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         19.02.2020 
 
 
 
 
 
 
Til medlemmene i ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av ekspertgruppens leder innkalles dere til møte i ekspertgruppen. 
 
 
Tid:   26.02.2020  
Sted:   Radisson Blu, Gardermoen  
   
 
Kjøreplan for møtet: 
 
Dato 
Kl. 09.30 Saksbehandling sak  
Kl. 11.30 Lunsjbuffet 
Kl. 12.15  Saksbehandling sak  
Kl. 15.00 Avslutning  
 
 
 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av ekspertgruppens leder - 
Vennlig hilsen 
 
Philip Skau 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), 
Helse Nord RHF  
Mob.tlf: 995 72 661 
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SAKSLISTE  
EKSPERTGRUPPEN FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møtedato 26. februar 2020 
 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr 

 
01/2020 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 

 
3 

 

02/2020 Referat fra forrige møte 4 1 

03/2020 Orientering fra Interregional arbeidsgruppe og Interregional 
styringsgruppe 

17 2, 3 

04/2020 Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk kvalitetsregister 
for hiv (NORHIV) 

18 4, 5 

05/2020 Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for 
alderspsykiatri (KVALAP) 

32 6, 7 

06/2020 Vurdering av søknad om nasjonal status: Nasjonalt 
kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT) 
 

48 8, 9, 10, 11 

07/2020 Inklusjon til klyngeregistre 55  

08/2020 Informasjonssaker  
- Konferanse i oktober 2020 

 

56  

09/2020 Møteplan for 2020 57  

10/2020 Eventuelt 58  

 
 
Vedlegg 1, 4, 6 og 8 er limt inn under tilhørende saksfremlegg. Øvrige vedlegg sendes ved innkallingen som 
egne dokumenter. 
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  01/2020                                                        

Saksbehandler  
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Referat fra forrige møte 
 
 
Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen godkjenner referat fra møtet 13.-14.11.2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Referat fra ekspertgruppens møte 13.-14.11.2019 

 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  02/2020                                                                             

Saksbehandler  
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Sak 02/2020 vedlegg 1  Referat fra ekspertgruppens møte 13.-14.11.2019 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dato/tid 13-14.11.2019 

Sted Hotel Opera, Oslo 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder) (dag 1), Jon Helgeland, Liv Marit Dørum, Terje 
P. Hagen (dag 1 og til kl. 11.00 dag 2), Torsten Eken, Tonje E Hansen 
(møteleder dag 2), Torild Skrivarhaug, Håkon Lindekleiv (dag 1), Kaare 
Bønaa (dag 2: Skype), Kjell-Morten Myhr (dag 1), Toril Kolås (dag 2) 

Forfall   

Fra sekretariat  Eva Stensland, Marianne Nicolaisen  

 

Sak   
 
15-2019 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste.  
 

16-2019 Referat fra forrige møte 
 
Det ble informert mer om sak 11/19 og 12/19 - : se eventuelt-sak pkt 2 og 3. 
 
Vedtak:  
Referat fra ekspertgruppens møte 5. juni 2019 godkjennes.  
 

17-2019 Forslag til ny ordning for registrenes årsrapportering 
 
Det ble en rask presentasjon av forslag til ny, elektronisk rapporteringsform 
bestående av de obligatoriske rapporteringspunktene ekspertgruppen vurderer. 
Det foreslås samtidig at registrene skal levere årsrapport til dataansvarlig og 
fagmiljø som minimum består av resultatpresentasjoner. Denne kan forøvrig 
formes etter registerets eget ønske. 
 
Saken ble presentert på slutten av møtets andre dag, og det var kun fem av 
ekspertgruppens medlemmer tilstede. Tilbakemeldinger på saken var følgende: 

- Fare for at man mister viktig informasjon som i dag finnes i årsrapport 
fordi den elektroniske versjonen kun vil bestå av de obligatoriske 
rapporteringspunktene.  

Møtereferat 
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- Ekspertgruppen må forholde seg til både rapporteringsskjema og 
årsrapport ettersom resultatene ikke presenteres i elektronisk versjon. 
Dette medfører at ekspertgruppen må lese to rapporter per register. 

- Det vurderes som om dette kan medføre at registrene får ekstraarbeid 
fordi de blir nødt til å levere både rapporteringsskjema og årsrapport. 

- Dagens årsrapporter er blitt oversiktlige og inneholder det ekspertgruppen 
trenger i sin vurdering. 

