2013 ble totalt 42 SNM forløp og 6 sfinkterplastikk forløp registrert.  
 
Det er ikke tilstrekkelig datafangst fra 2013 til å konkluder noe avgjørende for behandlingskvalitet eller 
komme med spesifikke kvalitetsforbedringstiltak. Dette er grunnet i at registeret er fortsatt i fasen med 
å få etablert gode registreringsrutiner ved involverte foretak slik at dekningsgraden blir tilstrekkelig. 
Hovedtiltak per i dag er å stimulerer til at alle involverte avdelinger får gode innregistreringsrutiner slik 
at vi får en tilstrekkelig dekningsgrad (DG) 
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Kapittel 2 
Registerbeskrivelse  

2.1 Bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Omtrent 2 - 4 % av befolkningen har analinkontinens, og prevalens hos eldre ligger på 15 %. 
Analinkontinens er karakterisert ved lekkasje av tarmluft og/eller avføring. Årsakene til analinkontinens 
er mange: 

Skade på analsfinkter   

 ved vaginal forløsning 

 anorektal kirurgi 
 
Anatomisk endring i bekkengulvet  

 prolaps 

 fistel 

 andre traumer 
 
Nevrologiske forhold  

 demens 

 diabetes mellitus 

 hjerneslag 
 

 multippel sklerose 

 traumer eller infeksjoner i CNS  
 
Diaré  

 malabsorbasjon 

 tarmsykdom 

 stråleproktitt 
 
Funksjonelle forhold  

 sammensatte sykdommer 

 obstipasjonsdiarè 

 medfødte misdannelser 

  

Analinkontinens oppleves som svært belastende. Det er angitt lavere livskvalitet hos de som erfarer slike 
plager enn hos normalbefolkningen. Hverdagen er preget av behovet for å ha umiddelbar tilgang til 
toalett, og angst for lukt og lekkasje. Dette gir ofte utslag i et tilbaketrukket sosialt liv og oppleves som 
en stor belastning for pasientens samliv. Analinkontinens må fortsatt forstås som en tabubelagt tilstand, 
som i mange tilfeller påvirker ikke bare pasienten og de pårørende men tidvis også helsepersonell.  

Ved å samle opplysning om behandling og operasjonsresultater både lokalt, i helseregionene og 
nasjonalt, kan registeret fungere som et verktøy for mer enhetlig praksis. Behandlingsresultater kan 
evalueres ved å samkjøre data fra flere sentre. Man får dessuten mulighet til å få oversikt over den 
kirurgiske behandlingen som gis i Norge. Registeret vil kunne være utgangspunkt for utarbeidelse av 
nasjonale faglige retningslinjer. 

En nasjonalt sammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet variabelskjema med endepunkter basert på 
Norske validerte scoringsskjema, samt på behandlingspraksis. Etter en ettårig pilotperiode der skjema 
(papirformat) er testet og revidert, er registeret utviklet til å være web-basert og foreligger fra 01.02.13 
på helseregister.no.   

Behandling av analinkontinens 

Konservativ behandling:  

Behandling kan være konservativ eller kirurgisk. Konservativ behandling prøves alltid før kirurgisk. Dette 
innebærer kostholdsendring, medikamentell endring i avføringskonsistens, trening/biofeedback, 
rektalskylling/irrigasjon, analpropp, elektrostimulering, beskyttende hudstell, bind/bleier. Foreløpig 
omfattes ikke konservativ behandling av registeret. 
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Kirurgisk behandling: 

Kirurgisk behandling tilbys ved flere sykehus i Norge. Det dreier seg om injeksjonsbehandling, 
analplastikk/rekonstruksjon av sfinkter, sakralnervemodulering (SNM), kunstig analsfinkter, anleggelse 
av stomi. Registeret omfatter i første omgang behandling med SNM og sfinkterplastikk. Behandling fører 
til at mange igjen kan leve et normalt liv med tanke på sosiale relasjoner og arbeid.  

