24.10.2017

Til medlemmene i ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre
På vegne av ekspertgruppens leder innkalles dere til møte
Tid:
Sted:

1. og 2. november 2017
SKDE, Tromsø, møterom C0-513

Kjøreplan:
1. november
Kl. 09.00
Kl. 11.30
Kl. 12.15
Kl. 15.00
Kl. 17.30
Kl. 19.00

Oppstart – saksliste og behandling av årsrapporter
Lunsjbuffet
Behandling av årsrapporter
Litt mat
Ferdig for dagen
Felles middag

2. november
Kl. 08.30
Kl. 11.30
Kl. 12.15
Kl. 15.00

Behandling av årsrapporter
Lunsjbuffet
Behandling av årsrapporter
Avslutning

Vel møtt!
På vegne av ekspertgruppens leder Vennlig hilsen sekretariatet
Eva Stensland
Leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
SKDE, Helse Nord RHF
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Saksframlegg

01. og 02. november 2017
Møtedato
19/2017
Saksnr
Saksbehandler Eva Stensland

Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr

01. og 02. november 2017
20/2017

Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak
Ekspertgruppen godkjenner referat fra forrige møte.
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Sak 20/2017 Vedlegg 1:

Referat fra ekspertgruppens møte 18.09.2017

Møtereferat

Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Dato/tid

18. september 2017 kl 09:00-10:30

Sted

Telefonmøte

Deltakere

Vinjar Fønnebø (leder), Rune Kvåle, Jon Helgeland, Jan Nygård, Torild
Skrivarhaug, Tonje E Hansen, Leif Nordbotten, Kaare Bønaa

Forfall:

Torsten Eken, Kjell-Morten Myhr

Fra sekretariat

Eva Stensland (referent), Philip Skau

Sak
14-2017

15-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste.
Referat fra forrige møte
Det var spørsmål til sak 8, den nye klassifiseringen i stadieinndelingssystemet. Er
det 8 klasser i det nye systemet? Ekspertgruppens leder vil avklare dette i neste
møte.
Vedtak:
Referat fra ekspertgruppens møte 27. april 2017 godkjennes.

09-2017

Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale kvalitetsregistre
Interregional styringsgruppe har ønsket en regelmessig faglig vurdering av de
eksisterende nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Det ble foreslått en
overordnet faglig gjennomgang av ekspertgruppen hvert tiende år.
Ekspertgruppen vil vurdere registrene med kriterier lik de til enhver tid gjeldende
eksisterende faglige krav for opprettelse av nye nasjonale kvalitetsregistre. Det
foreslås at rekkefølgen på vurdering av registre følger dato for når registeret fikk
nasjonal status. Styringsgruppen ønsker i tillegg å ha mulighet til å be om vurdering
av enkeltregistre ved behov.
Ekspertgruppen besluttet i sitt møte 27.04.17 å bruke kriterier fra
Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre» ved vurdering av registrene.
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Ekspertgruppen besluttet i møtet at seks registre vil vurderes årlig. Ved første
vurdering (vår 2019) vil følgende registre vurderes:
• Norsk hjerteinfarktregister
• Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes
• Cerebral pareseregisteret i Norge
• Norsk intensivregister
• Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)
Registrene informeres om denne gjennomgangen ett år i forveien, og gjør en
egenvurdering i forhold til kriterier i Helsedirektoratets veileder. Det vil ved en slik
gjennomgang av alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre på et tidspunkt gjøres
vurdering av registre som har hatt nasjonal status <10 år. Disse aktuelle registrene
vil få spesifikk informasjon om dette.
I møte i Interregional styringsgruppes møte 14.09.17 ble det bedt om at
registrenes variabler i tillegg vurderes i forhold til modenhet i forhold til
standardisering/arketypetenking. I vedtak i denne saken i IRS heter det:
Ekspertgruppens leder og servicemiljøet i SKDE bes om å utforme et
vurderingspunkt knyttet til standardisering av variabler/arketypetenking til
ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale kvalitetsregistrene. Forslaget
presenteres for styringsgruppen i neste møte.
Ekspertgruppen besluttet at denne vurdering av registre vil foregå i et møte tidlig i
kalenderåret.
Vedtak:
Ekspertgruppen besluttet hvilke seks registre som skal vurderes ved første
gjennomgang. Registrene får informasjon om prosedyren for gjennomgang og
kriterier for egenvurdering. Ekspertgruppen vil gjøre registervurderinger i et møte
tidlig i kalenderåret.
10-2017

Nasjonal rapport over dekningsgrad og resultater fra de nasjonale
kvalitetsregistrene
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i flere regioner har på
bestilling fra sitt RHF laget rapporter som viser dekningsgrad og resultater fra
sykehusene i sin region for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.
Interregional styringsgruppe har bedt om at det skal lages en nasjonal rapport når
årsrapporter for 2016 for de nasjonale kvalitetsregistrene er publisert.
Interregional styringsgruppe har bedt ekspertgruppen å definerer metodiske valg
og kriterier for utvelgelse av kvalitetsregistre som skal inkluderes i denne
rapporten. Spesielt er det behov for avklaring av krav til registrenes
datakvalitet/dekningsgrad og kriterier for valg av kvalitetsindikatorer (prosess- og
resultatindikatorer) som presenteres fra de utvalgte kvalitetsregistrene.
Det forelå til møtet et forslag fra nasjonalt servicemiljø til harmonisering i nasjonal
rapport:
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•
•
•

Sist oppdaterte informasjon om tilslutning (”dekningsgrad på
sykehusnivå”) tas med.
Følgende grenseverdier for dekningsgrad benyttes: 60% (skille rødt/gult)
og 80% (skille gult/grønt).
Kvalitetsindikatorer: Utgangspunkt for valg av registre til presentasjon av
kvalitetsindikatorer er en nasjonal dekningsgrad på 60%. Resultater for
sykehus med dekningsgrad <60% presenteres ikke. De aktuelle registrene
forespørres ved valg av relevante kvalitetsindikatorer. Ved bruk av
fargekoder brukes registrenes grenseverdier for målnivåer. For
kvalitetsregistre med mange indikatorer vil prosessindikatorer prioriteres,
men resultatindikatorer tas med der disse er relevante.

Ekspertgruppen ga sin tilslutning til punktet om å ta med informasjon om
registrenes tilslutning i rapporten. Viktigheten av å informere om at disse data ikke
er hentet fra registrenes årsrapporter ble poengtert. Det var også enighet om å
inkludere registre med nasjonale dekningsgrad 60% eller høyere, og å bruke
grenser for dekningsgrad på 60% og 80% i rapporten ved bruk av ”trafikklys”.
I diskusjon av valg av kvalitetsindikatorer framkom at både prosessmål og
resultatmål er interessante og nyttige kvalitetsindikatorer til ulike formål. De
aktuelle registrene kontaktes for valg av kvalitetsindikatorer, og valg av antall
kvalitetsindikator pr register besluttes av rapportens forfattere.
Det ble diskusjon rundt beregning av dekningsgrad for enkeltregistre. Kompletthet
for ulike variabler kan variere, og det ble tatt til ordet for at kan være nyttig å
beregne dekningsgrad for hver enkelt analyse. Ekspertgruppen ønsket denne saken
belyst i neste møte.
Vedtak:
Ekspertgruppen besluttet at tilslutning til de nasjonale kvalitetsregistrene skal
inkluderes i den nasjonale rapporten. Kvalitetsregistre med nasjonal dekningsgrad
60% eller høyere inkluderes og relevante prosess- og resultatmål inkluderes.
Ekspertgruppen vil i nest møte diskutere prinsipper rundt beregning av
dekningsgrad for enkeltregistre.
16-2017

Ekspertgruppens mandat
Styringsgruppen opprettet i 2013 en ekspertgruppe for vurdering av nye og
oppfølging av eksisterende nasjonale kvalitetsregistre. Ekspertgruppens deltakere
har til sammen klinisk kompetanse, register-kompetanse, akademisk kompetanse
og epidemiologisk / biostatistisk metode-kompetanse. Geografisk / institusjonell
representativitet ble ikke vektlagt ved oppnevning.
Styringsgruppen definerte at ekspertgruppens hovedoppgaver var:
•
•
•

Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre
Årlig vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre
Andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning

Det har i ekspertgruppen vært uttrykt ønske om å klargjøre gruppens mandat.
Ekspertgruppens leder la fram revidert forslag til arbeidsoppgaver for
ekspertgruppen som med små revisjoner ble støttet.
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Forslagets ordlyd ble:
Ekspertgruppens mandat er å gi råd til Interregional styringsgruppe for medisinske
kvalitetsregistre innen følgende temaområder:
1.

Kvalitet på og relevans av:
a. Medisinske kvalitetsregistre i forbindelse med søknad om nasjonal status
b. Etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre

2.

Registerfaglige spørsmål av særskilt betydning
a. Etter forespørsel fra Interregional styringsgruppe for medisinske
kvalitetsregistre
b. På bakgrunn av initiativ fra ekspertgruppen selv.

Dette forslaget til revidert mandat legges fram for interregional styringsgruppe
sammen med spørsmål om ekspertgruppens oppnevningstid, som ikke har vært
avklart i mandatet.
Vedtak:
Ekspertgruppen har formulert et revidert mandat som legges fram for
interregional styringsgruppe sammen med spørsmål om ekspertgruppens
oppnevningstid.
17-2017

Ekspertgruppens møtefrekvens
Ekspertgruppen har to faste møter årlig, ett møte om våren for behandling av nye
søknader om nasjonal status og evt andre saker, og ett to-dagers møte om høsten
for vurdering av de nasjonale kvalitetsregistrenes årsrapporter. I dette møtet er
det i liten grad tid til å behandle andre saker. På denne måten vil ekspertgruppen
kun en gang årlig kunne behandle søknader om nasjonal status og andre faglige
spørsmål.
Ekspertgruppen har fått en ny oppgave: gjennomgang av eksisterende nasjonale
kvalitetsregistre hvert 10.år.
Ekspertgruppen øker sine faste møter fra to til tre møter årlig. Novembermøtet er
et to-dagersmøte med gjennomgang av årsrapporter. Dette forblir uendret.
Det settes opp to dagsmøter i vårsemesteret: ett i februar med gjennomgang av
eksisterende registre (+ evt nye søknader) og ett i juni der nye søknader vurderes
(+evt andre saker).
Vedtak:
Ekspertgruppen øker sine faste møter fra to til tre møter årlig. Det blir to
dagsmøter i vårsemesteret: ett for gjennomgang av eksisterende registre, og ett
for vurdering av nye søknader. To-dages høstmøtet med gjennomgang av
årsrapporter beholdes uendret.

18-2017

Eventuelt
Inger saker meldt.
Det er behov for to hele arbeidsdager i høstmøtet. Møtet starter i Tromsø 1. nov
kl 9. Det vil derfor være behov for overnatting til 1. nov for de fleste deltakerne.

Referent: Eva Stensland

dato: 22.09.17
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr

01. og 02. november 2017
21/2017

Dekningsgrad - tjenesteregistre
Bakgrunn
Tjenesteregistre er registre som behandler pasientgrupper som ikke klart kan defineres med diagnose
eller prosedyrekoder, men utgjør en gruppe pasienter som behandles i en spesiell enhet/ avdeling ved
et sykehus, som spesialiserte poliklinikker, intensivavdelinger, akuttmottak, prehospitale tjenester og
lignende. Det å beregne dekningsgrad mot en ekstern kilde er vanskelig da det ofte ikke finnes noen
gode metoder i kodeverk eller lignende for å identifisere pasienter i en behandlingsenhet.
Aktuelt
Av dagens 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 10 av disse definert om tjenesteregistre. I
tabellen nedenfor er disse listet opp med angitt dekningsgrad og metode for beregning av denne. Det
er også en beskrivelse av det enkelte registers utfordringer knyttet til beregning av dekningsgrad. All
informasjon er hentet fra registrenes årsrapporter for 2016.
Register
Norsk intensivregister

DG %
Ikke kjent

Metode

Nasjonalt kvalitetsregister for
smertebehandling

66

Norsk hjertesviktsregister

53

Norsk nakke- og ryggregister

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

UNN: 37
OUS: 28
St Olav: 80
HUS: ?
99

De aktuelle enhetene benytter lokale
registre som utgangspunkt for å beregne
dekningsrad. Antagelsen er at de lokale
registrene har en dekningsgrad på 100 %.
FHI har utfør en dekningsgradsanalyse for
2016-data i NHSR. Analysen baserer seg
på innsendte lister fra EPJ og/eller egne
pasientlister fra de lokale sykehusene.
Dekningsgrad beregnet med
utgangspunkt i aktuelle pasienter ved den
enkelte poliklinikk

Norsk hjertestansregister

Ikke kjent

Nasjonalt traumeregister

Ikke kjent

Norsk register for personer som utredes
for kognitive symptomer i
spesialisthelsetjenesten
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv
lungesykdom

64
23

Kobling mot Medisinsk fødselsregister

Beregning av dekningsgrad på individnivå
er ikke gjennomført
Beregnet med utgangspunkt i aktuelle
pasienter på hukommelsesklinikker
For å beregne dekningsgrad, brukes antall
pasientopphold i registeret som teller.
Som nevner brukes sykehusenes
epikrisekoder fra EPJ hvor alle
pasientopphold med hoved- eller
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Norsk register for døvblinde

40

bidiagnose med ICD-10 kode J44.0 og
J44.1 ved de registrerende avdelingene er
summert. Dekningsgradsanalyse er ikke
gjort ved alle sykehus.
Registeret har ikke samlet data siden
2014, dekningsgraden for 2013 ble
beregnet ut i fra pasienter tilknyttet en
regional enhet for døvblinde