- Fra neste år skal ekspertgruppen (og registrene) forholde seg til, og sette 
seg inn i et nytt stadieinndelingssystem. Det blir mye å forholde seg til om 
også rapporteringsformen endres 

- Dagens rapporteringsform kan ha en veiledende/opplærende funksjon til 
registrene 
 

  
Vedtak: 
Det besluttes at forslaget til ny rapporteringsform sendes til alle medlemmer av 
ekspertgruppen for vurdering før ekspertgruppen gir sin anbefaling til videre 
arbeid. 
 

18-2019 Vurdering av forbedringer fra 8 registre som mottok «varsel om manglende faglig 
utvikling» høsten 2018 og 2 registre som fikk forlenget frist i 2018 
 
Saken er en oppfølging av ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2017.  
 
Interregional styringsgruppe utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, 
”Varsel om manglende faglig framdrift” til åtte registre.  
Norsk nyreregister fikk Varsel på grunn av manglende årsrapport. De leverte 
årsrapport for 2017 etter at de mottok varselet. Dette ble tatt til etterretning av 
ekspertgruppen på møtet 5. juni 2019.  
De resterende syv kvalitetsregistrene som mottok varsel i 2018 og Gastronet og 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
(Muskelregisteret) som fikk ett års forlenget frist, har alle innen fristen 15.10.19 
sendt sine beskrivelser av forbedringer som ekspertgruppen vurderte under møtet.  

 
Norsk hjertekirurgiregister 

Bakgrunn for varsel: 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Presentere data om regionale variasjoner i kvalitet basert på registerets 
indikatorer 

• Presentere data om variasjoner i etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

• Starte arbeidet med å innhente PROM/PREM data 

• Identifisere tiltak for forbedring som kan implementeres ved aktuelle 
sykehus 
 

Ekspertgruppen vurderer at registeret ikke har besvart de fire punktene i varselet i 

tilstrekkelig grad, og anbefaler at registeret får ett års utvidet frist til å gjøre 

nødvendige forbedringer i registeret.  

 

Nasjonalt barnehofteregister  

Bakgrunn for varsel: 
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Registeret og dataansvarlig må: 

• Reversere trenden hvor færre nye tilfeller av Hoftedysplasi og Calvè Legg 
Perthes blir registrert.  

• Presentere etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

• Identifisere kliniske forbedringsområder 

• Dokumentere bruk av registeret i klinisk kvalitetsforbedrende arbeid  
 
Ekspertgruppen finner at Nasjonalt barnehofteregister fortsatt har manglende 
utvikling mot, eller opprettholdelse av, god kvalitet og funksjon. Imidlertid har 
registeret gjort flere tiltak for å svare på punktene i varselet. Blant annet har 
registeret bidratt til å utarbeide forslag til nasjonale retningslinjer, utarbeidet 
forslag til kvalitetsindikatorer, og elektronisk innrapporteringsløsning er på plass. 
Man ser likevel at den negative trenden for nye tilfeller med hoftedysplasi 
fortsetter. Dekningsgradanalyser er utført for opererte pasienter, men ikke for 
polikliniske pasienter.  
 
Registeret presenterer fortsatt ikke pasientrapporterte data, og registeret brukes 
fortsatt ikke til tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring. For å oppfylle formålet 
med å være et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister anbefaler Ekspertgruppen at 
registeret prioriterer å identifisere områder for kvalitetsforbedring og hvilke tiltak 
som vil være mest hensiktsmessig for å oppnå kvalitetsforbedringen. Økning av 
dekningsgraden står helt sentralt. 
 
 
Traume 

Bakgrunn for varsel: 

 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Få på plass en teknisk løsning som muliggjør å kunne ta ut, bearbeide og 

analysere data 

• Få på plass en søkefunksjon som kan lette bruken av data i registeret, både 

lokalt og nasjonalt  

 
Norsk Traumeregister (NTR) har levert en god årsrapport. Registeret har 
dokumentert at det har finansiering for teknisk løsning i orden, og ekspertgruppen 
vurderer at det nå er realisme for at dette kommer på plass. 
 