2.1.2 Registerets formål 

Registeret tenkes å være et nasjonalt register som inkluderer alle berørte behandlingsinstitusjoner i 
landet. Registeret har som mål å øke kvalitet i behandlingen av pasienter med anal inkontinens. Dette 
skal først og fremst skje ved: 

 Å bidra til å utvikle og forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging 

 Å dokumentere behandlingseffekt og -varighet 

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

 Å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om anal inkontinens og behandlingen av denne tilstand 

 Å spre kunnskap i både fagmiljø og befolkningen om tilstanden og behandlingsmulighetene 

 Å danne grunnlag for forskning 

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 

NRA er etablert og utviklet i nært samarbeid med utøvende klinikere innen fagfeltet fra alle 
helseregionene i Norge. Arbeidet har foregått etter en faglig samarbeidsmodell der både geografisk 
representasjon, faglig kompetanse og faglig legitimitet har blitt ivaretatt.  
 
Det er styringsgruppen for registeret som har det faglige ansvaret, deri å definere hvordan registerdata 
skal bearbeides og presenteres. Sentrale fagpersoner fra alle helseregionene er representert i 
styringsgruppen. Styringsgruppen består per i dag av:  
 
Astrid Rydning, St. Olavs, Helse Midt-Norge (Leder) 
Frank Pfeffer/Bjørg Furnes, Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest 
Hartwig Kørner, Stavanger Universitetssykehus, Helse Vest 
Arvid Stordahl, Sykehuset Østfold; Fredrikstad, Helse Sør-Øst  
Tom Øresland/Nazir Naimy, AHUS, Helse Sør-Øst 
Catherine Planke, AHUS, Helse Sør-Øst 
Siv Mørkved, St. Olavs/NTNU, Helse Midt-Norge  
Ylva Sahlin, Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst 
Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord 
Mona Stedenfeldt, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord 
 
 
Databehandleransvarlig er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Gjennomføring av det daglige ansvar 
er delegert til Nasjonal Kompetansetjeneste for Inkontinens og Bekkenbunnsykdom – KIB. I dette ligger 
ansvar for implementering, drift og utvikling.  
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2.3.1 Aktivitet i 
styringsgruppe/referansegruppe 

I løpet av 2013 var det to styringsgruppemøter, i april og november.  Følgende hovedsaker var drøftet:  

 Oppstart web løsning 

 Rutiner for skriftlig samtykke 

 Rutiner for ivaretakelse av registerets datakvalitet 

 NRA administrasjon besøker og følger opp involverte foretak 

 Endepunkter i årsrapport 
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Kapittel 3 
Resultater 

I perioden fra oppstart i mars 2013 til 31.12.2013 var det totalt registrert 48 pasienter, hvorav 8% er 
menn og 92% er kvinner.   

Figur 1 Etiologi (n=48) 

 

Figur 2 Tidligere behandling (n=48) 
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Figur 3 Varighet av symptomer innen vurdering for kirurgisk inngrep pr 2013. Mindre enn et år = 2%, 
Mellom 1-5 år =38%, Mellom 5-10 år =32% og Mer enn 10 år =28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Gradering av sfinkterskade.(n=42) 
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Prosedyre Sakral nerve modulering  

Totalt antall registrerte er 42 pasienter, hvorav 38 er kvinner og 4 er menn.  

Tabell 1  Resultat fra dagbøker før og etter SNM test 

 

 

 

Før test* (42) 

 

Etter test* (42) 

 

 

% endring 

 

Antall lekkasjedager pr uke  6.6 4.5 32% 

Antall urgency perioder pr uke 6.3 2.2 66% 

Antall inkontinens episoder pr uke  6,7 1,9 78% 

Antall avføringsepisoder pr uke  16, 6 10,6 37% 

* gjennomsnitt 

Tabell 2 SNM registreringer, alder, kjønn, oppfølginger, pre- og post symptomskår og reduksjon i 
symptomskår for hver alle avdelinger og for hver avdeling hver for seg 2013 

Avdeling  Antall 

implanterte  

n(ABD 65/30) 

Alder* Menn 

(%) 

Kvinner  

(%) 

Antall 

fulgt opp 

etter 1 år 

(%) 

Pre St. 