Norsk intensivregister
Registeret følger intensivforløp fra innleggelse til utskrivelse. Diagnosekoder eller prosedyrekoder kan
ikke brukes for å identifisere intensivpasienter, derfor kan ikke NPR brukes som grunnlag for
dekningsgradsanalyser.
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling
Registeret baserer seg på pasienter som henvises fra andre avdelinger for tilsyn av smerteteam ved
tverrfaglige smerteklinikker. Registeret er basert på at hver institusjon registrerer alle henviste
pasienter i et lokale register. Det er utarbeidet interne rutiner, med kontroll mot EPJ for å sikre at alle
henviste pasienter blir registrert i de lokale registrene. Dekningsgraden per institusjon beregnes på
bakgrunn av pasientene registrert i det lokale registeret opp imot det nasjonale.
Norsk hjertesviktsregister
Det har ikke vært mulig å oppgi en korrekt dekningsgrad for NHSR på grunn av manglende RESH-ID for
de fleste spesialiserte poliklinikker. Data i NPR er i utgangspunktet ikke godt tilrettelagt for å gjøre slike
analyser. Registeret jobber med helsemyndighetene for å få på etablert egnede RESH koder. FHI har
fått utlevert krypterte EPJ-lister fra sykehusene over alle pasientene som møtte på
hjertesviktpoliklinikken i 2016. Disse listene ble sammenlignet med tilsvarende liste fra NHSR.
Dekningsgradanalysen er utført av FHI på innsendte lister fra 26 sykehus (manglende innsendte lister
fra 10 sykehus) og viser en gjennomsnittlig nasjonal dekning på 53 %.
NHSR har startet et nytt prosjekt for å kunne beregne dekningsgrad og verifisering av registrerte data
på individnivå for 2016.
Prosjektet er planlagt høsten 2017. To representanter fra registersekretariatet skal foreta en manuell
gjennomgang av journaler i det pasientadministrative systemet ved seks sykehus; St. Olavs Hospital,
Haukeland sykehus, UNN Tromsø, OUS Ullevål, Sykehuset Innlandet Kongsvinger og Sykehuset
Telemark Skien. Det registreres korrekthet og kompletthet ved registreringen. Det er anslått at det er
totalt 800 pasienter som innbefattes av journalgjennomgangen.
Norsk nakke- og ryggregister
Registeret er et tjenesteregister som inkluderer spesifikke poliklinikker ved 4 sykehus. Dekningsgraden
beregnes ved å ta ut data lokalt ved hver enkelt poliklinikk for antall pasienter med aktuelle diagnoser
innen nakke-rygg-problematikk, og relatere til andel registrerte i registeret. Referansen er uttak på
diagnosenivå av alle pasienter som har vært til første konsultasjon ved poliklinikken i det aktuelle året
hvor dekningsgrad beregnes. Fagrådet har laget en diagnose-oversikt som kan benyttes til dette.
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister
Registeret har gjennomført en dekningsradsanalyse mot Medisinsk fødselsregistre på en
pasientgruppe som inkluderte nyfødte barn med en fødselsvekt under 1500 gram og/ eller GA under
32 uker, født i årene 2009-2014, totalt 3782 pasienter. En pasient i hvert register fant ikke match mot
det andre registeret. Registeret er også et behandlingsregister som brukes ved nyfødtavdelingene, noe
som sannsynliggjør en dekningsgrad på opp imot 100 %.
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Norsk hjertestansregister
Beregning av dekningsgrad på individnivå er svært vanskelig for prehospital hjertestans da det ikke
finnes kilder for validering. NPR omfatter kun pasienter som legges inn på sykehus og egner seg derfor
ikke for å beregne dekningsgrad på individnivå for prehospital hjertestans siden behandlingen
avsluttes utenfor sykehus for 2/3 av pasientene. Disse pasientene vil derfor ikke komme med i NPR.
Det er i 2016 gjennomført et trianguleringsprosjekt for å finne en løsning for å kunne beregne
dekningsgrad, prosjektet sluttføres i 2017.
Nasjonalt traumeregister
Beregning av dekningsgrad på individnivå er ikke gjennomført. Det er spesielt utfordrende å utvikle
metoder for dekningsgradsanalyser på individnivå. Traumepopulasjonen er heterogen, og pasientene
har ofte mange kombinasjoner av ulike diagnosekoder, prosedyrekoder og hendelsestyper fra ulike
journal- og pasientadministrative systemer fra ulike deler av behandlingskjeden. Det er mange
pasienter som legges inn i sykehus etter en skade/hendelse som ikke skal inkluderes i registeret.
Registeret har igangsatt en prosess for å utarbeide spesifikke, alternative metoder for beregning av
dekningsgrad. De prosedyrene som vurderes baserer seg på utlevering av data fra NPR, innrapportert
fra AMK og helseforetakene, som kan benyttes både for identifisering av traumepasienter som skal
inkluderes i registeret og for dekningsgradsanalyser. For identifisering av traumepasienter som dør på
skadested planlegges det å utarbeide en prosedyre som baserer seg på predefinerte hendelsetyper og
indekskriterier fra AMIS som kan inneholde traumepasienter, sammenholde dette med dato for død
fra folkeregisteret, og supplere med data fra pasientjournal for endelig å vurdere hvorvidt den aktuelle
pasienten skal inkluderes i NTR. For identifisering av levende traumepasienter som ikke er møtt med
traumealarm planlegges det å utarbeide en prosedyre som baserer seg på spesifikke predefinerte ICD10 koder eller kombinasjoner av ICD-10 koder som alene eller samlet kan gi en New Injury Severity
Score (NISS) >12, er forenlig med penetrerende sentrale skader eller større hodeskader, som videre
suppleres med data fra pasientjournal for endelig å vurdere hvorvidt aktuelle pasienter skal inkluderes
i NTR. For identifisering av pasienter som ble tatt imot med traumeteam bør det vurderes å opprette
en egen prosedyrekode for aktivering av traumeteam.
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten
I 2016 startet NorKog med registrering av pasienter ved det enkelte senter som ikke ble inkludert til
tross for at de fyller inklusjonskriteriene til deltagelse i NorKog: at de har samtykkekompetanse og er
henvist spesialisthelsetjenesten for utredning av kognitiv svikt. Dette for å få et bilde av dekningsgrad
på individnivå ved det enkelte senter og totalt i NorKog. Sentrene ble bedt om å registrere kjønn,
alder, årsak til at pasienten ikke ble inkludert (manglende samtykkekompetanse, pasientens tilstand,
manglende kapasitet ved poliklinikken, andre årsaker). Resultat av registreringen viser en
dekningsgrad på individnivå på 63,7 %.
NorKog skal i samarbeid med Servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst delta i
dekningsgradsprosjekt fra 2017. Et viktig utgangspunkt for dette arbeidet vil bli å skaffe oversikt over
hvilke poliklinikker ved det enkelte HF som kan være aktuelle for deltagelse i NorKog. De ulike
regionene har ulik arbeidsfordeling knyttet til utredning av kognitiv svikt. Direkte kontakt med hvert HF
er derfor nødvendig for å kunne si noe om eksakt antall senter som er aktuelle.
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom
For å beregne dekningsgrad, brukes antall pasientopphold i registeret som teller. Som nevner brukes
sykehusenes epikrisekoder fra EPJ. Her er alle pasientopphold med hoved- eller bidiagnose med ICD-10
kode J44.0 og J44.1 ved de registrerende avdelingene summert. Dekningsgradsanalyse er ikke gjort ved
alle sykehus. Dekningsgrads analyser fra 2015 indikerer dekningsgrad på ca. 15 % nasjonalt, for 2016 er
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denne estimert til å være ca. 23 % basert på tall fra NPR. Det ble høsten 2015 bedt om beregning av
nøyaktig dekningsgrad via NPR, men per september 2017 har NPR ikke kunnet levere tall på dette.
Høsten 2015 ble Nasjonalt KOLS-register invitert til å delta i et prosjekt gjennom SKDE med mål om å
forbedre dekningsgraden i registeret. Prosjektet vil gå over to år, fram til høsten 2017. Dette prosjektet
er forlenget med ett år.
Norsk register for døvblinde
Siste oppdaterte beregning av dekningsgrad er fra 2013. Årsrapporten fra 2013 fra Nasjonal
kompetansetjeneste for døvblinde viser at det er 362 personer som er registrert ved minst ett av de
fire regionsentrene for døvblinde. Av disse deltar 146 personer, dette utgjør en dekningsgrad på 40 %.
Samlet vurdering – tjenesteregistre
Beskrivelse av de enkelte registrene ovenfor viser at tjenesteregistre har store utfordringer med å
beregne dekningsgrad. Sentrale helseregistre som NPR vil ofte ikke kunne være kilde i en
dekningsradsanalyse og registrene må derfor finne andre metoder. Samtidig viser oversikten at flere
registre har etablert eller er i ferd med å etablere alternative metoder.
Ekspertgruppen bes om å vurdere egnetheten av de alternative metodene som er beskrevet ovenfor
og komme med en anbefaling til tjenesteregistre generelt og registre som ikke har etablert alternative
metoder spesielt.

Forslag til vedtak
Utformes i møtet.
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr

01. og 02. november 2017
22/2017

Angivelse av dekningsgrad for kvalitetsregistre på kreftområdet
Bakgrunn
For at nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal kunne være en viktig kilde til informasjon om kvalitet
i helsetjenesten, og brukes i kvalitetsforbedring og forskning, er det nødvendig med høy datakvalitet,
inkludert dekningsgrad. Samlet informasjon om dekningsgrad for nasjonale medisinske
kvalitetsregistre utarbeides årlig av nasjonalt servicemiljø, og er av interesse blant annet for
helsemyndighetene. Dekningsgrad for kvalitetsregistrene innen kreftområdet oppgis i årsrapportene
med tre tall: dekningsgrad for basisvariabler, rapporteringsgrad for utredningsmelding og
rapporteringsgrad for kirurgimelding.
Register
Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og
endetarmskreft
Nasjonalt kvalitetsregister for
prostatakreft
Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft
Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft
Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft
Nasjonalt kvalitetsregister for
gynekologisk kreft
Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og
leukoide leukemier

Dekningsgrad
basisvariabler
99

Rapporteringsgrad Rapporteringsgrad
kirurgimelding
utredningsmelding
70
54

99

75

68

97
99,9
99,8

81
90
---

99

92 (behandling)
89
33 (utvidet
eksisjon)
78

96,7
97,3

68
---

62
54,6

65

Status
Det er ønskelig med en avklaring av hvordan dekningsgrad for kvalitetsregistrene innen kreftområdet
skal oppgis i samlede oversikter. I diskusjoner i interregional styringsgruppe rundt rapportering av
dekningsgrad har gruppen tidligere tatt til orde for at det er dekningsgrad for kliniske variabler som
definerer dekningsgrad i kvalitetsregistre. Ekspertgruppen har ved flere anledninger diskutert saken.
Det har vært foreslått å oppgi dekningsgrad på analysenivå. Dette løser imidlertid ikke behovet for å
oppgi dekningsgrad i samlede oversikter. Ekspertgruppen bes om å komme med en anbefaling til
interregional styringsgruppe for hvordan dekningsgrad for nasjonale kvalitetsregistre innen
kreftområdet skal oppgis.
Vedtak
Utarbeides i møtet.

Side 13

Saksframlegg
Møtedato
Saksnr

01. og 02. november 2017
23/2017

Vurdering av forbedringer fra fire registre som mottok «varsel om manglende
faglig utvikling» høsten 2016
Bakgrunn
Saken er en oppfølging av ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske
kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2015.
Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, «Varsel» om manglende faglig
framdrift” til fire registre:
1. NORIC: har ennå ikke koblet seg til basisregisteret eller gjennomført dekningsgradsanalyse, og
bør være pådriver for utvikling av nasjonale retningslinjer og utvikle kvalitetsindikatorer.
Styringsgruppen ønsker i tillegg å opplyse at om det skal gjøres en gjennomgang av registre
med tilgrensende/overlappende pasientgrunnlag. Styringsgruppen ber om registerets
synspunkter vedrørende dette for pasientgruppen NORIC og Norsk Hjerteinfarktregister
inkluderer.
2. ROAS: mangler fortsatt en plan for rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til
deltakende enheter.
3. Døvblindhet: har ikke levert årsrapport for 2015, og har ikke samlet data siden 2012.
4. Gastronet: har over mange år hatt lav dekningsgrad på rundt 30%. Deltakende avdelinger
(inkludert ledelse) må få tilgang til avdelingens aggregerte data og nasjonale data.
Registrene fikk frist til 10.04.17 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.17 med å beskrive de
gjennomførte forbedringer. Dersom registrenes forbedringer ikke vurderes som tilfredsstillende, vil
Ekspertgruppen anbefale at Interregional styringsgruppe høsten 2017 sender melding til
Helsedirektoratet og anbefaler at registeret mister sin nasjonale status.
Ekspertgruppen vurderte i april 2017 registrene planer for forbedringstiltak (sak 07.2017).
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet ba om utsatt frist for plan for forbedringstiltak til 10.04.18,
med bakgrunn i organisatoriske endringer i registeret med mulig overføring av databehandlingsansvar
fra OUS til UNN og omstrukturering av registeret.
Ekspertgruppen gjorde følgende vedtak i saken:
1. Ekspertgruppen tar NORICs plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport for 2016.
2. Ekspertgruppen tar ROAS plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport for 2016.
3. Ekspertgruppen gir ikke Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet utsettelse av frist for plan for –
eller gjennomføring av forbedringer, og forventer beskrivelse av gjennomførte forbedringer innen
frist 15.10.17.
4. Ekspertgruppen tar Gastronets plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til årsrapport for
2016.
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Status
De fire kvalitetsregistrene som har mottatt varsel, har alle innen fristen sendt sine beskrivelser av
forbedringer. Ekspertgruppen bes i dagens møte å vurdere om disse forbedringene er tilfredsstillende.