 
Norsk nakke- og ryggregister 
Bakgrunn for varsel: 
 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Beskrive plan for tiltak og iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke 
dekningsgraden 

• Gi en faglig vurdering av hvor lang oppfølgingstid pasientgruppen bør ha, og 
beskrive plan for hvordan endringen skal implementeres i registeret 

• Utvikle måltall for kvalitetsindikatorer og beskrive hvordan registeret skal 
rapportere på disse 
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Det lave antallet rapporterende sykehus er fortsatt bekymringsfullt. Det er videre 
bekymringsfullt at registeret pga. problemer med lokalt personvernombud og 
teknologi ikke har utfylte skjema fra OUS for 2018, og at andel utfylte 
oppfølgingsskjema for de øvrige sykehusene pr. 25.09.19 bare var mellom 32% og 
44%. Forøvrig er det ikke akseptabelt å ekskludere pasienter som ikke snakker 
norsk fra registeret eller fra dekningsgradsanalyser. 
Ekspertgruppen kan ikke se at registeret i tilstrekkelig grad har fulgt opp 
tilbakemeldingene om behov for økt dekningsgrad. Registeret beskriver at det er 
laget planer for å øke tilslutningen med inntil 10 poliklinikker når ePROM er på 
plass. Samtidig har registeret lagt det nødvendige arbeidet med ePROM på is i 
forbindelse med varselet om manglende faglig utvikling. 

 
Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 
Bakgrunn for varsel: 

 

Følgende forhold så ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 

Registeret og dataansvarlig må: 

• Iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke dekningsgrad og oppslutning 

• Beskrive nærmere nye aktiviteter for å øke dekningsgrad og oppslutning 

• Vurdere å få representanter fra alle norske helseforetak i fagrådet 

• Utarbeide kvalitetsindikatorer med måltall 

• Beskrive hvordan registeret planlegger å bruke registeret til klinisk 

forbedringsarbeid 

 

Ekspertgruppen mener at det fortsatt er liten utvikling i forhold til 

sentrale elementer som dekningsgrad, utvikling av 

kvalitetsindikatorer og bruk av registeret i klinisk forbedringsarbeid. 

Få kriterier for stadium 3 og 4 oppfylles og ekspertgruppen kan 

vanskelig se at registeret kan oppnå disse i de nærmeste årene. 

 

 
Smerte 

Bakgrunn for varsel: 
 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Lage plan for hvordan registeret skal samle inn data fra alle helseregioner 

og sannsynliggjøre at dette kommer på plass i løpet av 2019 

Ekspertgruppen konstaterer med tilfredshet at alle regioner nå 

rapporterer, og at tekniske løsninger nå ser ut til å være på plass, 

inkludert ePROM-løsning som er i test. 

 

 
NorArtritt 

Bakgrunn for varsel: 
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Registeret og dataansvarlig må: 

• Presentere en forpliktende avtale med alle nødvendige instanser som sikrer 

datafangst, inkludert en sannsynlig fremdriftsplan for implementering 

• Sannsynliggjøre at dekningsgrad >60% på pasientnivå kan oppnås innen 

utgangen av 2022 

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer viser god progresjon. Ekspertgruppen 
konstaterer med tilfredshet at registeret for 2018 presenterer data fra alle 
helseregioner. Ved utgangen av året var 16 av 18 avdelinger i gang med inklusjon 
og registrering.  

Registeret har siden i fjor rykket opp fra stadium 1 til stadium 2, og mangler kun 
dekningsgrad over 60% og dokumentert bruk til pasientrettet 
kvalitetsforbedringsarbeid på å oppnå stadium 3. Registeret arbeider målrettet 
med begge disse punktene. 
 
To registre med forlenget varsel: 
 
Gastronet 
Ved vurderingen av årsrapport for 2015 for Gastronet fant ekspertgruppen at 
registeret hadde vist mangelfull utvikling med tanke på å sikre opprettholdelse 
eller forbedring av kvalitet og funksjon. 
 
Følgende forhold så 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. 
 
Registeret fikk frist til 10.04.17 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.17 
med å beskrive de gjennomførte forbedringer. De fikk i 2018 ytterligere ett års frist 
med å oppfylle kravene i varselet av Interregional styringsgruppe. 
 
Ekspertgruppen vurderte 13.11.2019 Gastronets oversikt over fremdrift i arbeidet 
med forbedringer i registeret. Ekspertgruppen vurderer at registeret har oppfylt 
meldingspunktene i sitt tilsvar til varselet fra Ekspertgruppen.  
 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 

Ved gjennomgang av årsrapport for 2016 for Norsk register for arvelige og 
medfødte nevromuskulære sykdommer fant ekspertgruppen at registret hadde 
manglende utvikling mot, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon. I 
varselbrev til registeret, datert 30.12. 2017 så ekspertgruppen det nødvendig å 
forbedre: 
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Ekspertgruppen finner at Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære 
sykdommer har manglende utvikling mot eller opprettholdelse av god kvalitet og 
funksjon. Ekspertgruppen finner det derfor nødvendig å anbefale at Interregional 
Styringsgruppe utsteder varsel til registeret. 
 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer ble etablert i 
2008. Dekningen på individnivå etter åtte års drift er estimert til litt under 30 %. 
Registreringen til registeret fremstår som tilfeldig og usystematisk og det er 
usikkerhet om enheter som tidligere har registrert gjør dette fortsatt. Norsk 
register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer omtaler i 
årsrapporten gjennomførte tiltak og mulige tiltak. Tiltakene anses ikke egnet til å 
øke dekningsgraden i registeret. 
 