Marks 

score* 

Post St. 

Marks 

score* 

% reduksjon 

i symptom-

score 

Pre 

QoL

** 

Post 

QoL

** 

Alle 42 58 14 90 43 17.6 9.6 46 4.0 5.8 

Universitets-

sykehuset Nord 

Norge 

26 58 8 92 35 16.2 7.3 55 5.3 7.1 

St. Olavs 

Hospital 

5 66 40 60 80 21.0 8.8 58 3.25 3.75 

AHUS 11 60 0 100 36 18.75 16.5 13 3.25 5.0 

Sykehuset 

Østfold. 

Fredrikstad# 

>5 - - - -  13 6 54   

Haukeland  Ingen 

registering  

- - - - - - -   

*gjennomsnitt 

** Livskvalitet score  

# Foretak har innrapportert mindre enn 5, alle resultat kan derfor ikke offentliggjøre av hensyn til personvern 
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Figur 5 Pre- og post symptomscore (St. Marks) etter et år oppføling etter SNM  

 

 

Figur 6 Pre- og post livskvalitetsscore etter et år oppføling etter SNM  

 

0

5

10

15

20

25

Alle UNN St. Olavs
Hospital

AHUS Sykehuset
Østfold.

Fredrikstad

Pre St. Marks score

Post St. Marks score

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Alle UNN St. Olavs
Hospital

AHUS

Pre QoL

Post QoL



13 

 

Komplikasjoner: Av pasienter med SNM ble det rapportert 1 tilfelle av komplikasjon, 1 revisjon og 1 
eksplantasjon. 

 

 

Prosedyre Sfinkterplastikk 

Tabell 3  Sfinkterplastikk-registreringer, alder, kjønn, oppfølginger, pre- og post symptomskår og 
reduksjon i symptomskår  for hver alle avdelinger og for hver avdelinger hver for seg 2013 

Avdeling  Antall 

registrert 

opererte(n) 

Alder* Menn 

(%) 

Kvinner 

(%) 

Antall 

fulgt opp 

etter 1 år 

(%) 

Pre St. 

Marks 

Score* 

Post St. 

Marks 

Score* 

% reduksjon 

i symptom 

score 

Pre 

QoL

** 

Post 

QoL 

** 

Alle 6 47.3 0 100 67 19 9.8 49 3.8 4.8 

Universitets-

sykehuset Nord 

Norge# 

>5 - - - - - - - - - 

St. Olavs Hospital# >5 - - - - - - - - - 

AHUS 0 - - - - - - -   

Sykehuset 

Innlandet  

0 - - - - - - -   

Sykehuset Østfold. 

Fredrikstad  

0 - - - - - - -   

Kongsberg  0 - - - - - - -   

Bærum 0 - - - - - - -   

OUS 0 - - - - - - -   

*gjennomsnitt 

** Livskvalitet score 

# Foretak har innrapportert mindre enn 5, og resultat kan derfor ikke offentliggjøre av hensyn til personvern 

 

Komplikasjoner: Av pasienter med sfinkterplastikk ble det ikke rapportert tilfeller av komplikasjoner. 
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Kapittel 4 
Metoder for fangst av data 

Ved vært registrerende foretak er det en eller to registeransvarlig samt en eller flere (max tre) 
kontaktpersoner/registerkoordinatorer. Disse personene er helsepersonell som jobber med fagfeltet.  
Per tid er det følgende:  
 

Registeransvarlige ved hvert sykehus: 