Vedtak:
Utarbeides i møtet.
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Sak 23/2017 Vedlegg 2:

Varsel
Norsk Register for invasiv kardiologi (NORIC)

Til NORIC/FHI/Helse Vest
Kopi: Helsedirektoratet

01.12.2016

VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I NORSK REGISTER FOR INVASIV
KARDIOLOGI (NORIC)
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet i
veileder for de medisinske kvalitetsregistre: « oppretting og drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre » (Helsedirektoratet, IS-2526, 2016).
U

U

U

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale medisinske
kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål, og om kravene for å
opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre er oppfylt. Ved gjennomgangen av registrene blir
de klassifisert fra stadium 1 til 4 etter stadieinndelingssystemet.
Ved vurderingen av årsrapport for 2015 for NORIC har Ekspertgruppen funnet at registeret har vist
mangelfull utvikling med tanke på å sikre opprettholdelse eller forbedring av kvalitet og funksjon.
Vedlagt er ekspertgruppens vurdering av registerets årsrapport.
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:
Registeret ble opprettet i 2012, men har fortsatt ikke koblet seg til basisregisteret, og ser ikke ut til å
prioritere dette. Dette ble påpekt av Ekspertgruppen også i 2015 ved gjennomgang av årsrapporten for
2014.
Ekspertgruppen merker seg at det fortsatt ikke foreligger nasjonale retningslinjer eller
kvalitetsindikatorer, og at det følgelig ikke presenteres resultater knyttet opp mot dette. Å være en
pådriver for nasjonale retningslinjer, og utvikling av kvalitetsindikatorer er et sentralt arbeid for
kvalitetsregistre og burde i prinsipp foreligge før oppstart av et register. Presentasjon av
kvalitetsindikatorer er forventet av et kvalitetsregister.
På disse kjerneområdene for et kvalitetsregister vurderes NORIC forbedringstiltak ikke å være
tilstrekkelige, spesielt i lys av et register som ble startet i 2012. NORIC har heller ikke gjennomført
dekningsgradsanalyser med kobling på individnivå mot NPR eller annen datakilde.
Styringsgruppen ønsker i tillegg å opplyse at om det skal gjøres en gjennomgang av registre med
tilgrensende/overlappende pasientgrunnlag. Styringsgruppen ber om registerets synspunkter
vedrørende dette for pasientgruppen NORIC og Norsk Hjerteinfarktregister inkluderer.
Interregional styringsgruppe ber om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan
for forbedringer som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte. Dersom Ekspertgruppen finner
denne planen akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen
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15.10.17, som framlegges på Ekspertgruppens høstmøte. Dersom forbedringer av registret da ikke
vurderes som tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale overfor Interregional styringsgruppe at det
høsten 2017 utstedes en Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister
status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

Med vennlig hilsen
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
V/leder, Olav Røise
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Sak 23/2017 Vedlegg 3:

Plan for forbedringer
Norsk Register for invasiv kardiologi (NORIC)

Til
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Bergen 04.04.17

PLAN FOR FORBEDRINGER AV NORSK REGISTER FOR INVASIV KARDIOLOGI
Viser til brev om varsel om manglende faglig utvikling i Norsk register for invasiv kardiologi
(NORIC) datert 01.12.2016.
Vi har med interesse og en viss forundring lest varselet, da det blir omtalt en del mangler ved
registeret som vi mener er i orden og på plass. Vi har derfor gått nøye gjennom årsrapporten og
ekspertgruppens vurderinger for å prøve å forstå hva denne ulike oppfatningen kan skyldes.
Vi ser at ekspertgruppen har basert sin vurdering hovedsakelig på del III i årsrapporten med de kapittel
som er vist til der og ikke lagt til grunn Årsrapporten til offentliggjøring eller tidligere årsrapporter.
Dette er for så vidt forståelig, men vi har ikke tatt dette inn over oss når vi har svart på underpunktene
i årsrapporten. Vi har tvert imot forsøkt å holde svarene i kapittel 5 – 9 så korte som mulig med det
resultat at svarene der isolert sett ikke har vært godt nok dekkende for den faktiske situasjonen. F.eks.
når vi på spørsmål 18 svarer at vi har en dekningsgrad over 80 % er dette på bakgrunn av analyser for
2014 der vi fant at dekningsgrad på gruppenivå var > 95 % for PCI-prosedyrer ved alle rapporterende
sykehus. Dette er dessverre ikke begrunnet i punkt 5.4, og ekspertgruppen har ikke festet lit til vår
angivelse av dekningsgrad. På bakgrunn av analysene fra 2014, ble ny dekningsgradsanalyse planlagt
for data fra 2016, dette på bakgrunn av at FHI har opplyst om at det ikke er kapasitet til årlige
dekningsgradsanalyser og det heller ikke fra interregional styringsgruppe er lagt opp til hyppigere
analyser. FHI har nå fått oversendt datafiler for dekningsgradsanalyser på individplan for siste 3 år. Vi
kan også forsikre ekspertgruppen at vi sterkt ønsker kobling til basisregisteret for analyser av
mortalitet, dødsårsak og sykehusopphold med relevante diagnose- og prosedyrekoder (se vedlagte
plan for forbedring).
Ekspertgruppen har merket seg at det ikke foreligger nasjonale retningslinjer eller kvalitetsindikatorer,
og at det ikke er presentert resultater knyttet opp mot dette i årsrapporten. Vi vil her påpeke at det
faktisk er presentert resultater fra en nasjonal kvalitetsindikator (ventetid for angiografi ved NSTEMI)
hvert år fra første årsrapport for 2013. Vi har også presentert resultater for dette ved offentliggjøring
av årsrapportene fra kvalitetsregistrene i Helsedirektoratet i 2015. I tillegg har vi i siste årsrapport
presentert 3 nye kandidater for kvalitetsindikatorer (se vedlagte plan for forbedring).
Når det gjelder nasjonale faglige retningslinjer innenfor hjerte- og karsykdommer er det per i dag
etablert slike retningslinjer for bare et fagfelt som svarer til et kvalitetsregister (Slagregisteret).
Innenfor hjertesykdommer har det vært utarbeidet gode europeiske retningslinjer (guidelines) for
behandling av ulike pasientgrupper, og det norske faglige miljøet har forholdt seg til dette. Nye
europeiske retningslinjer har blitt vurdert av egne komiteer som har gitt anbefaling om godkjenning,
eventuelt med en viss norsk tilpasning, til styret i Norsk Cardiologisk Selskap som har godkjent
retningslinjene. Disse har fått stor oppslutning i det norske kardiologiske miljøet. Slik vi forstår det, er
det ikke ønskelig fra Helsedirektoratets side å opprette faglige retningslinjer der det foreligger
tilsvarende europeiske retningslinjer som har god tilslutning i det norske faglige miljøet.
Vi har derfor tatt utgangspunkt i de europeiske retningslinjene når det gjelder nye kvalitetsindikatorer.
Hvis interregional styringsgruppe likevel ser behovet for egne norske retningslinjer, vil selvsagt
registeret bidra til dette.
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Vi vil selvsagt bidra i arbeidet med gjennomgang av registrering av pasienter som er felles for NORIC og
hjerteinfarktregisteret. Invasiv kardiologi er helt sentralt i behandling av denne pasientgruppen og
viktig for å oppnå gode behandlingsresultat. Vi regner med å høre nærmere om dette prosjektet fra
dere.
Viser ellers til vedlagte plan for forbedringer i NORIC.
Med vennlig hilsen
Svein Rotevatn
Faglig leder
Overlege dr.med.
Norsk register for invasiv kardiologi
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Plan for forbedringer av NORIC
1. Kobling til basisregisteret
Kobling til basisregisteret er sterkt ønsket av registeret. Vi er i dialog med FHI angående
dette, kfr. eposter 14. og 15. desember 2016, der dette ble tatt opp. Det faller naturlig inn i 3
deler:
a) Dekningsgradsanalyser
Vi har avtalt med FHI å gjennomføre dekningsgradsanalyser på individnivå for
prosedyrer med koronar angiografi og PCI. HN-IKT har laget krypterte datafiler for
årene 2014, 2015 og 2016 og disse er overlevert til FHI. Tidspunkt for analysene er ikke
endelig klarlagt, og vi er avhengig av kapasitet og prioritering fra FHI.
b) Mortalitet og dødsårsak
Vi skal undersøke mortalitet etter invasive kardiologiske prosedyrer, både for de
pasientene som får utført koronar angiografi og for de som får PCI i tillegg. Vi ønsker å
se på dette også i subgrupper avhengig av hastegrad, indikasjon, angiografiske funn og
hvor omfattende behandlingen har vært. Vi regner med å få data på mortalitet og
dødsårsaker innen 01.06.17, men er avhengig av prioritering fra FHI for dette. De mest
sentrale analysene på dette bør kunne være klar til årsrapporten for 2016.
c) Reinnleggelse etter invasive kardiologiske prosedyrer
Vi vil undersøke reinnleggelser etter invasive kardiologiske prosedyrer basert på data
fra NPR. Analysene vil omfatte reinnleggelser med relevante diagnosekoder slik det er
definert i basisregisteret. Vi planlegger disse analysene til høsten 2017, og regner ikke
med at de er klar for årsrapporten for 2016.
2. Kvalitetsindikatorer
Vi har fra 2013 rapportert årlige resultater for kvalitetsindikatoren «ventetid for angiografi ved
NSTEMI». I tillegg til å presentere ventetidene ved forskjellig sykehus som utfører PCI, arbeider
vi med å lage en mer oppdatert rapport til sykehusene slik at de kan følge utviklingen mer
oppdatert. Vi vil se på hvordan dette kan gjøres i et dashbord der brukerne enkelt kan velge
tidsrom for analysen og justere utvalget av pasienter.
I årsrapporten for 2015 presenterte vi også 3 andre kandidater for nasjonale
kvalitetsindikatorer.
1. Foreskrivning av dobbel platehemmer etter PCI med stent
2. Foreskrivning av kolesterolsenkende behandling med statiner etter PCI
3. Bruk av intrakoronar trykkmåling for vurdering av koronar stenose
Alle disse har sterk anbefaling i europeiske retningslinjer som også er godkjent av Norsk
Cardiologisk Selskap.
I tillegg vil vi på bakgrunn av samme retningslinjer vurdere å bruke disse kvalitetsindikatorene
som også til dels er brukt i svenske og amerikanske kvalitetsregister:
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1. Bruk av IVUS eller OCT ved stenting av venstre hovedstamme (SCAAR)
2. In hospital og 30 dagers mortalitet etter PCI (etter kobling til basisregisteret)
3. «Target vessel failure» og «target vessel revascularization» (tidligst 2018)
4. Reinnleggelse etter PCI (NCDR)
5. Ferdigstilling av komplikasjonsregistreringen for alle pasienter (SCAAR)
Disse potensielle kvalitetsindikatorene vil bli diskutert på neste fagrådsmøte for NORIC og
eventuelt tatt med i kommende årsrapporter.
Andre variabler som har relasjon til kvalitet og pasientsikkerhet ved den invasive kardiologiske
virksomheten er ulike komplikasjoner som oppstår i tilknytning til prosedyrene. Vi har
rapportert forekomsten av komplikasjoner i årsrapporten for 2015, men finner ikke dette
egnet som kvalitetsindikatorer foreløpig.
Ved alle invasive kardiologiske prosedyrer brukes det røntgenstråler, og riktig bruk av stråling
ved prosedyrene er relatert til pasientsikkerhet. Samtidig er det et mål å holde stråledosene
lave for å unngå unødvendig strålebelastning på pasientene. Vi har blitt forespurt av Statens
strålevern om å rapportere stråledoser ved alle laboratorier som driver invasiv kardiologisk
virksomhet til Strålevernet, og vi har avtalt at vi skal gjøre dette i løpet av juni. Det kan også
være aktuelt å ta med representative stråledoser ved de forskjellig sykehusene i årsrapporten.
3. Nasjonale retningslinjer
Innenfor hjerte- og karsykdommer er det per i dag etablert nasjonale faglige retningslinjer for
bare et fagfelt som svarer til et kvalitetsregister (Slagregisteret). For øvrige fagfelt/registerfelt
er det bare prioriteringsveiledere. Innenfor hjertesykdommer har det vært utarbeidet gode
europeiske retningslinjer (guidelines) for behandling av ulike pasientgrupper, og det norske
faglige miljøet har forholdt seg til dette. Nye europeiske retningslinjer har blitt vurdert av
egne komiteer som gitt anbefaling om godkjenning, eventuelt med en viss norsk tilpasning, til
styre i Norsk Cardiologisk Selskap som har godkjent retningslinjene. Disse har fått stor
oppslutning i det norske kardiologiske miljøet. Registeret kan eventuelt ta initiativ til å
etablere nasjonale faglige retningslinjer innenfor invasiv kardiologi, men disse må være godt
forankret i det invasive kardiologiske miljøet. Spørsmålet er jo om det vil være forsvarlig
ressursbruk å gjøre dette i tillegg til de europeiske retningslinjene som fagmiljøet er vant til å
forholde seg til.
4. Validering/monitorering
Vi har i årsrapporten oppgitt etablering av rutiner for monitorering som forbedringstiltak.
Dette skal vi jobbe videre med i året som kommer. Vi har vært i kontakt med monitorer i
Swedeheart i den forbindelse og de har gitt god informasjon om hvordan dette blir gjort i
Sverige.
Det er bare begrensete muligheter for validering av data i NORIC mot eksterne datakilder,
men mortalitet etter prosedyrer og bruk av diagnose- og prosedyrekoder fra NPR, er
tilgjengelig fra eksterne kilder.

Side 21

Sak 23/2017 Vedlegg 4:

Forbedringer
Norsk Register for invasiv kardiologi (NORIC)

Til
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Bergen 13.10.17

Rapport om forbedringer av Norsk register for invasiv kardiolgi (NORIC)
Viser til tidligere innsendt Plan for forbedringer av NORIC.

Dekningsgradsanalyse

Dekningsgradsanalyser gjennomføres hvert andre år. I årsrapporten for 2014 ble det presentert data
på dekningsgrad beregnet ut fra antall unike pasienter som var registrert med perkutan koronar
intervensjon (PCI) i basisregisteret ved Folkehelseinstituttet og sammenlignet med antall unike
pasienter med PCI i NORIC for det året. Siden Rikshospitalet og Feiringklinikken ennå ikke hadde tatt i
bruk NORIC, ble dekningsgrad beregnet for hvert sykehus for seg, og ikke for landet totalt sett.
Analyser av dekningsgrad for Ullevål sykehus ble ikke tatt med på grunn av problem med RESH-id som
gjorde at det ikke var mulig å skille NPR-data mellom Ullevål og Rikshospitalet for disse prosedyrene.
Alle andre sykehus som hadde tatt i bruk NORIC, hadde dekningsgrad over 90 % som vi fant var
akseptabelt sett i lys av at det var første året registeret var tatt i bruk ved 4 av 6 sykehus.
I samsvar med oppsatt plan har Folkehelseinstituttet gjennomført nye dekningsgradsanalyser ved
kobling av data fra basisregisteret og NORIC på individnivå for pasienter som er behandlet i tiden 2014
– 2016 (tabell 1). Analyser av data fra 2014 viser høy dekningsgrad for alle sykehus som registrerte
data i NORIC dette året. Dette bekrefter resultater fra dekningsgradsanalysene presentert i
årsrapporten for 2014. For Ullevål er dekningsgraden åpenbart beregnet for lav. Dette skyldes nevnte
problemer med RESH-id ved Oslo universitetssykehus. Feiringklinikken og Rikshospitalet startet med
registreringer i NORIC fra 2015 slik det også går fram av dekningsgraden for disse sykehusene. AHUS
begynte med koronar angiografi og PCI senhøstes 2015 og med registrering i NORIC fra 01.01.16.
For 2015 og 2016 viser analysene økende dekningsgrad for sykehusene, og er nå på 99 % for PCI og 98
% for koronar angiografi for landet sett under ett. Ny dekningsgradsanalyse vil etter planen bli utført i
2019.
Tabell 1: Dekningsgrad på individnivå per sykehus og år

Dekningsgrad PCI
St Olavs hospital
UNN
AHUS
Feiringklinikken
Sørlandet sykehus
OUS Rikshospitalet
OUS Ullevål
HUS
SUS
Nasjonalt

2014

94 %
98 %
99 %
(49 %)
98 %
91 %
65 %

2015

99 %
99 %
98 %
100 %
99 %
99 %
99 %
95 %
98 %

2016

98 %
99 %
98 %
100 %
100 %
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
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Dekningsgrad koronar
angiografi
2014

St Olavs hospital
UNN
AHUS
Feiringklinikken
Sørlandet sykehus
OUS Rikshospitalet
OUS Ullevål
HUS
SUS
Nasjonalt

