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Dokumentasjon på utregning av 
kvalitetsindikatorer



Andel pasienter som startet med
Sykdomsmodifiserende behandling innen 2 
uker etter diagnosetidspunktet



Teller - Nevner

Revmatoid artritt

5 medisiner

Ta med de som aldri har fått noen av disse?

Hva med de som går på ingen medisin?

Skal hver pasient telles
med flere ganger per medisin?

Kun de som fremdeles er i bruk per pasient?

Også de som har byttet til en annen diagnose?

Bare de som har hatt minst én 
oppfølgingstime?

Måloppnåelse?



Diagnoseskjema
Kode
Navn
FormDate

Medisinskjema
StartDato
SluttDato
LegemiddelType

Navn på legemidler fra kodeboka

Hvor finner vi det vi trenger?





Elektronisk løsning kom i 2014… 

…mange pasienter ble etterregistrert!



…men hva med de som hadde en annen diagnose til å begynne med?





Alt dette her….lurt å skrive ned!



For å teste og bruke data, må man ha 
dokumentasjon på…

• Variablene (metadata/kodebok/variabeloversikt)

• Formatet til dataene

• Hvordan registeret er strukturert (relasjoner)

• Utregninger (Kvalitetsindikatorer)

• PROM



• Skjema

• Variabeltype

• Navnet slik det er i datadumpen

• Minimum og maksimumsgrense

• Forklaring

• Koder på kategoriske variabler (0 = nei, 1 = ja)

• Dato/versjon for variabelen

• Enhet

Kodebok (variabeloversikt)



Kodebok (variabeloversikt)

Kodebok må samsvare med datadump!

Ikke bare en oversikt:

• Navn på kategorier

• Innlesing av data (Kvalitetssikre at variablene har rett variabeltype)

• Hva betyr kodene 0 og 1 (kvinne og mann?)

• Kvalitetssjekk

• Informasjon om variablene

• Hvilke kategorier er mulig?

• Finne naturlig rekkefølge på kategorier



PROM



Variabelutforming/endring



Liggetid

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Definisjonen til folkehelseinstituttet?

Fra innskriving til utskriving?Fra operasjon til utskriving?

Fra behandlingsstart til
behandlingsslutt?





Hvorfor ønsker vi å vite noe om 
liggetid?

• Kvalitetsforbedring (hyppige målinger, 
monitorering, sykehusnivå/avdelingsnivå)

• Forskning (justeringsvariabler, RCT, 
studiedesign, før – etter)

• Kvalitetssikring (rapportering)



Når skal man registrere?

Når pasienten skrives ut?







Vi må registrere dato for operasjon 

når operasjonen skjer!



Hva skal vi måle?

• Gjennomsnitt, median?

• Andel «under 4 dager»?

• Andel «svært fornøyd» med liggetid?

• Andel som ligger 0, under 2, under 10 og over 
10?



Hvordan måle?

• Liggetid i dager, timer? 

• Dato?

• Dato + klokkeslett?

• «I hvilken grad følte du at du måtte ligge lenge 
på sykehuset»?

• Kategorier? 0, < 2, <10, >10

I tillegg: Diagnose, sykehus, reoperasjoner, 
avdeling, komplikasjoner… 

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com



Inklusjon- og eksklusjonskriterier



Formål først – så variabler



• Skjema

• Variabeltype

• Navnet slik det er i datadumpen

• Minimum og maksimumsgrense

• «Myk» minimum og maksimumsgrense

• Forklaring

• Koder på kategoriske variabler (0 = nei, 1 = ja)

• Dato/versjon for variabelen

• Enhet

Kodebok (variabeloversikt)



Variabelnavn

Ingen spesialtegn !@» #.%-&$,=*

Ingen Æ/Ø/Å eller greske bokstaver µ/π/β

Hva gjenstår?: Aa-Zz, 0-9,  _

…men variabelnavnet kan ikke starte med et tall

Illustrasjonsfoto: 
www.colourbox.com



Variabelnavn

skille_med_understrek

SkilleMedStoreBokstaver

Illustrasjonsfoto: 
www.colourbox.com



Variabelnavn

Kjært barn har mange navn

Skal helst være intuitive

antall_ibuprofenat_ib vs.

Illustrasjonsfoto: 
www.colourbox.com





Vær konsekvent!

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com



Komplette data!

• Validert skjema? Vær oppmerksom på spesialtilfeller og følg retningslinjene

• Gjør variabler obligatoriske!

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

• Ingen fritekstfelt (med få unntak)

• Forklaringstekster



Finne opp hjulet på nytt?

Variabelbiblioteket

Volven

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/velko
mmen-til-variabelbiblioteket

https://volven.no/

https://www.ssb.no/klass/

SSB

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/velkommen-til-variabelbiblioteket
https://volven.no/
https://www.ssb.no/klass/


Takk!

lena.kristin.bache-mathiesen@helse-bergen.no