UNN-Tromsø 

Daglig leder 
(Styringsgr.medlem) 

Mona Stedenfeldt, senterleder KIB. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdom, postboks 96, 9038 Tromsø. Tlf: 77 66 91 44, 
mob: 976 76 008. mona.stedenfeldt@unn.no 

Registeransvarlig 
(Styringsgr.medlem) 

Stig Norderval, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Tlf: 77 66 98 22,  
mob: 952 32 488. stig.norderval@unn.no 

Registeransvarlig 
/Sentral 
registeradministrator 

Elisabet Breivik senterkonsulent KIB, (Avdeling for gastroenterologisk 
kirurgi), Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nasjonal 
kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, 
postboks 96, 9038 Tromsø. Tlf: 77 62 83 93  mob: 913 65 951. 
elisabet.breivik@unn.no 

Registerbruker Mona Rydningen, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Tlf: 77 62 70 44,  
mob: 975 23 161. mona.rydningen@unn.no 

UNN-Narvik 

Registeradministrator 

Registerbruker 

Wenche Jenssen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Kir. 
Poliklinikk, 8516 Narvik.(priv:993 76 385, Polkl: 769 68 449/400) 
(Avdeling for gastroenterologisk kirurgi)  wenche.jenssen@unn.no 

Sykehuset Østfold, Fredrikstad 

Registeransvarlig 
(Styringsgr. Medlem) 

Arvid Stordahl, overlege dr.med, Sykehuset Østfold HF, Kirurgisk 
avdeling, Gastrokirurgisk seksjon. Mob: 917 12 191. 
arvid.stordahl@so-hf.no, stordah@online.no 

Registeradministrator 

 

Anne-Gro Hjørnegård, Sykehuset Østfold, Kirurgisk poliklinikk 
Sarpsborg, 1603 Fredrikstad Anne-Gro.Hjornegard@so-hf.no 

 

 

mailto:mona.stedenfeldt@unn.no
mailto:stig.norderval@unn.no
mailto:elisabet.breivik@unn.no
mailto:mona.rydningen@unn.no
mailto:wenche.jenssen@unn.no
mailto:arvid.stordahl@so-hf.no
mailto:stordah@online.no
mailto:Anne-Gro.Hjornegard@so-hf.no
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Stavanger Universitetssykehus 

Registeransvarlig og 
administrator 
(Styringsgr.medlem) 

Hartwig Kørner, Stavanger Universitetssjukehus / Helse Stavanger HF, 
Gastrokirurgisk avdeling, Pb. 8100, 4068 Stavanger. tlf: 916 47 150 
Hartwig.Korner@kir.uib.no 

St. Olavs Hospital 

Registeransvarlig 
(Styringsgr.leder) 

Astrid Rydning, Gastrokirurgisk avdeling, Kirurgisk klinikk. St. Olavs 
Hospital, Olav Kyrres gt 17, 7006 Trondheim Mob: 900 87 107. 
Astrid.Rydning@stolav.no 

Registeradministrator Inger Hilde Bodsberg, (728 28 962) Kirurgisk klinikk, 
Gastroenterologisk poliklinikk, St. Olavs Hospital. 
Inger.Hilde.Bodsberg@stolav.no  

Registerbruker Marie Koch Lorvik, St. Olavs hospital mob: 992 51 992. tlf: 72 82 87 
64. Marie.Lorvik@stolav.no 

Registerbruker Merete Ingunn Bjørke, stomisykepleier, St. Olavs hospital. 
Merete.Ingunn.Bjorke@stolav.no  

Registerbruker Randi Johanne Melum, stomisykepleier, St. Olavs hospital. 
Randi.Johanne.Melum@stolav.no  

AHUS 

Registeransvarlig 
(Styringsgr.medlem) 

Tom Øresland, Avd for Gastrointestinal Kirurgi, Akershus 
universitetssykehus, 1478, Lørenskog.  mob: 413 27 475. 
tom.oresland@ahus.no 