94 %
98 %
100 %
(48 %)
97 %
87 %
63 %

2015

99 %
99 %
98 %
100 %
95 %
99 %
97 %
93 %
97 %

2016

98 %
99 %
99 %
100 %
100 %
94 %
99 %
98 %
98 %
98 %

Analyser av mortalitet

Analyser av mortalitet har vært forsinket på grunn av problemer som NORIC ikke har hatt innvirkning
på, og som skyldtes vansker med koblingen mellom NORIC og basisregisteret basert på prosedyrekoder
fra NPR. I denne situasjonen ble analyser av dekningsgrad prioritert og de siste analysene av dette ble
mottatt fra Folkehelseinstituttet så sent som 20.09.17. Analyser av mortalitet hos ulike pasientgrupper
ble derfor ikke inkludert i årsrapporten for 2016, men vil bli presentert i kommende årsrapporter.
Preliminære analyser av mortalitet etter PCI er vist i figur 1 og tabell 2.
Tabell 2: Mortalitet etter PCI fordelt etter hastegrad

Akutt
Subakutt
Planlagt

30 dager

1 år

2 år

7,1
1,3
0,3

10,1
4,2
2,3

12,3
7,1
4,4

Figur 1: Kaplan-Meyer estimat for mortalitet (%) etter 30 dager, 1 år og 2 år etter hastegrad for
perioden 01.01.13 til 31.12.16
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Andre analyser basert på kobling til basisregisteret

Mer detaljerte analyser av mortalitet brutt ned på dødsårsaker hos pasienter som er registrert i NORIC
er ennå ikke påbegynt, siden data fra dødsårsaksregisteret for 2016 ennå ikke er klar for kobling mot
basisregisteret. Vi vil være avhengig av prioritering og kapasitet ved FHI for å gjennomføre analysene.
Vi vil på tilsvarende måte være avhengig av FHI for å undersøke forekomst av reinnleggelse etter
invasive kardiologiske prosedyrer, der data om sykehusopphold blir hentet fra NPR.
Kvalitetsindikatorer
Vi har fra 2013 rapportert årlige resultater for kvalitetsindikatoren «ventetid for angiografi ved
NSTEMI», som er en nasjonal kvalitetsindikator. Analysene har vist at det er store forskjeller i ventetid
mellom sykehusene, og at ventetiden er lengst for pasienter som først blir innlagt på et lokalsykehus
og deretter overflyttet til et PCI-sykehus. Resultater av analysene ble presentert i Helsedirektoratet
ved offentliggjøring av årsrapportene i 2015. Ventetiden har vært spesielt lang ved Haukeland
universitetssjukehus og dette har vært utgangspunkt for at NORIC tok initiativ til igangsetting av et
kvalitetsforbedringsprosjekt der (se eget avsnitt om kvalitetsforbedringsprosjekt).
I årsrapporten for 2015 presenterte vi 3 potensielt framtidige kvalitetsindikatorer. Disse er nå vedtatt
av fagrådet, i tillegg til en fjerde kvalitetsindikator for ferdigstilte komplikasjonsskjema (figur 2).
Resultatene for kvalitetsindikatorene er presentert i årsrapporten for 2016. En samlet oversikt over
resultatene for hele landet uavhengig av hvilket sykehus behandlingen er utført på, er vist i figur 2. For
landet sett under ett er det god måloppnåelse for de to kvalitetsindikatorene som gjelder foreskrivning
av blodtynnende og kolesterolsenkende behandling etter PCI med innsetting av stent, og nær
måloppnåelse for indikatoren som gjelder ventetid mindre enn 72 timer før koronar angiografi ved
indikasjon NSTEMI. For øvrige kvalitetsindikatorer er det lavere grad av måloppnåelse.

Figur 2: Grad av måloppnåelse på landsbasis for registerets definerte kvalitetsindikatorer. Blå søyle
angir grad av måloppnåelse, mens rød søyle markerer forventet måltall i prosent.
Det er imidlertid store forskjeller mellom sykehusene i hvilken grad målene som er satt for
kvalitetsindikatorene, blir nådd. Det er derfor viktig å vise grad av måloppnåelse for hver
kvalitetsindikator ved det enkelte sykehus. Dette er gjort i årsrapporten for NORIC for 2016, og vi
tillater oss å vise til den.
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Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre kvalitetsindikatorene, blant annet ved å forbedre
innregistrering av data. Vi har mistanke om at noen variabler som er aktuelle for bruk som framtidige
kvalitetsindikatorer er underrapportert i NORIC, og vi vil i kommende versjoner av registeret legge inn
flere logiske kontroller med spørsmål som kommer opp ved bestemte kombinasjoner av data. Dette vil
øke datakvaliteten og bidra til mer korrekte resultat for kvalitetsindikatorene. Dette gjelder bl.a. for en
potensiell kvalitetsindikator som gjelder bruk av intravaskulær ultralyd (IVUS) eller optical coherence
tomography (OCT) ved stenting av venstre hovedstamme. En logisk kontroll vil minne brukeren på å
registrere tilleggsundersøkelser i tilfeller der slik metodebruk er forventet. Vi vil også forsøke å
samordne variabel- og indikatordefinisjoner med andre kvalitetsregister nasjonalt og internasjonalt.
Ved alle invasive kardiologiske prosedyrer brukes det røntgenstråler, og riktig bruk av stråling ved
prosedyrene er relatert til pasientsikkerhet. Statens strålevern har bedt oss om å rapportere på
stråledoser fra alle laboratorier som driver invasiv kardiologisk virksomhet, og disse ble levert i juni
2017. Det kan være aktuelt å ta stråledata med i fremtidige årsrapporter, eventuelt som
kvalitetsindikator i samarbeid med Statens Strålevern.
Andre variabler som har relasjon til kvalitet og pasientsikkerhet ved den invasive kardiologiske
virksomheten er ulike komplikasjoner som kan oppstå i tilknytning til prosedyrene. Vi har rapportert
forekomsten av komplikasjoner i årsrapporten for 2015 og 2016 for landet samlet, men ikke for hvert
enkelt sykehus etter diskusjon i fagrådet. Vi ønsker å forbedre og kvalitetssikre registreringene av
komplikasjoner i NORIC og dette diskuteres fortsatt i fagmiljøet. Vi finner ikke rapportering av
komplikasjoner egnet som kvalitetsindikator foreløpig.
Kvalitetsforbedringsprosjekt
Registeret har identifisert behov for klinisk forbedring og har initiert kvalitetsforbedrings-prosjekt
basert på resultater for to av kvalitetsindikatorene:
• Ved Haukeland universitetssjukehus ble det i 2014 igangsatt et prosjekt for å kartlegge faktorer
som kan påvirke ventetiden for pasienter med indikasjon NSTEMI (f.eks. rutiner for transport,
melding av pasient, diagnosesetting og interne prioriteringer på avdelingen). Prosjektet med
gjennomføring av ulike forbedringstiltak, har resultert i halvering av ventetiden.
• Ved Stavanger universitetssjukehus ble det i 2016 igangsatt et prosjekt for å finne årsak til lav
foreskrivingsfrekvens av riktig blodtynnende behandling til pasienter etter utblokking av
kransårene. Prosjektet har ført til bedre registreringspraksis og mer presis journal-dokumentasjon.
Over 95 % av pasientene har nå dokumentert foreskriving av anbefalt blodtynnende behandling.
Erfaringer fra disse kvalitetsforbedringsprosjektene har blitt delt med fagrådet for NORIC og blir også
presentert på Norsk Cardiologisk Selskaps høstmøte oktober 2017 når det gjelder prosjektet med å
redusere ventetiden ved NSTEMI.

Nasjonale faglige retningslinjer

Innenfor hjerte- og karsykdommer er det per i dag etablert nasjonale faglige retningslinjer for bare et
fagfelt som svarer til et kvalitetsregister (Slagregisteret). For øvrige fagfelt/registerfelt er det bare
prioriteringsveiledere. Innenfor hjertesykdommer har det vært utarbeidet gode europeiske
retningslinjer fra European Society of Cardiology for behandling av ulike pasientgrupper, og det norske
faglige miljøet har valgt å forholde seg til disse. Nye europeiske retningslinjer har blitt vurdert av egne
komiteer som har gitt anbefaling om godkjenning, eventuelt med en viss norsk tilpasning, til styret i
Norsk Cardiologisk Selskap som har godkjent retningslinjene. Disse har fått stor oppslutning i det
norske kardiologiske miljøet. Registeret har derfor ikke funnet det naturlig å ta initiativ til å etablere
egne nasjonale faglige retningslinjer innenfor invasiv kardiologi, men kan eventuelt ta initiativ til dette
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om ekspertgruppen mener det likevel er ønskelig. Spørsmålet er om det vil være riktig ressursbruk å
gjøre dette i tillegg til de europeiske retningslinjene som fagmiljøet er vant til å forholde seg til.

Validering/monitorering

Registeret har tidligere vært i kontakt med monitorer for det svenske Swedeheart og har i den
anledning mottatt flere dokumenter som de benytter i monitoreringsprosessen med bl.a. mal for
variabelsjekk og sentral sammenstilling. På bakgrunn av deres erfaringer arbeides det nå med å
utarbeide egne rutiner for planlegging og gjennomføring av lokal monitorering ved sykehus som
leverer data til NORIC. Dette arbeidet pågår og registeret håper at lokale monitoreringsbesøk kan bli
gjennomført i løpet av 2018.
I 2016/17 har registerdata blitt validert opp mot kildedata i forbindelse med et av kvalitetsprosjektene
initiert av registeret. Valideringen avdekket enkelte registreringsfeil og i noen tilfeller mangelfull
journaldokumentasjon.
I løpet av 2017 har registeret utført enkelte logiske kontroller på allerede innregistrerte data for å se
etter urimelige eller inkonsistente opplysninger. Registrerende enheter har blitt kontaktet med
oppfordring til feilkorrigering. Vi vil også se på muligheten for å bruke data som er innsamlet i en
randomisert klinisk studie for validering av data i NORIC.
Vennleg helsing
Svein Rotevatn
Overlege dr.med
Faglig leder Norsk register for invasiv kardiologi NORIC
97173044, Haukeland universitetssjukehus
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Sak 23/2017 Vedlegg 5: Varsel
Nasjonalt register for organspesifikke autonome sykdommer (ROAS)
Til
ROAS/Helse Bergen/Helse Vest
Kopi: Helsedirektoratet

01.12.2016

VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I NASJONALT REGISTER FOR
ORGANSPESIFIKKE AUTOIMMUNE SYKDOMMER (ROAS)
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet i
veileder for de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre» (Helsedirektoratet, IS-2526, 2016).
Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål, og om
kravene for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre er oppfylt. Ved gjennomgangen av
registrene blir de klassifisert fra stadium 1 til 4 etter stadieinndelingssystemet.
Ved vurderingen av årsrapport for 2015 for ROAS har Ekspertgruppen funnet at registeret har vist
mangelfull utvikling med tanke på å sikre opprettholdelse eller forbedring av kvalitet og funksjon.
Vedlagt er ekspertgruppens vurdering av registerets årsrapport.
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:
Til tross for utfordringer med «løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til
deltakende enheter» påpekt i Ekspertgruppens evaluering høsten 2015, er konkret plan for dette
forholdet fremdeles ikke rapportert å være på plass i årsrapporten for 2016. Et slikt system er
grunnleggende for forbedring av klinisk kvalitet.
Interregional styringsgruppe ber om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan
for forbedringer som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte. Dersom Ekspertgruppen finner
denne planen akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen
15.10.17, som framlegges på Ekspertgruppens høstmøte. Dersom forbedringer av registret da ikke
vurderes som tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale overfor Interregional styringsgruppe at
det høsten 2017 utstedes en Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister
status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.
Med vennlig hilsen
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
V/leder, Olav Røise
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Sak 23/2017 Vedlegg 6: Plan for forbedringer
Nasjonalt register for organspesifikke autonome sykdommer (ROAS)

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
Bergen, 4. april 2017

PLAN FORBEDRINGER REGISTER FOR ORGANSPESIFIKKE AUTOIMMUNE SYKDOMMER (ROAS)
Vi viser til brev av 1. desember 2016 med varsel om manglende faglig utvikling for Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). Ekspertgruppen peker spesielt på utfordringer med den
løpende rapporteringen av resultater på sykehusnivå.
Vi har etter vi mottok varselet arbeidet intenst med å etablere et system for rapportering på
sykehusnivå, samt å forbedre andre spesifikke punkter i vår årsrapport som er kommentert fra
ekspertgruppen.
En punktvis detaljert oversikt over etablerte og planlagte tiltak vedlegges brevet. Jeg håper
styringsgruppen finner tiltakene tilfredsstillende og at vi får fornyet tillit til å drive kvalitetsregisteret
ROAS.

Med hilsen
Eystein Sverre Husebye
Professor overlege dr med
Leder av ROAS
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I ekspertgruppens brev heter det: Det må utvikles en konkret plan for gjennomføring av analyser
og løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter. Nettsiden i sin
nåværende form oppfyller ikke dette kravet.
Vi takker for denne kommentaren og vi har nå laget følgende plan for gjennomføring av analyser
og løpende rapportering. Vi vil etablere en «dashboard» webløsning (liknende MRS Resultat) som
vil være tilgjengelig for alle registeransvarlige via personlig pålogging. Her vil det i sanntid vises
parametre på Helseforetaksnivå og totalt for landet, nemlig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antall registrerte pasienter
andel med steroidkort
andel registrert i kjernejournal
andel med utdelt Solu-Cortef til selvinjeksjon
andel som har fått informasjon om akuttbehandling
andel som har deltatt på mestringskurs
dekningsgrad basert på siste dekningsgradsanalyse
andel med blodprøver tilsendt vår biobank
andel med blodprøver tilsendt innen siste 15mnd
andel med oppdatert informasjon (årskontroll skjema tilsendt) (innen 15 mnd)
antall dødsfall per 100 pasienter per år
gjennomsnittlig behov for ekstradoser

Løsningen er allerede tatt i bruk av diabetesregisteret, der den f.eks. viser gjennomsnittlige HBA1c
verdier per år per institusjon. Dashboard for ROAS vil bli etablert i løpet av april måned. I april vil
den regionale lederen i Helse Sørøst få samme påloggingstilgang som de ansatte i registeret og vi
vil også vurdere slik påloggingstilgang for de andre helseforetakene.
I tillegg vil disse parameterne bli tatt med i en årlig skriftlig rapport og sendt til alle sykehus. Vi
arbeider også med en webløsning der pasientansvarlig lege kan få tilgang til detaljer om sine
pasienter, men slike løsninger vil kreve godkjenning fra datatilsynet og andre myndigheter og må
utredes nærmere.
5. Har oppdatert plan for utvikling av registeret
Ekspertgruppen: under tvil
Vi har nå revidert og konkretisert kvalitetsparameterne i registeret i forhold til gjeldende
internasjonale retningslinjer for de aktuelle sykdomsgruppene som inngår i ROAS.
Registreringsskjemaet og årskontrollskjema er oppdatert for å hente inn disse opplysningene.
Følgende prosessindikatorer er definert: 3
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Prosessindikatorer generelt:
• andel som har deltatt på mestringskurs
• dekningsgrad basert på siste dekningsgradsanalyse
• andel med blodprøver tilsendt vår biobank
• andel med blodprøver tilsendt innen siste 15mnd
• andel med oppdatert informasjon (årskontroll skjema tilsendt) (innen 15 mnd)
• Andel som behandles av endokrinolog/indremedisiner/allmennlege
1.