Registeret må: 
• vise at det er pågående systematisk datainnsamling ved alle enheter som har 
registrert til registeret tidligere 
• iverksette vesentlig mer aktivitet for å øke dekningsgraden 
• beskrive nærmere nye aktiviteter som må gjennomføres fremover for å øke 
dekningsgraden 
• vurdere om registeret bør endres vesentlig for å bedre tilslutningen 
 
Ekspertgruppen vurderte 01.11.18 Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer sin Gjennomføringsrapport/brev om forbedringer. 
Ekspertgruppen mente at registeret fortsatt i 2017 har manglende utvikling mot 
eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon, og anbefalte å gi registeret et år 
til for å kunne vise en positiv utvikling. Ekspertgruppen tilføyde følgende til 
tidligere utstedt varselbrev: 
Registeret og dataansvarlig må: 

• Sannsynliggjøre at dekningsgrad på 60% kan oppnås ved utgangen av 

2022 

• Avklare forhold til foreslått register for pasienter med Spinal muskelatrofi 

behandlet med Spinraza. 

 

Registeret fikk frist til 15.10.19 til å rapportere på fremdrift for forbedringer.  
Ekspertgruppen vurderte 13.11.19 Norsk register for arvelige og medfødte 
nevromuskulære sykdommer sin oversikt over fremdrift i arbeidet med 
forbedringer i registeret. Dekningsgraden nasjonalt estimeres til å være 39,2 % 
som er en liten økning fra 31% i 2017.  Dette er imidlertid fortsatt en svært lav 
dekningsgrad særlig sett på bakgrunn av at registeret ble opprettet i 2008. 
Tidligere foreslåtte tiltak til forbedring av dekningsgraden har ikke hatt 
tilfredsstillende effekt. Ekspertgruppen hadde en forventning om en vesentlig 
raskere vekst i dekningsgraden.  
 
Ekspertgruppen opprettholder vurderingen om at forankringen i fagmiljøene er for 
dårlig og stiller derfor igjen spørsmål ved om resultatene som presenteres i kapittel 
3 er representative så lenge dekningsgraden er så lav.  
 
Det nevnes 3 forbedringsområder (6.7), men ekspertgruppen finner ingen 
bekrivelse av konkrete tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring.  
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Årsrapporten gir også en sparsom bekrivelse av utfordringene registret står overfor 
og hvordan de er tenkt å løses for å oppfylle kravene til et nasjonalt register. Det 
beskrives rett nok noen planlagte tiltak for 2019/2020, men Ekspertgruppens 
vurdering er at disse ikke er tilstrekkelig til å gi en tilfredsstillende utvikling av 
registeret framover.  
 
Ekspertgruppens konklusjon: Vurderingen i fjor var å gi registret ett år til for å 
kunne vise en positiv utvikling. Ekspertgruppen mener at Norsk register for arvelige 
og medfødte nevromuskulære sykdommer fortsatt ikke kan vise dette, og at 
registeret fortsatt har manglende utvikling.  
 
 

Vedtak: 
På bakgrunn av registrenes svar på Varsel har ekspertgruppen fattet følgende 
enstemmige vedtak: 
Norsk hjertekirurgiregister 
Ekspertgruppen anbefaler at registeret får ett års utvidet frist å svare ut varselet 

de fikk i 2018. Ekspertgruppen presiserer forbedringspunktene jamfør opprinnelig 

varsel: 

Registeret og dataansvarlig må: 

• Ta initiativ til å utvikle faglige retningslinjer 

• Rapporterer resultater på kvalitetsindikatorer, med måltall, på 

helseforetaksnivå 

• Beskriver nærmere vurderinger rundt PROM/PREM, herunder hvilke 

verktøy som vil være egnet til å vurdere dette i registeret 

• Presentere hvordan resultater fra registeret brukes i pasientrettet 

kvalitetsforbedringsarbeid 

 
Nasjonalt barnehofteregister 
Ekspertgruppen vurderer ikke arbeidet med forbedringer som tilfredsstillende, 
men ser at registeret har gjort tiltak som kan gi positiv effekt fremover. 
Ekspertgruppen anbefaler derfor at registeret får ett år til for å svare på punktene i 
varselet de fikk for årsrapport for 2017. 
 