Registeransvarlig 
(Styringsgr.medlem) 

Nazir Naimy, mob tlf: 950 31 682.  Nazir.Naimy@ahus.no 

 

Registeradministrator Anita Thommassen Lindam, Stomisykepleier, Gastrokirurgisk 
Poliklinikk, Akershus Universitetssykehus, tlf: 679 64 115 (92231034). 
Anita.Thomassen.Lindam@ahus.no 

Registertilgang 
(Styringsgr.medlem) 

Catherine Planke, Akershus Universitetssykehus, Bekkensenteret, 
Kirurgisk Divisjon (Jeg ligger ikke under en avdeling.) 
Catherine.Planke@ahus.no   

Sykehuset Innlandet, Hamar 

Registeransvarlig og 
administrator 
(Styringsgr.medlem) 

Ylva Sahlin, Kir avd, Sykehuset Innlandet HF Hamar, 2326 
Hamar.  mob: 901 90 696 
Ylva.Sahlin@sykehuset-innlandet.no 

 

mailto:Hartwig.Korner@kir.uib.no
mailto:Astrid.Rydning@stolav.no
mailto:Inger.Hilde.Bodsberg@stolav.no
mailto:Marie.Lorvik@stolav.no
mailto:Merete.Ingunn.Bjorke@stolav.no
mailto:Randi.Johanne.Melum@stolav.no
mailto:tom.oresland@ahus.no
mailto:Nazir.Naimy@ahus.no
mailto:Anita.Thomassen.Lindam@ahus.no
mailto:Catherine.Planke@ahus.no
mailto:Ylva.Sahlin@sykehuset-innlandet.no
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Registrering inngår i øvrige rutiner ved konsultasjon og kirurgi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data registreres i registerets web-baserte registreringssystem på ”helseregister.no” ved den enkelte 
behandlingsinstitusjon. Papirskjema kan fylles ut først som en kladd for deretter at man overfører data 
fortløpende i det web-baserte systemet. Samtykkeskjema scannes og oppbevares på eget område tildelt 
av foretakets personvern. Registrering av kontinens ved kontroller etter ett og fem år vil bli gjort av 
sentral registeradministrator ved KIB, slik at én og samme person scorer alle pasienter per telefon. 

 

 

 

 

SNM-Variabelskjema: 
Fire mulige forløp. 

Kladd på papirskjema eller 
legge data rett inn i NRA 
Administreres av lege og 

sykepleier 
Behandler ringer pas e. 30 dg. 

ang komplikasjoner 
 

 

 

Kirurgisk prosedyre 

Poliklinisk konsultasjon: Besluttet kirurgi: 
Innhente skriftlig samtykke 

Innsamling data: variabelskjema for anamnese og 
symptomer 

Kladd på papirskjema eller legge data rett inn i NRA 
Administreres av lege og sykepleier 

 

Sfinkterplastikk: 
Kladd på papirskjema eller 
legge data rett inn i NRA 
Administreres av lege og 

sykepleier 
Behandler ringer pas e. 30 

dg. ang komplikasjoner 
 

Oppfølging etter 1- og 5 år per tlf: 
NRA-sentral registeransvarlig (v/KIB) 
ringer. Scoring på symptomskjema 
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Kapittel 5 
Metodisk kvalitet 

5.1 Antall registreringer 

Pr 31.desember 2013 var det siden oppstart (mars 2013) registeret 48 pasienter; 42 pasienter med SNM 
og 6 pasienter med sfinkterplastikk. 

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

Dekningsgrad er beregnet ut fra tall fra NPR samt tall direkte fra foretakene. Perioden for beregningene 
er 1.1.2013 frem til 31.12.2013 

Dekningsgrad er regnet som prosent registeret av antall rapporterer tilfeller.  