For å forebygge og bedre behandling av binyrekriser, en potensielt dødelig komplikasjon til
binyrebarksvikt og i den forbindelse registrere infeksjoner som ofte er utløsende årsak.

Prosessindikatorer binyrekrise:
• Årsak
• Mottatt Solu-Cortef
• Bruk av Solu-Cortef prehospitalt
• Fungerte steroidkortet i bruk?
• Antall infeksjoner som krever medikamentell behandling eller innleggelse
• Antall innleggelser
• Mottatt informasjon om dosering ved sykdom o.l.
• Diagnose lagt til i kjernejournal
• Kobling mot reseptregisteret for registrering av anti-mikrobielle medikamenter
For enkelte av prosessindikatorene for binyrekrise vil vi definere målnivå for hvor stor andel av
pasientene som bør ha oppfylt de enkelte indikatorene.
2.

For å forebygge og behandle framtidig kardiovaskulær sykdom, en potensiell
komplikasjon/bivirkning av overdosering av kortikosteroider.

Prosessindikatorer på kardiovaskulær risiko
• Doseregistrering, normaldosering, ekstradoser
• Lipider
• Røykestatus
Prosessindikatorer på kardiovaskulær sykdom
• Hypertensjon
• Type 2 diabetes
• Koronarsykdom
• Cerebrovaskulær sykdom
3.

Tidlig overgangsalder og færre fødsler er assosiert med binyrebarksvikt. Vi ønsker å forstå
årsakene og finne prediktive markører for tidlig overgangsalder.
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Prosessindikatorer på reproduksjonshelse
• Prematur ovarial insuffisiens (tidlig menopause)
• Graviditet og substitusjonsbehandling
7. Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde
Ekspertgruppen: Nei
Vi har årlig beregnet prevalens av blant annet Addisons sykdom etter fylke og funnet at
prevalensen varierer fra 20 til 5 per 100 000. Høyest prevalens er funnet i Hordaland og Sogn og
Fjordane som er lik den som nylig er rapportert fra Island og den høyeste noensinne rapportert. Vi
forstod derfor at NPR sin beregnede dekningsgrad på vel 30 % på landsbasis og 50 % i Helse
Bergen var feil. Vi foretok så en dokumentkontroll som viste at diskrepansen skyldes
feildiagnostisering og at den reelle dekningsgraden i Vest-Norge er > 95 %. Liknende
dokumentkontroll foretas nå av registeransvarlige overleger over hele landet, dels for å beregne
reell dekningsgrad, dels for å rekruttere flere pasienter til ROAS. I likhet med funnene på
Vestlandet er det foreløpig meldt om et betydelig antall feilkodede pasienter, noe som tilsier at
ROAS har en betydelig høyere dekningsgrad enn NPR sine tall tilsier. Vår dokumentkontroll viser at
verifisert diagnose i pasientjournal, ikke NPR, bør være gullstandard for vurdering av
dekningsgrad. Vi mener det er realistisk å oppnå en dekningsgrad på > 80 % i løpet av 2017.
Parallelt arbeider vi med å beregne dekningsgrad via andre datakilder. En av dem er
reseptregisteret der personer som benytter kombinasjonen Cortison og Florinef vil utgjøres av
personer med binyrebarksvikt.
Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale retningslinjer der de
finnes
Ekspertgruppen: Nei
Undertegnede har deltatt i utarbeidelse av internasjonale retningslinjer for diagnostikk og
behandling i regi av Endocrine Society og European Society for Endocrinology (Bornstein et al,
JCEM, 2016), samt ledet arbeidet med et Europeisk consensusdokument (Husebye et al, J Internal
Medicine, 2014). I tillegg har undertegnete skrevet kapitlet om binyrebarksvikt i den nylig
publiserte veilederen i endokrinologi utarbeidet av Norsk Endokrinologisk forening. Vi etablerer nå
rapportering på viktige kvalitetsparametre som er oppgitt i nasjonal veileder og internasjonale
retningslinjer som angitt i punktet over, bl.a. andel pasienter som får utdelt steroidkort, og andel
pasienter som får utdelt Solu-Cortef til selvinjeksjon ved akutt sykdom. I tillegg vil vi innføre
rapportering på analyser utført utfra anbefalinger i Nasjonal Veileder i Endokrinologi. Med flere
institusjoner som har tilgang på EndoJournal håper vi at slik dataoverføring fra pasientjournal og
laboratoriesystem i stor grad kan automatiseres. 5
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14. Presenterer resultater for PROM/PREM
Ekspertgruppen: Nei
Vi har tidligere samlet inn og presentert i årsrapporter livskvalitetsdata fra SF-36 og AddiQoL.
Primært har disse dataene vært fra Helse Bergen, da der ikke fantes en enkel løsning for
innsamling fra andre helseforetak.
Vi har nå laget PROM-spørsmål som pasientene vil kunne svare på elektronisk via Helse Norge og
med Bank ID identifikasjon. I pakken er det lagt inn Rand-36 (= SF-36), AddiQoL og et eget PROMsskjema blant annet med mange av kvalitetsparametrene som skal rapporteres som angitt over.
Spørsmålene i PROMs-skjemaet er utarbeidet i samråd med Fagsenter for pasientrapporterte
data. Den elektroniske PROMS løsningen settes i produksjon i løpet av april 2017.
Vi arbeider også med PREM i samråd med overnevnte fagråd og planlegger å effektuere dette i
løpet av 2017. Det jobbes fortsatt med elektroniske løsninger som tilrettelegger for at PREM kan
innrapporteres anonymt for den enkelte pasient, men gruppert etter sykdom og behandlingssted.
16-21 Kriterier for klassifisering av registeret i stadium 4
Ekspertgruppen: Nei
Vi mener det er realistisk å nå stadium 3 og eventuelt stadium 4 i løpet av 2 år. Vi har planer for å
kunne dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser, blant annet
dekningsgrad som nevnt over. Vi arbeider også med andre valideringsanalyser.
Dekningsgradanalyse pågår og vil kunne gjentas hvert annet år. Vi har allerede en dekningsgrad
over 80 % i flere fylker og satser på at alle skal nå dette målet i løpet av 2 år.
Dashboardløsningen vil sikre at registrerende enheter har løpende (online) tilgang til oppdaterte
egne og nasjonale resultater. Resultater fra registeret som er tilpasset og gjort tilgjengelig for
pasienter, er allerede etablert på ROAS sine hjemmesider. Vi mener det er realistisk å kunne
dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis, blant annet innen
området behandling av akutte binyrekriser og mer fysiologisk steroidsubstitusjon.
Resultatene fra systematisert innsamling av prosessindikatorene vil kunne gi grunnlag for
fremtidige kvalitetsforbedringsprosjekt med formål å minske forskjeller og forbedre praksis for
hvert enkelt sykehus/helseforetak.
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Sak 23/2017 Vedlegg 7: Forbedringer
Nasjonalt register for organspesifikke autonome sykdommer (ROAS)

Bergen, 15. oktober 2017

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
Vi viser til brev av 1. desember 2016 med varsel om manglende faglig utvikling for Register for
organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). Ekspertgruppen peker spesielt på utfordringer med
den løpende rapporteringen av resultater på sykehusnivå.
Vi sendte vårt svar med plan for forbedringer til Ekspertgruppen den 4. april 2017. Vedlagt følger som
ønsket fremdriftsrapporten der vi gjør rede for fremdriften i forbedringsplanene med punktvis oversikt
over etablerte og planlagte tiltak.
Jeg håper styringsgruppen finner tiltakene tilfredsstillende og at vi får fornyet tillit til å drive
kvalitetsregisteret ROAS.

Med hilsen
Eystein Husebye
Leder
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Oppdatert oversikt over tiltak
I Ekspertgruppens brev heter det: «Det må utvikles en konkret plan for gjennomføring av analyser og
løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter. Nettsiden i sin
nåværende form oppfyller ikke dette kravet».
Vi har nå etablert en dashboard webløsning (liknende MRS Resultat), utviklet av DIPS kalt ROASdashboard. ROAS-dashboard mottar data fra ROAS og Noklus Diabetes fra mange foretak og dataene
publiseres automatisk til løsningen. Når datafangst via PROMS er etablert, vil slike data også kunne
mottas i ROAS-dashboard.
ROAS-Dashboard er per oktober 2017 ferdig utviklet og er i pilotdrift med noen nøkkeltall. Den
offentlige delen av løsningen forventes å være klar til bruk i løpet av november måned. Implementert
vil ROAS-dashboard være tilgjengelig for alle registeransvarlige via personlig pålogging.
Det gjenstår noe arbeid i forhold til rapporteringsenhetene, spesielt med tanke på dekningsgrad. De
enhetene vi har i ROAS nå er delvis basert på gamle tekstdata som noen ganger svarer til helseforetak,
noen ganger til poliklinikker som ikke er egne foretak. Dette vil nå bli gjennomgått og endret til
helseforetak. ROAS-dashboard kan lett utvides med nye kvalitetsparametre.
Nøkkeltall som vil være tilgjengelig fra start:
•
•
•
•
•

Antall registrerte pasienter
Andel registrert i kjernejournal
Dekningsgrad basert på siste dekningsgradsanalyse (og påfølgende dokumentkontroll)
Andel med blodprøver innsendt i løpet av siste 15mnd
Andel med oppdatert informasjon (årskontrollskjema innsendt) i løpet av siste 15 måneder.

Et utvalg av kvalitetsparametrene som det redegjøres for i neste punkt vil puljevis inkluderes når
ROAS-Dashboard er ferdig med pilotfasen. Vi vil prioritere nøkkeltall vedrørende akutte binyrekriser
som:
•
•
•
•

Andel med steroidkort
Andel med utdelt Solu-Cortef til selvinjeksjon
Andel som har fått informasjon om akuttbehandling
Andel som har deltatt på mestringskurs

For å styrke arbeidet med å gjennomføre analyser er den regionale lederen for ROAS i Helse Sør-Øst
ansatt i en bistilling i ROAS med direkte tilgang til registerets database. Vi vil vurdere slik
påloggingstilgang også for de andre regionale lederne for å styrke informasjonsinnhenting og analyser
av innkommet informasjon.

5. Har oppdatert plan for utvikling av registeret

En oppdatert plan for registeret er redegjort for i den nylig innsendte årsrapporten for 2016. Planen
fokuserer på en rekke tiltak, spesielt definering, innsamling og presentasjon av kvalitetsparametre.
Datafangsten fra rapporterende enheter skal økes, strømlinjeformes og suppleres med datafangst via
PROMS og PREMS. Dernest er det laget en plan for kobling av ROAS til andre registre for blant annet å
få prospektive data over dødelighet (Dødsårsaksregisteret) og medikamentbruk (Reseptregisteret).
Over tid vil dataene brukes til å dokumentere at kvalitetsforbedringstiltakene fungerer.
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Når det gjelder kvalitetsparametre så er disse revidert og definert i forhold til gjeldende internasjonale
retningslinjer for de aktuelle sykdomsgruppene som inngår i ROAS. I tillegg har vi lagt inn flere
kvalitetsindikatorer, slik som «har utført beintetthetsmåling siste 5 år». Arbeidet med
kvalitetsindikatorer er videreført i 2017 med plan om å presentere flere indikatorer for hver av de
deltakende enhetene i årsrapporten for 2017. Registreringsskjemaet og årskontrollskjema er
oppdatert for å hente inn disse opplysningene. Følgende kvalitetsindikatorer er definert:
Kvalitetsindikatorer generelt:
• Andel som har deltatt på mestringskurs
• Dekningsgrad basert på siste dekningsgradsanalyse
• Andel med blodprøver innsendt vår biobank
• Andel med blodprøver innsendt i løpet av siste 15 måneder
• Andel med oppdatert informasjon (årskontroll skjema innsendt i løpet av siste 15 måneder)
• Andel som behandles av endokrinolog/indremedisiner/allmennlege
1. Følgende kvalitetsindikatorer er definert for å forebygge og bedre behandling av binyrekriser, en
potensielt dødelig komplikasjon til binyrebarksvikt. I den forbindelse registreres også infeksjoner,
som ofte er utløsende årsak.
Kvalitetsindikatorer binyrekrise:
• Mottatt og fått opplæring i bruk av kortisonsprøyte for bruk ved akutt sykdom
• Bruk av kortisonsprøyte prehospitalt
• Mottatt norsk steroidkort til bruk i møte med helsepersonell ved skade eller sykdom
• Antall infeksjoner som krever medikamentell behandling eller innleggelse
• Antall innleggelser
• Diagnose lagt til i kjernejournal
For enkelte av kvalitetsindikatorene for binyrekrise vil vi definere målnivå for hvor stor andel av
pasientene som bør ha oppfylt de enkelte indikatorene.
2. Følgende kvalitetsindikatorer er definert for å forebygge og behandle framtidig kardiovaskulær
sykdom, en potensiell komplikasjon/bivirkning av overdosering av kortikosteroider
Kvalitetsindikatorer for kardiovaskulær risiko
• Doseregistrering kortison, normaldosering, ekstradoser
• Lipider
• Røykestatus
Kvalitetsindikatorer for kardiovaskulær sykdom
• Hypertensjon
• Type 2 diabetes
• Koronarsykdom
3. Tidlig overgangsalder og færre fødsler er assosiert med binyrebarksvikt. Vi ønsker å forstå årsakene
og finne prediktive markører for tidlig overgangsalder ved hjelp av følgende kvalitetsindikatorer,
som planlegges implementert i løpet av 2018:
Kvalitetsindikatorer på reproduksjonshelse
• Prematur ovarial insuffisiens (tidlig menopause)
• Graviditet og substitusjonsbehandling
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I tillegg vil vi gjøre en kobling mot Dødsårsaksregisteret for å validere informasjonen vi har om
dødsårsaker samt koble ROAS til reseptregisteret, ikke bare som en valideringsmetode for
dekningsgrad, men også for å undersøke hvilke medikamenter Addisonpopulasjonen bruker; det vil
kunne kaste lys over assosierte tilstander og komplikasjoner, for eksempel kardiovaskulære, og i
hvilken grad pasientene er mer utsatt for infeksjoner.

7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde.

