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Hjerte – og karregisteret (2012) 

         Kvalitetsregistre 

 Fellesregistermodell 

Obligatorisk  
Innregistrering  
uten samtykkekrav 
(Hjerte –og karforskriften) 

 
 Norsk hjerteinfarktregister 

                

Norsk hjerneslagregister 
  

Norsk hjertesviktregister 
  

Norsk karkirurgisk register 
  

 Norsk hjertekirurgiregister 
  

Norsk hjertestansregister 
  

             Norsk pacemaker og ICD-register 
  

                 Norsk register for invasiv kardiologi 
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 Antall sykehus og dekningsgrad  
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Helse Midt 

89% 

Helse Sør-Øst 

77% 

Helse Vest 

76% 

Helse Nord 

88% 

2012: 13 sykehus  2013: 50 sykehus                     2014: 51 sykehus 

Helse Nord 

11 sykehus 

Helse Midt 

8 sykehus 

Helse Sør-Øst 

22 sykehus 

Helse Vest 

10 sykehus 

Dekningsgrad 2014: 80%* Sykehus 
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Kvalitetsindikatorer NHR 

  
Høy Moderat Lav 

A:  Dekningsgrad for antall innregistrerte hjerneslag  90 % 70 % < 70 % 

B:  Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet  90 % 75 % < 75 % 

C:  Andel pasienter behandlet i slagenhet  90 % 80 % < 80 % 

D:  Andel pasienter ≤ 80 år med hjerneinfarkt trombolysebehandlet  15 % 10 % < 10 % 

E:  Andel pasienter trombolysebehandlet innen 40 min. etter innleggelse  50 % 30 % < 30 % 

F:  Andel pasienter som har fått vurdert/testet svelgefunksjon  95 % 85 % < 85 % 

G:  Andel pasienter med hjerneinfarkt utskrevet med antitromb. beh 95 % 85 % < 85 % 

H:  Andel pasienter med hjerneinfarkt og atrieflimmer utskrevet med 
      antikoagulasjon  

70 % 55 % < 55 % 

I:  Andel pasienter utskrevet med blodtrykksmedisin  70 % 60 % < 60 % 

J:  Andel pasienter med hjerneinfarkt ≤ 80 år utskrevet med statiner /lipider 75 % 65 % < 65 % 

K:  Andel pasienter med oppfølging utført etter 3 måneder  80 % 70 % < 70 % 

Måloppnåelse 

                                     



Kvalitetsindikatorer for god slagbehandling  



«Prosesslinje» indikatorer NHR 

• Nasjonale retningslinjer for 
behandling ved hjerneslag 

• Internasjonale guidelines / 
register 

• Konsensus i nasjonal 
rådgivningsgruppe 

• Kvalitetsdimensjoner 

  (Kompletthet, validitet, aktualitet) 

Kvalitetsindikator 

Definere kvalitetsmål 



.

Kvalitetsindikatorer         forbedringsarbeid 

Hva bør gjøres? 
Veiledende 

Hva blir gjort? 
Måloppnåelse 

Identifikasjon  
forbedrings- 
potensial 

Resultat 

Behandling 
  praksis 
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2012        2014 

       Eksempel på kvalitetsforbedring 
 

Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet  
v/ankomst sykehus 

Norsk hjerneslagregister, Årsrapport 2012 og 2014 



Presentasjon av indikatorer 
Forskjellige behov ved fremstilling av resultat 

 

Helsedir 

 
HF, 
RHF 

Avdelinger 
klinikker 



 Andel pasienter behandlet i slagenhet etter hjerneslag 

 Andel pasienter trombolysebehandlet innen 40 min. etter innleggelse  

 Andel pasienter med hjerneinfarkt utskrevet med antitrombotisk behandling  

 Andel pasienter med hjerneinfarkt og atrieflimmer utskrevet med 
antikoagulasjon  

Nasjonale kvalitetsindikatorer NHR 2016 

Kilde: Norsk hjerneslagregister 

 Styrke:  validerte diagnoser, justeringsmuligheter, se sammenheng 

 Svakhet: manglende dekningsgrad  

 Ambisjon:  gi bedre innhold i kvalitetsdimensjonen også for de indikatorer  
        som ikke hentes fra NHR  
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Diagnose 
   Alder 

Bedre innhold i kvalitetsdimensjonen  

30 dagers overlevelse etter 
            hjerneslag 

Alvorlighet av slaget og 30 dagers død 

Denne informasjonen har vi i registeret og vi arbeider nå med å få inn dette  

   i 30 dagers overlevelses modellen 

Diagnose 
   Alder 

Alvorlighetsgrad 

Bevissthetsnivå 
ved innkomst 

Alder 
Diagnose 



Vår største utfordring 

 

 

 

For at resultatene skal kunne brukes som grunnlag for å evaluere 
kvalitet i klinikk og til virksomhetsstyring må de være  

  tidsaktuelle og representative  



Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt 
 

Kilde: Norsk hjerneslagsregister  
Dimensjon av kvalitet: Tilgjengelig og rettferdig fordelt 

13 

 

Noen helseforetak har  
behandlingssteder med  
dekningsgrad under 70 %.  
Disse tallene må tolkes med  
forsiktighet da datagrunnlaget  
her er for spinkelt til å tolke 
tallene på en adekvat måte 

Dekningsgrad: 48% 



Gode kvalitetsindikatorer i registrene  

er pr i dag det beste mål vi har for å evaluere klinisk kvalitet og 
for å presentere relevante resultater til bruk i forbedringsarbeid 

og virksomhetsstyring  

 

De må utvikles og brukes! 

(www.norskhjerneslagregister.no) 