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå 

SNM: fire av fem avdelinger rapporterer i registeret.  Dekningsgrad er lik 80% 

Sfinkterplastikk: to av åtte avdelinger rapporterer i registeret. Dekningsgrad er lik 25% 

5.4 Dekningsgrad på individnivå 

Tabell 4 Dekningsgrad SNM 

Avdeling  DG% (n/N ) 

Alle 47 

Universitetssykehuset Nord Norge 76 

St. Olavs Hospital 28 

AHUS 92 

Sykehuset Østfold. Fredrikstad 13 

Haukeland  0 
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Tabell 5 Dekningsgrad Sfinkterplastikk 

Avdeling  DG %(n/N) 

Alle 9 

Universitetssykehuset Nord Norge 75 

St. Olavs Hospital 30 

AHUS 0 

Sykehuset Innlandet  0 

Sykehuset Østfold. Fredrikstad  0 

Kongsberg  0 

Bærum 0 

OUS 0 

 

 

5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet 

Alle registeransvarlige ved hvert foretak er ansvarlige til å oppnevne/tildele rollen som registrator ved 
sin avdeling/foretak.  

Registeransvarlige or registratorer får tildelt brukerprofil av NRA administrasjonen ved KIB/UNN.  

En systematisk opplæring av registratorer blir gjennomført.  

1. Innføring og oppfølgning pr telefon  

2. Oppfølgningsbesøk av NRA koordinator ved KIB/UNN 

NRA koordinator ved KIB er alltid tilgjengelig om support er nødvendig. NRA administrasjonen jobber 
tett sammen med registerenheten ved IKT for å kontinuerlig fange opp avvik og kvalitetssikre data i 
registeret. 
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5.6 Metode for validering av data i registeret 

Den tekniske løsningen er utarbeidet for å sikre god validering av data ved innregistreringer. Presatte 
kategoriske variabelverdier og automatisk summering unngår ”missing values”.  Variablene skal 
etterkontrollers for evt avvik av register koordinator ved KIB.  

5.7 Vurdering av datakvalitet 

De feil som pr tid er funnet er:  

1. Dobbeltregistreringer 

2. Avvik for varsling av oppfølgingssamtaler 

Det er pr tid ikke funnet systematiske feil. Web registreringen ivaretar komplettheten av sentrale 
variabler da det ikke lar seg gjøre å fullføre registreringen om ikke variablene er fylt inn.  Kompletthet av 
sentrale variabler er 100% 
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Kapittel 6 
Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring 

6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål 

Prosess 

1. Antall år symptomvarighet 

2. Mål av tid (dager) fra pasienten er utredet og klar til kirurgisk behandling a)SNM eller b) 
sfinkterplastikk til inngrepet faktisk skjer (foreligger ikke tall på dette pr i dag)  

3. Antall komplikasjoner  

Resultatmål  

1. Endring i symptomskår St. Marks etter 1 år 

2. Endring i symptomskår St. Marks etter 5 år 

3. Endring i livskvalitetsmål etter 1 år 

4. Endring i livskvalitetsmål etter 5 år 

6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) 

Registeret har per i dag ingen pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål  

6.3 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

Det er per tid for lite data i registeret til å gjøre en slik vurdering 

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

Registeret har som mål å bidra til å utvikle nasjonale retningslinjer. Pr dd er det for lite data til å starte et 
slikt arbeid 

6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

Per tid er det ingen nasjonale retningslinjer 

6.6 Identifisering av kliniske forbedringsområder 

Ikke relevant foreløpig  

6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 

Ingen konkrete kliniske kvalitetsforbedrings tiltak er initiert foreløpig. 
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6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) 

6.9 Pasientsikkerhet 

Registeret registrerer komplikasjoner i forbindelse med SNM: 

 Mistenkt sårinfeksjon 

 Sårinfeksjon bekreftet 

Registeret registrerer følgende komplikasjoner i forbindelse med Sfinkterplastikk.  