Vi har årlig beregnet prevalens av blant annet Addisons sykdom etter fylke og funnet at prevalensen
varierer fra 5 til 20 per 100 000. Høyest prevalens er funnet i Hordaland og Sogn og Fjordane som er lik
den som nylig er rapportert fra Island og den høyeste noensinne rapportert. Dernest fant vi ved
gjennomgang av diagnoselister i 2009, en betydelig andel (ca 40 prosent) feildiagnoser. Det er også vår
erfaring at pasientene er villig til å delta når de blir spurt. Ut i fra dette var vi sikre på at NPR sin
utregnete dekningsgrad på 37 prosent på landsbasis og 50 prosent i Helse Bergen var feil.
En dokumentkontroll viste at diskrepansen skyldtes feildiagnostisering og at den reelle dekningsgraden
i Hordaland er > 85%, og i Rogaland > 75 %. Liknende dokumentkontroll er nå fullført av
registeransvarlige leger over hele landet. Dette datagrunnlaget er dels benyttet for å beregne reell
dekningsgrad, dels for å rekruttere flere pasienter til ROAS. I likhet med funnene på Vestlandet er det
foreløpig meldt om et betydelig antall feilkodede pasienter i NPR-data, noe som tilsier at ROAS har en
betydelig høyere dekningsgrad enn NPR sine tall tilsier.
Vår dokumentkontroll viser at verifisert diagnose i pasientjournal, ikke NPR, bør være gullstandard for
vurdering av dekningsgrad. Videre mener vi det er realistisk å oppnå en dekningsgrad på > 80 % i løpet
av 2018.
Parallelt arbeider vi med å beregne dekningsgrad via andre datakilder. En av dem
er reseptregisteret der personer som benytter kombinasjonen Cortison og Florinef vil utgjøres av
personer med binyrebarksvikt. Vi har allerede utført et preliminært søk på antall pasienter på
fylkesnivå som bruker Florinef. Dette tallet vil da ikke korrelere fullstendig med antall
Addisonpasienter, da det også (i mindre grad) brukes av noen medlemmer av en annen pasientgruppe
(CAH), men det gir en indikasjon på dekningsgrad.

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

I regi av Endocrine Society og European Society for Endocrinology deltok Husebye i gruppen som
utarbeidet retningslinjer for primær binyrebarksvikt (Bornstein et al, JCEM, 2016), samt at han ledet
arbeidet med et Europeisk konsensusdokument (Husebye et al, J Internal Medicine, 2014). I tillegg har
Husebye skrevet kapitlet om binyrebarksvikt i den nylig publiserte veilederen i endokrinologi
utarbeidet av Norsk Endokrinologisk forening og binyrekapitelet i den nye norske læreboken i
indremedisin.
Vi etablerer nå rapportering på viktige kvalitetsparametre som er oppgitt i nasjonal veileder og
internasjonale retningslinjer som angitt i punktet over, bl.a. andel pasienter som får utdelt steroidkort,
og andel pasienter som får utdelt Solu-Cortef til selvinjeksjon ved akutt sykdom. I tillegg vil vi innføre
rapportering på analyser utført utfra anbefalinger i Nasjonal Veileder i Endokrinologi. Med flere
institusjoner som har tilgang på EndoJournal håper vi at slik dataoverføring fra pasientjournal og
laboratoriesystem i stor grad kan automatiseres.

14 Presenterer resultater for PROM/PREM

Vi har tidligere samlet inn og presentert i årsrapporter livskvalitetsdata fra SF-36 og AddiQoL. Primært
har disse dataene vært fra Helse Bergen, da det ikke fantes en enkel løsning for innsamling fra andre
helseforetak.
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Vi har nå laget PROM-spørsmål som pasientene vil kunne svare på elektronisk via Helse Norge og med
Bank ID identifikasjon. I pakken er det lagt inn Rand-36 (lik SF-36), AddiQoL og et eget PROM skjema
der kvalitetsparametrene vi skal rapporteres på er med. Spørsmålene i PROM skjemaet er utarbeidet i
samråd med Fagsenter for pasientrapporterte data. Den elektroniske PROM-løsningen er sluttført i
samarbeid med Fasttrak og Hemit og er ferdig utprøvd i testmiljøer. Den skal produksjonsettes så snart
det er praktisk mulig, forventet innen slutten av oktober 2017.
ROAS har på lik linje med andre registre ventet mange måneder i kø for å få implementert vår
elektroniske PROMs-løsning, og løsningen har derfor ikke vært klar til bruk så tidlig som vi hadde
ønsket. Løsningen lar oss imidlertid både bestille skjemaer for en og en pasient og for grupper av
pasienter til for eksempel automatiserte årlige innsamlinger. Løsningen kan også gjenbrukes av lokale
og regionale installasjoner av Noklus Diabetes og EndoJournal, som er FastTrak-baserte løsninger for
diabetes og generell endokrinologi. Noklus Diabetes brukes ved praktisk talt alle sykehus i Norge.
Dette gjør at PROM-data kan tas inn i lokale fagsystemer i tillegg til å registreres i ROAS. Det er også
tilrettelagt for at PROM-dataene kan overføres til registrene via den regelmessige innsamlingen som
allerede skjer.
I samråd med Fagsenter for pasientrapporterte data har vi også utviklet et PREM-skjema. Grunnet
viktigheten av anonymitet ved slike skjema, kan dette ikke distribueres elektronisk via MRS på samme
måte som PROM-skjemaet. PREM-skjemaet er nå tatt i bruk i Helse-Bergen og ved Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet. Deretter er planen å implementere det på de andre større
universitets- og regionsykehusene. Ved de minste institusjonene har vi i samråd med Fagsenteret
besluttet ikke å bruke PREM skjema fordi antallet pasienter er så lavt at vi ikke vil kunne garantere
anonymiteten deres. PREM-skjemaet er gruppert etter behandlingssted og kjønn.

16-21 Kriterier for klassifisering i stadium 4

Vi mener det er realistisk å nå stadium 3 og eventuelt stadium 4 i løpet av 2 år. Vi har i løpet av 2017
utført en dokumentkontroll ved hver institusjon for å vurdere validiteten av dekningsgradsanalysen fra
NPR. Dekningsgradsanalyse vil kunne gjentas hvert annet år. Vi har allerede en dekningsgrad over 75 %
i flere fylker og satser på at alle skal nå mål om > 80 % i løpet av 2 år.
ROAS-Dashboard vil sikre at registrerende enheter har løpende (online) tilgang til oppdaterte egne og
nasjonale resultater. Resultater fra registeret som er tilpasset og gjort tilgjengelig for pasienter, er
allerede etablert på ROAS sine hjemmesider.
Vi mener det er realistisk å kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret
klinisk praksis, blant annet innen området behandling av akutte binyrekriser og mer fysiologisk
steroidsubstitusjon.
Resultatene fra systematisert innsamling av kvalitetsindikatorene vil kunne gi grunnlag for fremtidige
kvalitetsforbedringsprosjekt med formål å minske forskjeller og forbedre praksis for hvert enkelt
sykehus/helseforetak.

Side 37

Sak 23/2017 Vedlegg 8:

Varsel
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

Til:

Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet/OUS/Helse Sør-Øst

Kopi:

Helsedirektoratet

01.12.2016

VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR
DØVBLINDHET
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet i
veileder for de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre» (Helsedirektoratet, IS-2526, 2016).
Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål, og om
kravene for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre er oppfylt. Ved gjennomgangen av
registrene blir de klassifisert fra stadium 1 til 4 etter stadieinndelingssystemet.
Bakgrunn for vurderingen
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet fikk nasjonal status i okt. 2012. Basert på Årsrapport
2013, ble registeret vurdert til stadium 1.
Det er ikke samlet data i 2013 og 2014. Datagrunnlaget beskrevet i årsrapport 2013 er fra 2012.
I årsrapporten fra 2013 ble det beskrevet: Baserer seg på data fra 4 regionssentre for døvblinde.
Dekningsgrad 100 % på institusjonsnivå. Dekningsgrad på 40 % er basert på 146 personer av 362
personer registrert v/ minst et av 4 regionssentre for døvblinde.
U

U

U

U

U

U

Registeret har ikke levert årsrapport for 2015. Ekspertgruppen har ingen kunnskap om det er samlet
inn data i 2015.
Registeret ble startet opp med OUS som databehandlingsansvarlig da kompetansetjenesten var
lokalisert ved OUS. Ekspertgruppen ber om registerets vurdering av hvor registeret best kan ivaretas
når kompetansetjenesten i 2013 ble flyttet fra OUS.
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre
Hvis registeret skal fortsette å ha status som nasjonalt kvalitetsregister må det samle data og øke
dekningsgraden. Det må også levere årsrapporter.
Interregional styringsgruppe ber om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan
for forbedringer som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte. Dersom Ekspertgruppen finner
denne planen akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen
15.10.17, som framlegges på Ekspertgruppens høstmøte.
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Dersom forbedringer av registret da ikke vurderes som tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale
overfor Interregional styringsgruppe at det høsten 2017 utstedes en melding til Helsedirektoratet med
anbefaling om at registeret mister status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

Med vennlig hilsen
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
V/leder, Olav Røise
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Sak 23/2017 Vedlegg 9: Plan for forbedringer
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo
Sentralbord: 02770
Olav Røise
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetstre
Klinikk for kirurgi og nevrofag
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

Vår ref.: Nikari

Deres ref.:

Saksbeh.: Britta Nilsson

Dato: 30.3.2017

Til
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre v/leder Olav Røise
Vi viser til brev av 01.12.2016 med varsel om manglende faglig utvikling i nasjonalt kvalitetsregister for
døvblinde. Brevet peker på mangelfull inkludering av pasienter i registeret og uteblitt årsrapport for
2016. Interregional styringsgruppe ber i brevet om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en
realistisk plan for å utbedre de påpekte manglene og minner om at registeret kan miste status som
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister hvis en slik plan ikke legges fram.
Avdeling for sjeldne diagnoser, som forvalter behandlingsansvaret for kvalitetsregisteret for døvblinde,
og for drift av Nasjonalt tverrfaglig team for tidlig identifisering og diagnostisering av døvblinde (NTT),
ber med dette om at fristen settes til 10.04.2018 fordi det nå utredes om kvalitetsregisteret kan flyttes
til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Hvis UNN overtar oppdraget bør sykehuset få en rimelig
periode til å utarbeide en slik plan som interregional styringsgruppe etterspør.
Bakgrunn
Oslo universitetssykehus ved Barne- og ungdomsklinikken (BAR ) og Universitetssykehuset Nord-Norge
ved Regionssenter for døvblinde Nord-Norge, har siden høsten 2012 et delt nasjonalt ansvar for
pasienter med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet i Norge (HOD 2012).
Oslo universitetssykehus har ansvar for Norsk register for døvblinde og for Nasjonalt tverrfaglig team
for identifisering og diagnostisering av døvblindhet (NTT). Regionssenter for døvblinde i Tromsø, UNN,
har ansvar for Koordineringsenheten for døvblinde, som skal koordinere virksomheten i Nasjonal
kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). NKDB består av fire regionssentre og Eikholt nasjonalt
ressurssenter for døvblinde.
Vi vurderer det slik at delingen av oppdraget på denne måten ikke er ideelt og at arbeidet med
inkludering av nye pasienter /brukere i kvalitetsregisteret er vanskeligere med en slik organisering.
Vi utreder derfor om ansvaret for registeret og NTT bør overføres fra Oslo universitetssykehus til
Universitetssykehuset Nord-Norge/regionssenteret Tromsø i løpet av 2017.
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Videre arbeid med registeret
Parallelt med utredningen om en eventuell overflytting til UNN, vil Avdeling for sjeldne diagnoser
jobbe videre med registeret og NTT.
Registeret har fått utvidet konsesjonen til å omfatte ikke-samtykkekompetente brukere og disse
brukerne utgjør en betydelig del av populasjonen. Samtidig er det utpekt inkluderingsansvarlige ved de
regionale sentrene, som skal arbeide aktivt for å få inkludert flere pasienter i registeret.
Protokollen for registeret er meget omfattende, kompleks og utfordrende for en brukergruppe der en
del har store problem med informasjonstilegnelse og forståelse. Vi begynner derfor i inneværende år
med en gjennomgang av protokollen med henblikk på forenkling. Vi mener at en mindre omfattende
protokoll, og den nå utvidete konsesjonen, vil kunne øke inklusjonsraten.
Registeret ligger på en Accessdatabase. Senhøstes 2016 var det et møte med IKT ansvarlig på OUS for å
planlegge en gjenomgang av protokoll og overføring til eReg. Arbeidet ble ikke startet opp da OUS
utreder en avhending av register og NTT. I HN benytter man, er vår forståelse, i stor grad plattformen
OpenQReg. Registeret kan bli lagt over på den plattformen, hvis HN ønsker å overta
behandlingsansvaret for registeret.
Oppsummering
Under de omstendigheter som nå foreligger, og med en forventet avhending av register og NTT til
UNN, ber vi om at behandlingsansvarlig for registeret, enten det er OUS eller UNN, gis en utvidet frist.
Vi ber om at ny frist settes til 10.04.2018.

Vennlig hilsen
Olve Moldestad
Konst. avdelingsleder, Ph.D
Ph.D Avdeling for sjeldne diagnoser

Britta Nilsson
Konsulent, Psykolog
Avdeling for sjeldne diagnoser
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Sak 23/2017 Vedlegg 10:

Forbedringer
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

Oslo universitetssykehus HF

Notat
Til:
Fra:

Interregional styringsgruppe for
kvalitetsregistre v/ Eva Stensland,
Helse Nord RHF
Oslo universitetssykehus

Saksbeh.:

Britta Nilsson

Dato:

5.10.2017

Sak:

Status og plan for videreutvikling av
kvalitetsregister for døvblinde

Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Sentralbord: 02770
Barne- og ungdomsklinikken
A vdeling for sjeldne diagnoser

Rapport om aktiviteter 2015-2017 (tom september) og Plan for forbedringstiltak
for Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde
Siden 2013 er det av HOD (brev fra HOD til Helse Nord RHF 28.06.12) besluttet at ledelse av
Koordineringsenheten for døvblinde skal ligge til UNN mens Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde
og Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblinde (NTT) skall ligge til OUS.
Ved OUS ser man det som en utfordring at den nasjonale døvblindevirksomheten ikke har en felles
ledelse. OUS mener at det er mest hensiktsmessig at man vurderer en enhetlig ledelse og ansvar for
Koordineringsenheten, registeret og NTT. I desember 2016 ble Avdeling for sjeldne diagnoser, Oslo
universitetssykehus bedt om å utarbeide en prosess og saksgang for en mulig avhending av OUS sitt
oppdrag. Forslaget fra OUS innebærer en overflytting av oppdraget til Universitetssykehuset NordNorge.

