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Mitt utgangspunkt: Erfaringene knytta 

til det å være faglig leder for NorSpis, 

Norsk kvalitetsregister for behandling av 

spiseforstyrrelser



Skal si noe om:

• Utgangspunktet for NorSpis
• Nasjonal strategi – og handlingsplan: pasient- og  

brukermedvirkning 
• Oppstart
• Nasjonalt fagråd og nasjonal status
• Registerets overordna mål og brukermedvirkning
• Hvem som skal være med i registeret
• Oppgavene i fagrådet og omfanget av arbeidet
• Egenrapporterte data i NorSpis
• Eksempel fra NorSpis



• Det var et klart ønske fra fagmiljøet om å få til en systematisk 
nasjonal datainnsamling gjennom et nasjonalt 
kvalitetsregister for spiseforstyrrelser 

• I tillegg var også et klart ønske fra brukerorganisasjonene, 
ROS og SPISFO (tidligere IKS)

• Det direkte initiativet til å starte dette arbeidet kom fra  
Nasjonalt klinisk nettverk innen spiseforstyrrelser (NKNS)



Nasjonal Strategi- og handlingsplan 2016-2020
11 hovedmål og 4 effektmål

11 hovedmål

1. HØY DATAKVALITET OG DEKNINGSGRAD 
2. KVALITETSFORBEDRING OG LEDELSE – ØKT BRUK AV RESULTATER 
3. UTVIKLING AV NASJONALE KVALITETSINDIKATORER 
4. ØKT PASIENTSIKKERHET 
5. ØKT PASIENT- OG BRUKERMEDVIRKNING 
6. ØKT BRUK AV KVALITETSREGISTRE I FORSKNING 
7. HENSIKTSMESSIGE REGISTERSTRUKTURER 
8. FORMÅLSTJENLIG HJEMMELSGRUNNLAG FOR MEDISINSKE 

KVALITETSREGISTRE 
9. EFFEKTIVE OG ROBUSTE IKT-LØSNINGER 
10. TILSTREKKELIGE ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
11. TYDELIG OG EFFEKTIV ORGANISERING AV ARBEIDET MED MEDISINSKE 

KVALITETSREGISTRE



• Etablering  av fagråd for NorSpis der aktuelle 
fagpersoner  (fra de 4 helseregionene) og 
brukerorganisasjonene , ROS og SPISFO (tidligere IKS) 
ble forespurt om å delta

• Vi opplevde en positiv holdning fra både ROS og 
SPISFO om å stille med en representant i fagrådet for 
NorSpis og en vilje til å involvere seg i dette arbeidet



• Øyvind Rø  - leder (Helse Sør-Øst)

• Vibeke Stalsberg (Helse Nord)

• Sigrid Bjørnelv (Helse Midt)

• Stein Frostad (Helse Vest)

• Irene Kingswick – representant for ROS

• Elin Olsen – representant for SPISFO



• NorSpis fikk status som nasjonalt medisinsk 

kvalitetsregister i juni 2015

• NorSpis er det første nasjonale kvalitetsregisteret innen 

psykisk helsevern i Norge

• Registeret er samtykkebasert



• er å øke kvaliteten på behandlingen av pasienter 
med spiseforstyrrelser

• Som også forutsetter: at erfaringene og 
synspunktene fra brukerne tas med –
med en reell innflytelse 



• Alle behandlingsenheter som behandler pasienter med 
spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten

• Registeret skal inkludere pasienter som mottar utredning og 
behandling innen psykisk helsevern for barn/ungdom og 
voksne



Oppgavene i fagrådet

I oppstarten (2014), før nasjonal status:

• Drøfting av dokumenter til søknad om nasjonal status 

Deretter, drøfting og avklaring av:

• Registerdesign og innholdet i registeret

• Valg av skjema (bl.a. pasientrapporterte)

• Datateknisk løsning og innregistreringsmuligheter

• Plan for utvikling og framdrift av registeret 



Omfanget av fagrådsarbeidet

• Fra oppstart: 3 dagsmøter per år
• Fra 2017: 3 møter per år, men kortere møter
• Mellom møtene: Komme med 

synspunkter/tilbakemeldinger på spørsmål/tema (som er 
aktuelle) 

Hva forventes?
• Involvering og aktiv deltakelse i forhold til relevante tema 

(for brukerorganisasjonene)
• Viktig å tørre å ha meninger og si hva man mener
• Viktig å ivareta brukerperspektivet og komme med innspill 



Egenrapporterte data i NorSpis

PROM data (effekt- /utfallsmål): 

• Bakgrunnsskjema

• Skjema på symptomer

• Helse- og livskvalitet 

PREM data (erfaringsmål):

• Pasienterfaringer

• Pasienttilfredshet 



Eksempel: Egenrapporterte skjema -

Viktig med synspunkt fra 

brukerrepresentantene mht:

• Hva som er relevant?

• Hva trenger vi å vite noe om?

• Hva er viktig å få sagt noe om/formidlet?

• Er spørsmålet ok å stille?

• Er det som står i skjemaet lett å forstå?

• Er det noe som mangler?

• Gir det som står der mening?



Eksempel: Egenrapporterte skjema –

Pasienterfaringer og - tilfredshet

• I skjemaet som var anbefalt og aktuelt å bruke i 
NorSpis ved avslutning av behandlingen savnet 
brukerorganisasjonene informasjon om bl.a.:

• Hvem som ble involvert i behandlingen

• Vurdering av utfall av behandlingen

• Kontakt med brukerorganisasjonene

• Informasjon om tilbudet fra brukerorganisasjonene i 
behandlingen 



Løsning

• I tillegg til skjemaet om Pasienterfaringer i 
spesialisthelsetjenesten (Kunnskapssenteret) (se neste 
lysbilde) ble det utarbeidet et skjema på 5 spørsmål 
som gir svar på det som brukerorganisasjonene savnet 
informasjon om:

• Dette skjemaet ble kalt Pasienttilfredshet (se lysbilde 
lenger fram)







Spørsmål?