 blødning som krever reoperasjon eller lokalbehandling/hematomevakuering 

 sårinfeksjon som krever lokalbehandling eller antibiotikaterapi 

 sårdehisens løsning av > 4 suturer 
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Kapittel 7 
Formidling av resultater 

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø 

Miljøet får tilsendt en oversiktrapport hver fjerde måned pr e-post. Rapport inneholder antall registrerte 
for prosedyre SNM og Sfinkterplastikk samt følgende tall, for alle og pr. avdelinger  

- Komplikasjoner  

- Reviderte  

- Kvinner og menn 

- Alder 

- Antall oppfulgte etter et år 

- Pre og post symptomskår  

- Pre- og post livskvalitetsskår 

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

Administrasjon og ledelse får tilsendt en oversiktrapport hver fjerde måned pr e-post. Rapport 
inneholder antall registrerte for prosedyre SNM og Sfinkterplastikk samt følgende tall, for alle og pr 
avdeling   

- Komplikasjoner  

- Reviderte  

- Kvinner og menn 

- Alder 

- Antall oppfulgte etter et år 

- Pre og post symptomskår  

Pre- og post livskvalitetsskår 

7.3 Resultater til pasienter 

Registeret har foreløpig ikke offentliggjort resultater til pasienter  

7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå 

Registeret har foreløpig ikke offentliggjort resultater  
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Kapittel 8 
Samarbeid og forskning 

Det er foreløpig ingen samarbeid med andre register  eller grunnlagt for vitenskapelig arbeid 
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Del II 
Plan for forbedringstiltak 
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Kapittel 9 
Momentliste 

NRA er fortsatt i tidlig driftsfase men dette året 2014 og 2015 er essensielle for å legge et godt grunnlagt 
for datafangst, tilstrekkelig dekningsgrad slik at resultater blir hensiktsmessig i 
kvalitetsforbedringsarbeidet.  Følgende forbedringstiltak har NRA satt i gang/kommer til å gjøre i det 
kommende år.  

Datafangst og metodisk  

 Registerets hovedoppgave er å få bedret dekningsgraden på individnivå. Nå som registeret kan gi 
ut tall på aktivitet forventes det en større interesse også fra foretakene sin side til å forbedre 
den. 

 

 Det igangsettes et systematisk arbeid med gjennomgang av resultater ved vært foretak og 
sammen med de som er involvert slik at det blir større eierskap til data og resultat.  

 
Metodisk kvalitet  

 Det er fortsatt to avdelinger som ikke registeret, Sykehuset Innlandet og Haukeland. Sykehuset 
Innlandet har kapasitetsutfordringer mens Haukeland ikke ønsker å delta pr i dag. NRA vil prøve 
å legge til rette slik at begge blir registrerende enheter.  

 
Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten  

 PROM data må inn i registeret. Dette er data som er naturlig å hente inn ved 1 år og 5 år 
oppfølging.  
 

 Fortsette utarbeidelsen med gode rapporter, kvalitetssikre de opp mot innkommende data.  
  

 Vi vil fortsette å formidle resultater hvert 4.mnd., men forbedre med å etterspørre en kort 
statusrapport ift gitte resultater. Dette gjelder foretakets plan om registrering om de ligger etter 
etc.  

 

 Det må avklares hvordan og hvilke resultater skal offentliggjøres.  
 

Samarbeid og forskning  

 Det planlegges forskningsaktivitet fra 2016.  
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Del III 
Stadievurdering 
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Kapittel 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 Ja 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 □ 

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  
6.5  □ x 

10  Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret  6.6  □ x 

11  Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  6.7, 6.8  □ x 

12  Resultater anvendes vitenskapelig  8.2  □ x 

13  Presenterer resultater for PROM/PREM  6.2  □ x 

14  Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  x □ 
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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  6.3  □ 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  
6.8  □ x 

      

 