OUS sitt oppdrag innenfor den nasjonale døvblindevirksomheten

Koordineringsenheten for døvblinde ved Oslo Universitetssykehus (frem t.o.m. 31.12.12) utarbeidet
2009 et register for døvblindhet. Registeret skal inkludere personer med medfødt døvblindhet og
personer med progredierende, alvorlig kombinert sansetap (syn+hørsel) på grunn av en «sjelden
tilstand». I oktober 2012 fikk registeret godkjent status som nasjonalt kvalitetsregister av Helse- og
omsorgsdepartementet. Kvalitetsregisteret er et avidentifisert register og opprettet ved lovhjemmel i
informert samtykke.
Hovedformålet med registeret er å kartlegge relevante kjennetegn hos personer med døvblindhet i
Norge, overvåke utviklingen av døvblindhet og kvalitetssikre utrednings- og tjenestetilbudet til de
registrerte.
Delmål for registeret er:
- å beskrive prevalens og insidens og forandringer over tid
- å forstå variasjoner og utvikling av døvblindhet over tid
- å overvåke kvaliteten i utrednings-, behandlings- og tjenestetilbud for personer med døvblindhet
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Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NNT) skal kvalitetssikre
riktig medisinsk og funksjonell utredning av personer med sjeldne tilstander og syndromer som leder
til døvblindhet. Personer som får diagnosen funksjonell døvblindhet ved gjennomgang i NTT skal alle få
tilbud om å delta i kvalitetsregisteret for døvblinde.
I løpet av 2015 – juni 2017 er 35 saker meldt til NTT og vurdert. Av disse har ca 2/3 fått diagnosen
funksjonelt døvblind. Disse er alle nå, etter utvidelse av konsesjonen vinteren 2015, potensielle
deltakere i registeret.
Det er ikke lagt inn data i registeret siden 2014, selv om spørreskjema ble sendt ut til 15 personer i
2015. Det kom inn to svar, men uten at skjema var besvart. Antall registrerte er derfor fremdeles 146
(samme som i 2014). Man antar dette er en dekningsgrad på 40%. Prosentsatsen er beregnet på antall
brukere som er registrert som funksjonelt døvblinde ved de regionale kompetansesentrene.
Høsten 2015 ble det forsøkt reetablert et samarbeid mellom registeransvarlig ved OUS og regionssentrene for døvblinde for å forbedre inklusjonsraten i registeret. Foreløpig har ikke det reetablerte
samarbeidet bidratt til en øket inklusjon. Samarbeidet med de oppnevnte kontakt-personene på
regionsentrene og registeransvarlig sentralt bør derfor gjennomgås og forbedres. I det opprinnelige
opplegget var forespørsel om deltagelse sendt ut til brukerne ved døvblindesentrene, men sentrene
skulle ikke delta i utfylling av spørreskjemaet. Denne beslutningen bør vurderes på nytt for å finne mer
optimale måter for å bistå brukerne og dermed øke inklusjonen. Det er regelen, også internasjonalt, at
det er krevende å arbeide med registre for døvblinde. En hovedgrunn er at det ligger i tilstandens
natur at gruppen har vansker med vanlig kommunikasjon og informasjonstilegnelse.
Siden februar 2016 har man ved Avdeling for sjeldne diagnoser, OUS ikke hatt noen ansatt til å ivareta
arbeidet med registeret. En ny medarbeider, som startet 1.12.16, skulle i tillegg til andre
registeroppgaver, arbeide deltid med register for døvblinde. Vedkommende startet aldri opp med å
arbeide med døvblinderegisteret, da det ble kjent at OUS ønsker å avhende sitt oppdrag med
registeret og NTT.
Desember 2016 fikk registerledelsen i Avdeling for sjeldne diagnoser, OUS, et brev fra Interregional
styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre v/ leder Olav Røise med varsel om manglende faglig
utvikling i Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde. I brevet peker man på mangelfull inkludering av
pasienter i registeret og uteblitt årsrapport for 2016. Interregional styringsgruppe ber i brevet om at
registerledelsen innen 10.04.17 presenterer en realistisk plan for å utbedre de påpekte manglene og
minner om at registeret kan miste status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister hvis en slik plan
ikke legges fram. Avdeling for sjeldne diagnoser, som forvalter behandlingsansvaret for kvalitetsregisteret for døvblindhet, har besvart henvendelsen fra Interregional styringsgruppe og forklart
situasjonen per dags dato og bedt om utsettelse av fristen et år. I svar 12.06.17 sies «Ekspertgruppen
gir ikke Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet utsettelse av frist for plan for eller gjennomføring av
forbedringer, og forventer beskrivelse av gjennomførte forbedringer innen 15.10.17». Dette notat er
laget som svar på mail fra Ekspertgruppen.
Driften og videreutvikling av døvblinderegisteret har man ved OUS ikke klart å ivareta tilfredsstillende
siden februar 2016, mens møter i NTT har blitt avviklet som planlagt. OUS har ikke hatt noen fast
ansatt til å ivareta registeret og NTT siden februar 2016. I 2015 t.o.m. februar 2016 var en overlege/
genetiker ansatt i 40 % og en kontormedarbeider i 50%. I 2017 er det en innleid person i ca 30 %
stilling som ivaretar OUS sin døvblindevirksomhet og samtidig forbereder OUS sin avhending av
døvblindeoppdraget.
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Gjennomførte aktiviteter 2015-2017
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sommeren 2015 søkte Avdeling for sjeldne diagnoser, OUS v/registerledelsen om å få utvide
konsesjonen til å omfatte ikke-samtykkekompetente brukere. Svaret var positivt og
konsesjonen ble utvidet. Disse undergruppene utgjør en del av brukergruppen, som tidligere
ikke vært inkludert i registeret (inkluderer så vel barn som voksne med redusert
samtykkekompetanse)
Høsten 2015 ble det utpekt inkluderingsansvarlige ved de regionale sentrene, som skulle
arbeide aktivt for å få inkludert flere pasienter i registeret. Dette har foreløpig ikke bidratt til
en øket inkludering. Et forhold som kan bidra negativt er opplevelsen av manglende eierskap
til registeret og mulighet for å ta ut data til eget bruk.
Registeret ligger på en Access-database. I OUS er ikke dette lenger godkjent teknisk plattform.
I 2015 ble det utarbeidet et notat Etablering av døvblinderegister på en ny elektronisk
plattform og høsten 2016 ble det etablert kontakt med IKT ansvarlig på OUS for å planlegge en
overføring av registeret til ny plattform (eReg som benyttes i HSØ). Samtidig ønsket man å
gjennomgå spørreskjema og protokoll. Dette er ikke startet opp grunnet ny vurdering av det
fremtidige ansvaret i OUS.
En person ble ansatt 1.12.16 for å arbeide deltid med medisinsk kvalitetsregister for døvblinde.
Vedkommende startet ikke opp grunnet ny vurdering av det fremtidige ansvaret i OUS.
Det er avholdt et møte februar 2017 med Personvernombudet på OUS for å sikre korrekt
håndtering av en eventuell overføring av konsesjonen av registeret. Søknad vil bli sendt til
Datatilsynet når en beslutning om eventuell avhending er tatt.
Det er under utforming et informasjonsbrev til personer som er inkludert i registeret, der det,
når saken er besluttet i Helse- og omsorgsdepartementet, opplyses at registeret vil bli flyttet
fra OUS. Den som ønsker å trekke seg fra registeret har mulighet for å gjøre det.
Brev med beskrivelse av status og behov for utvidelse av frist for plan for forbedringer ble
sendt til Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre den 30.03.2017.
Forespørselen om utsatt frist ble avslått i mail 12.06.2017.
Det er avholdt møte i registerets styringsgruppe august 2017.
Det er avholdt 5 møter i NTT i perioden januar 2015- august 2017, der 35 brukere er blitt
vurdert og ca. 2/3 har fått diagnosen funksjonell døvblind.
Det er utarbeidet og tatt i bruk et elektronisk anonymiseringsprogram av
personidentifiserende data
I NTT ble det høsten 2016 startet opp et tverrfaglig arbeid med å gjennomgå og evaluere
kriterier og praksis for utredning og diagnostisering av døvblindhet. Videre vil NTT vurdere
hvordan praksis samsvarer med eget mandat. Arbeidet pågår fremdeles og representanter fra
gruppen vil delta i et Nordisk samarbeid om det samme, som starter opp november/desember
2017.
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Plan for videreutvikling og fremdrift av Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde
Punktene nedenfor er oppgaver som må følges opp enten kvalitetsregisteret blir værende på OUS eller
flyttes over til UNN/HN eller et annet sted. Fristene som foreslås er under forutsetning av at det
ansettes minimum en fagperson i hel stilling og minimum 50% merkantil hjelp f.o.m.1.01.2018 til å
arbeide med registeret og NTT. NTT er et viktig organ for registeret.
Oppgaver
1. Overføre registeret fra dagens Access database til godkjent plattform (eReg alternativt OpenqReg)
Tidsfrist: 31.12.18
2. Redusere spørsmål i eksisterende spørreskjema og samtidig å inkludere nye spørsmål
Tidsfrist: 1.09.18
3. Vurdere og å legge til rette for å kunne sammenligne data fra det opprinnelige spørreskjemaet og
data fra et revidert spørreskjema. Dessuten å samkjøre spørsmål med det nye «Sjeldenregisteret»,
slik at Døvblinderegisteret og Sjeldenregisteret har en felles kjernedel.
Tidsfrist: 1.06.18
4. Informasjon til de som allerede har samtykket til å delta i registeret.
Tidsfrist: Når beslutning er tatt av HOD
5. Omlegging til Orpha-koder fra ICD10 (ICD11)
Tidsfrist: Uavklart
6. Utarbeide nytt samtykkeskjema, som er felles for vurdering i NTT og deltagelse i registeret.
Tidsfrist 31.12.17
7. Overføre fra manuelt avidentifisert arkiv til elektronisk arkiv.
Tidsfrist: 31.12.17
8. Søke Datatilsynet om overføring av konsesjon, hvis register (og NTT) skal avhendes fra OUS.
Tidsfrist: Når beslutning er tatt av HOD.
9. Tiltak for å øke inklusjonsraten. Tidsfrist: Kontinuerlig
Punkt (1)
Overføre registeret fra dagens Accessdatabase til en godkjent plattform (eReg alternativt OpenqReg)
Dette arbeidet ble startet opp høsten 2015 med en saksutredning og høsten 2016 med planlegging
sammen med IT avdelingen på OUS om overføring til eReg plattformen. Anbefalingen ved en
overføring til en ny plattform var å benytte et webbasert system, slik at samarbeidspartnere som er
tilknyttet helsenettet kan legge inn data lokalt. Regionssentrene for døvblinde er tilknyttet
Helsenettet. Arbeidet ble stoppet da OUS desember 2016 meddelte at man ønsket å avhende
kvalitetsregisteret for døvblinde. Så snart det er tatt en avgjørelse om hvor registeret skal ligge (OUS
alternativt UNN), vil man kunne avgjøre hvilken plattform man ønsker å benytte. Fristen for overføring
fra Access til en ny plattform avhenger av når beslutning om avhending tas og om kapasitet ved den
aktuelle IT avdeling. Her foreslås 31.12.18.
Punkt (2)
Redusere spørsmål i eksisterende spørreskjemaet og samtidig å inkludere nye spørsmål
Samtidig som data flyttes over fra Accessdatabasen til en ny elektronisk plattform bør man revidere
dagens spørreskjema. Mange brukere har rapportert at de mener skjemaet er altfor omfattende og at
de ikke makter å fylle det ut. Spørreskjemaet inneholder 66 spørsmål der flere har veldige mange
svarsalternativer. Stort sett alle brukere er avhengig av hjelp for å få fylt ut skjemaet. De aller fleste har
problem med informasjonstilegnelse og vanlig kommunikasjon og da blir et slikt omfattende
spørreskjema en stor utfordring. Mange spørsmål i dagens spørreskjema trenger ikke å være inkludert
i spørreskjema til et medisinsk kvalitetsregister, andre er ikke lenger relevante og bør byttes ut med
spørsmål rundt dagens tilbud om behandling og tilrettelegging. Det er også kommet andre typer
hjelpemidler, som ikke er inkludert i det opprinnelige spørreskjemaet. Brukergruppen er også utvidet
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da man har fått utvidet konsesjon til også å omfatte «ikke-samtykkekompetente» brukere. Spørsmål
vedrørende noen medisinske kjernedata bør inkluderes for at registeret skal være kompatibelt med et
stort nasjonalt Sjeldenregister, som er under utvikling ved OUS. Det vil være viktig å inkludere brukerrepresentanter og fagpersoner fra NTT, Eikholt og Regionssentrene i arbeidet. Et nytt spørreskjema må
være ferdigstilt senest 1.09.18 og godkjent før man legger over på en ny plattform. Det endelige
spørreskjemaet må sendes til personvernombudet for godkjenning. Viktig at man unngår at
spørreskjema sendes Personvernombud både i OUS og UNN, hvis ikke overføring av OUS sin
virksomhet til UNN allerede er avklart og gjennomført.
Punkt (3)
Vurdere og å legge til rette for å kunne sammenligne data fra det opprinnelige spørreskjemaet og
data fra et revidert spørreskjema
Hvordan sikre at innsamlete data fremdeles kan benyttes som kunnskapsbase og til forskning? Kan
tidligere innsamlete data overføres til et nytt register slik at ikke brukerne må besvare et helt nytt
spørreskjema, men kun de spørsmål som er nye? Hvordan håndterer man svarsalternativer som blir
redusert? For å håndtere disse spørsmål, må relevant kompetanse involveres slik at registeret som
helhet gir en mulighet til å kartlegge relevante kjennetegn hos personer med døvblindhet og overvåke
kvaliteten i utrednings-, behandlings- og tjenestetilbud for personer med døvblindhet. Videre skal
registeret kunne si noe om prevalens og insidens, variasjoner og utvikling av døvblindhet over tid.
Dette arbeidet må gjøres i løpet av våren 2018 og forutfor en revidering av spørreskjemaet (jmf pkt 2).
Punkt (4)
Informasjon til brukere som allerede har samtykket til å delta i registeret
Det må gis tydelig informasjon til personer som allerede har samtykket i å delta i Nasjonalt
kvalitetsregister for døvblinde om at OUS avhender sitt ansvar og at UNN, der koordineringsenheten er
lokalisert, overtar ansvaret for registeret og NTT. I informasjonen skal fremgå at registeret vil ha det
samme formål som tidligere, og at man (som tidligere) har mulighet for å trekke seg uten at det skal gå
ut over det tilbudet man ellers har. Så snart en beslutning er tatt av HOD angående avhending av
register og NTT vil et informasjonsbrev bli sendt ut til de brukere som tidligere har samtykket til å delta
i registeret. Sammen med informasjonsbrevet må man be om samtykke fra brukerne om innhenting av
ytterligere medisinske data mht utvikling av syn og hørsel, samt hvilke tjenestetilbud de har, for å
kunne tilfredsstille registerets formål.
Punkt (5)
Omlegging til Orpha-koder fra ICD10 (ICD11)
Døvblindhet/kombinert syn- og hørselshemning er ikke en diagnose i ICD10 systemet. Ved
diagnostisering av funksjonell døvblindhet benyttes ulike syns- og hørselsdiagnoser i tillegg til andre
medisinske diagnoser, som syndromer og somatiske tilstander, som kan være aktuelle hos den enkelte
pasient. Kombinert sansetap og døvblindhet kan oppstå som et resultat av en rekke sjeldne tilstander
(mer enn 125 ulike diagnoser). I miljøer der man arbeider med «sjeldne diagnoser» begynner man i
større grad å benytte Orpha-koder. Orpha-koder utvikles i regi av EU og er spesielt laget for sjeldne
diagnoser, men vil etter hvert dekke alle sykdommer. En omlegging til Orpha-koder i Døvblinderegisteret er et meget krevende arbeid som bør skje i samarbeid med øvrige registre. Overgang til
Orpha-koder for en mer presis diagnostisering er realistisk å vurdere noe senere og etter at
spørreskjema er revidert og registeret lagt over på en ny plattform.
Punkt (6)
Utarbeide nytt samtykkeskjema, som er felles for vurdering i NTT og deltagelse i registeret
Brukerne rapporterer at dagens samtykkeskjema er for langt og at ordbruken er tung og komplisert,
altså vanskelig å forstå. Mange opplever at de ikke vet hva du samtykker til og mener det er uklart hvor
mange personsensitive data som kreves. Det kommer også lite frem hva som er hensikten med å delta
i registeret. For noen virker det merkelig at man skal samtykke en gang til når man allerede har
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samtykket til å bli vurdert i Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av
døvblindhet (NTT). Styringsgruppen har diskutert og anbefaler muligheten for å utarbeide et felles
samtykke, med reservasjonsrett, for både NTT og registeret. Et nytt samtykke for både NTT og
registeret kan ferdigstilles innen 31.12.17 og sendes Personvernombudet for behandling.
Punkt (7)
Overføre fra manuelt avidentifisert arkiv til elektronisk arkiv
Det er laget et elektronisk program for avidentifisering av persondata. Tidligere ble dette gjort
manuelt. Overføring til elektronisk avidentifisering av alle data kan være ferdig 31.12.17.
Punkt (8)
Søke Datatilsynet om overføring av konsesjon, hvis register (og NTT) skal avvikles ved OUS
Hvis det besluttes at Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet skal overføres til UNN, må Oslo
universitetssykehus søke Datatilsynet om overføring av konsesjonen. Registeret fikk konsesjon fra
Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus 30. mars 2009. Konsesjonen dekket den gang kun
samtykkekompetente personer. Dette ble utvidet høsten 2015 til også å inkludere ikkesamtykkekompetente personer. Så snart det foreligger en endelig avgjørelse av HOD om avhending av
Kvalitetsregister for døvblindhet (og NTT) fra OUS til UNN, vil det bli sendt en søknad til Datatilsynet.
Punkt (9)
Tiltak for å øke inklusjonsraten
Ansvaret for registeret og NTT må plasseres i et kompetansemiljø med stabil bemanning med god
kunnskap og solid erfaring på området døvblindhet/kombinert syns- og hørselshemning.
•

Flere av punktene over vil kunne bidra til at inklusjonsraten vil øke.
- Et mindre omfattende spørreskjema (pkt 2)
- Et kortere og felles samtykkeskjema for både kvalitetssikring og diagnostisering i NTT og
deltagelse i kvalitetsregister. Et samtykke med reservasjonsrett (pkt 5)
- Utvidelse av konsesjonen til også å omfatte ikke-samtykkekompetente personer (pkt 7)

•

En tettere involvering av regionssentrene og Eikholt kompetansesenter vil kunne bidra
positivt. Spesielt om regionsentrene forplikter seg til å tilby hjelp ved utfylling av
spørreskjemaet. De kjenner allerede brukeren gjennom det utredningsarbeidet som er gjort
forutfor diagnostiseringen.

•

Tettere og kontinuerlig samarbeid med og informasjonsformidling i brukerorganisasjonene.
Saksinnholdet og formålet med døvblinderegisteret må kontinuerlig gjentas både til nye og
gamle brukere.

•

Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre. Det ble tatt, men ikke videreført, kontakt
med Øyeavdelingen og ØNH avdelingen ved OUS 2015. En del av diagnosene i
netthinneregisteret har eller utvikler også hørselstap slik at pasientpopulasjonene er delvis
overlappende. Ved for eksempel Usher syndrom kan et barn starte ut med et hørselstap og
senere utvikle et synstap. Ikke sikkert dette leder til en døvblinddiagnose slik at
regionssentrene for døvblinde kjenner disse personene. Derfor viktig å etablere et systematisk
samarbeid med landets øye- og ØNH avdelinger som vil ha kjennskap til alle pasienter med
alvorlige kombinerte sansetap, slik at denne målgruppen også kan tilbys deltagelse i
registeret.
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Den videre prosess for en eventuell avhending av medisinsk kvalitetsregister og NTT
OUS sender en søknad til Helse Sør-Øst med anmodning om å avhende oppdraget med døvblinde på
OUS og foreslår at UNN overtar ansvar for hele det nasjonale oppdraget. To-delingen av oppdraget på
to universitetssykehus har vist seg ikke å være optimal.
Helse Sør-Øst videreformidler OUS sin søknad til Helse- og omsorgsdepartementet, der beslutningen
vil bli tatt.
Hvis søknaden blir vurdert positivt, kan praktiske og faglige overføringsprosesser startes opp:
• Søknad til Datatilsynet om overføring av konsesjonen av registeret.
• Vurdere og å beslutte hvordan den tekniske løsningen skal overføres. Foreligger p.t. ingen
metodikk for flytting av et register (oss bekjent).
• Informasjon til alle brukere, som har gitt samtykke til å være inkludert i registeret, om
forandring av behandlingsansvaret av registeret.
• Informasjonsmøter mellom faginstansene på OUS og UNN (gjelder både registeret og NTT).
Tilbud om samarbeid/bidrag til mottakende instans rundt arbeidet med forbedringstiltak av
kvalitetsregisteret (ny plattform og spørreskjema).
Konklusjon
Oslo universitetssykehus foreslår at oppdraget med Norsk register for døvblinde og Nasjonalt
tverrfaglig team for identifisering og diagnostisering av døvblindhet (NTT) overføres til
Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi mener at et mindre omfattende spørreskjema, den nå utvidete
konsesjonen og et felles samtykke skjema for NTT og registeret vil kunne øke inklusjonsraten. I tillegg
til at en samordnet organisering og styring av koordineringsenheten, register og NTT vil bidra positivt.

Oslo Universitetssykehus
10.10.2017

Sign.
Olve Moldestad
Avdelingsleder, Ph.D
Avdeling for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus

Britta Nilsson
Seniorrådgiver
Avdeling for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus
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Sak 23/2017 Vedlegg 11:

Varsel - Gastronet

Til Gastronet/Sykehuset Telemark/Helse Sør-Øst
Kopi: Helsedirektoratet

01.12.2016

VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I GASTRONET
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet i
veileder for de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av nasjonale medisinske
kvalitetsregistre» (Helsedirektoratet, IS-2526, 2016).
Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål, og om
kravene for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre er oppfylt. Ved gjennomgangen av
registrene blir de klassifisert fra stadium 1 til 4 etter stadieinndelingssystemet.
Ved vurderingen av årsrapport for 2015 for Gastronet har Ekspertgruppen funnet at registeret har
vist mangelfull utvikling med tanke på å sikre opprettholdelse eller forbedring av kvalitet og funksjon.
Vedlagt er Ekspertgruppens vurdering av registerets årsrapport.
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:
Registeret ble opprettet i 2003, men har hatt en kritisk lav dekningsgrad for å være relevant
som et nasjonalt kvalitetsregister over mange år. Dekningsgraden må økes og Gastronet må
forankres betydelig bedre i fagmiljøet. Ekspertgruppen beskrev også i 2015 ved gjennomgang
av årsrapporten for 2014, at Gastronets lave dekningsgrad over mange år er bekymringsfullt.
Det har ikke skjedd noen forbedring de siste årene, og Gastronets forbedringstiltak vurderes
ikke å være tilstrekkelige.
Deltagende avdelinger inkludert ledelse og administrasjon, må få tilgang til avdelingens
aggregerte data og nasjonale data. Det kan ikke være opp til hver enkelt kontaktperson å
avgjøre dette.
Interregional styringsgruppe ber om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan
for forbedringer som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte. Dersom Ekspertgruppen finner
denne planen akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen
15.10.17, som framlegges på Ekspertgruppens høstmøte. Dersom forbedringer av registret da ikke
vurderes som tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale overfor Interregional styringsgruppe at
det høsten 2017 utstedes en Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister
status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.
Med vennlig hilsen
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre
V/leder, Olav Røise
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Plan forbedringer- Gastronet
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Sak 23/2017 Vedlegg 13:

Forbedringer - Gastronet

Sykehuset Telemark
Geir Hoff
Gastronet Sekretariat
Sykehuset Telemark HF
3710 Skien

Postadresse:
STHF, 3710 Skien
Sentralbord: 35 00 30 00
Dir. linje: 91 86 67 62
E-post: hofg@online.no

Strategi for bedring av dekningsgrad i Gastronet

Addendum til Gas tronet årsrapport for 2016

I brev datert 01.12.2016 påpekte Interregional Styringsgruppe mangelfull utvikling i Gastronet med
frist til å legge fram en forbedringsplan innen 10.04.2017. Ankepunktene var basert på årsrapporten
for 2015. Hovedproblemet var lav dekningsgrad. I brev til Interregional Styringsgruppe 16.03.2017
redegjorde vi for tiltak og måloppnåelse så langt.
Det har vært rekordstor økt tilslutning til Gastronet siden januar 2016. For ERCP rapporterer nå 20 av
31 sentre (65% mot 39% i 2015). For koloskopi rapporterer 35 av 59 sentre (59% mot 39% i 2015).
Dekningsgraden var 43% for ERCP i 2016 (1823 av 4260 undersøkelser) mot 29% i 2015. For polikliniske
koloskopier var dekningsgraden 37% i 2016 (22593 av 61841 undersøkelser) mot 29% i 2015. De
største universitetssykehusene (OUS Ullevål og Haukeland) har nå bedt om møter i høst med tanke på
å starte rapportering til Gastronet.
Tiltak som vil bli videreført for å øke dekningsgraden:
1. I 2017 ble årsmøtet åpnet også for deltakelse fra sentre som ikke er med i Gastronet og invitert til å
delta i diskusjoner om resultatene for de enkelte sykehusene som er med i Gastronet. Dette vil vi
gjenta i 2018.
2. Årsmøtet i 2017 ble lagt i tilslutning til et nasjonalt møte om kvalitet innen gastroenterologi. Dette
økte utvilsomt oppslutningen i årsmøtet. Vi vil forsøke å få til en tilsvarende samkjøring i 2018.
3. Forankringen i Norsk Gastroenterologisk Forening (NGF) er ivaretatt ved at et styremedlem i NGF er
medlem av Gastronet fagråd i henhold til oppdaterte vedtekter per september 2017. Gastronet har
en fast side i NGFs tidsskrift NGF-nytt som kommer ut hvert kvartal. Gastronet har fast
programpost i NGFs årsmøte som trekker til seg svært mange leger og sykepleiere fra hele landet.
Alle disse elementene av samkjøring med NGF blir videreført.
4. Resultater blir distribuert til administrativ ledelse ved alle sykehus i Norge med synliggjøring av
hvilke sykehus som ikke rapporterer henholdsvis koloskopi- og ERCPaktivitet til Gastronet. Dette
blir videreført.
5. Fortsette forskningsaktiviteten med synliggjøring av hvilken betydning den har og at alle deltakende
sykehus/skopisentre er berettiget til medforfatterskap forutsatt at Vancouverreglene er innfridd. I år
har vi en disputas 6. september og en annen PhD kandidat venter på bedømmelseskomiteens
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innstilling på sitt PhD arbeid. Hittil i år er det kommet ut 4 vitenskapelige originalpublikasjoner fra
Gastronet og ytterligere tre er under bearbeiding.
6. Fortsette åta direkte kontakt med fagmiljøene ved sykehus som ikke deltar i Gastronet og tilby hjelp
ved oppstart.
7. IKT-utvikling. Det offisielle argumentet mot deltakelse i Gastronet har vært at fagmiljøene kun vil
akseptere elektronisk innrapportering, dvs. integrert i EP J for å unngå dobbeltregistrering. Dette har
delvis bakgrunn i at ERCP-registeret i mange år hadde en «stand alone», nettbasert
innrapporteringsløsning som ble oppfattet å være for tidrøvende. ERCP-registeret ble derfor lagt ned
før det gjenoppsto i papirformat under Gastronet. Vi har hatt et samarbeid med DIPS i ca. 4 år. Det
foreligger nå en innrapporteringsløsning for ERCP og koloskopi integrert i DIPS Arena. Det gjenstår
noen problemer med arketyper og å finne et sykehus som er kommet tilstrekkelig langt med
integrering av DIPS Arena til å prøve ut løsningene. Vi er i år også kommet i gang med et samarbeid
med OUS IKT for å utvikle en nettbasert innrapporteringsløsning for pasientene. Det bør kunne bli
klart i løpet av Vi år.
8. Det foreligger vedtak om innføring av landsomfattende screening mot tarmkreft. Uansett
screeningmetode, vil koloskopi være et sentralt element i denne virksomheten og kvalitetssikring er
et absolutt krav. Gastronet er tiltenkt en rolle i dette. Det legges også opp til en desentralisert
modell, dvs. at alle sykehus med koloskopiaktivitet blir en del av dette. Gastronet vil arbeide for at
all koloskopivirksomhet ved de enkelte sykehus (ikke bare screeningdelen) må rapporteres til
Gastronet. Det bør være en forutsetning å kunne dokumentere kvalitet før det i det hele tatt kan bli
aktuelt å gi screeningoppgaver med tilhørende ressurser til et sykehus/skopisenter.
Skien, 04.10.2017

Geir Hoff
Leder, Gastronet
Ass. forskningssjef, Sykehuset Telemark
Rådgiver, Kreftregisteret
Professor emeritus, Universitetet i Oslo
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr

01. og 02. november 2017
24/2017

Vurdering av årsrapporter 2016
Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal hvert år, på vegne av
Interregional styringsgruppe, vurdere registrenes avleverte årsrapporter etter vedtatt system for
utvikling og kvalitetsvurdering (stadieinndelingssystemet).
Ekspertgruppens vurdering angis i form av stadium for registerets funksjon (stadium 1-4), og en
strukturert tilbakemelding til registeret inkludert forslag til forbedringstiltak.

Forslag til vedtak
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr

01. og 02. november 2017
25/2017

Møteplan 2018
Det foreslås følgende møteplan for 2018:
Dagsmøte i februar 2018
Dagsmøte juni 2018
To-dagersmøte i november 2018

Forslag til vedtak

Ekspertgruppen vedtar møteplan for 2018.
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Saksframlegg
Møtedato
Saksnr

01. og 02. november 2017
26/2017

Eventuelt

Forslag til vedtak
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