Nasjonalt traumeregister 

Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som 
tilfredsstillende.  
 
Norsk nakke- og ryggregister 
Basert på manglende oppfølging av første punkt i varselet fra Interregional 
styringsgruppe anbefaler ekspertgruppen at Interregional styringsgruppe sender 
melding til Helsedirektoratet med anbefaling om tap av nasjonal status.  
 
Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HisReg) 
På bakgrunn av nevnte forhold anbefaler ekspertgruppen at Interregional 
styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet med anbefaling om tap av 
nasjonal status.  
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 

Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som 
tilfredsstillende.  
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Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) 

Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som 
tilfredsstillende.  
 
Gastronet 

Ekspertgruppen vurderer arbeidet med forbedringer som 
tilfredsstillende.  
 
Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
(Muskelregisteret) 
På bakgrunn av nevnte forhold anbefaler ekspertgruppen at Interregional 
styringsgruppe sender melding til Helsedirektoratet om tap av nasjonal status. 

19-2019 Vurdering av årsrapporter for 2018 
 
Ekspertgruppen vurderte i sitt møte 51 årsrapporter. 
 
Av habilitetshensyn forlot følgende ekspertgruppemedlemmer møtet under 
behandling av årsrapport for aktuelle registre: 

- Kjell-Morten Myhr: Norsk multippel sklerose register og biobank 
- Torsten Eken: Nasjonalt traumeregister 
- Torild Skrivarhaug: Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og 

undomsdiabetes 
- Kaare Bønaa: Norsk hjerteinfarktregister 
- Liv-Marit Dørum: de 8 kreftregistrene 

 
Varsler 
Ekspertgruppen anbefaler at det utstedes varsel om manglende faglig utvikling til 
fire registre. 
 
Registrene som er anbefalt å få varsel er:  

• Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge 
(AblaNor) på grunn av manglende oppstart. 

• Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 

• Norsk diabetesregister for voksne 

• Norsk gynekologisk endoskopiregister 
 
Bakgrunn for varsler: 
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge: 
Ved gjennomgang av årsrapport for 2018 for Nasjonalt register for 
ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (AblaNor) fant Ekspertgruppen at 
registret har manglende utvikling mot, eller opprettholdelse av, god kvalitet og 
funksjon.  
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi (AblaNor) fikk 
nasjonal status sommeren 2015 – men har ennå ikke startet innsamling av data. 
Årsak til dette er oppgitt å være manglende tilgang på elektronisk løsning. 

Ekspertgruppen hadde forventet oppstart, og anbefaler derfor at interregional 
styringsgruppe utsteder Varsel om manglende fremdrift og utvikling av registeret. 

Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
Registeret og dataansvarlig må: 
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• Starte innregistrering av data.  

 
Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister: 
Ekspertgruppen vil berømme registeret for å presentere en oversiktlig årsrapport. 
Registeret er i prosess for å kunne få utført dekningsgradsanalyse mot NPR, ved at 
det gjennomføres et prosjekt der alle nyfødte får personnummer innen 24 timer i 
Helse Sør-Øst. 
Det savnes at registeret presenterer flere kvalitetsindikatorer på sykehusnivå, og 
informasjon om enhetenes etterlevelse av retningslinjer. Registeret presenterer 
ikke resultater for pasientrapporterte endepunkter, og har i liten grad identifisert 
pasientrettede kvalitetsforbedringsområder basert på analyser fra registeret.  
 
Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
Registeret og dataansvarlig må:  

• Utarbeide plan for et bredere sett av kvalitetsindikatorer 

• Identifisere pasientrettede forbedringsområder 

• Beskrive hvordan registeret planlegger å bruke registeret til klinisk 
forbedringsarbeid 

• Avholde fagrådsmøter 
 
Norsk diabetesregister for voksne: 

Norsk diabetesregister for voksne mottok et Varsel om manglende utvikling av god 
kvalitet og funksjon fra ekspertgruppen i forbindelse med årsrapport fra 2016.  

Et hovedproblem for registeret har vært lav dekningsgrad og utilfredsstillende metodikk 
for beregning av dekningsgrad, idet dekningsgrad kun er beregnet for prevalens ved 
hjelp av en metode der antall registreringer er sammenholdt med et anslag for nasjonal 
forekomst av diabetes. Registeret har selv ingen konkret plan for forbedring av 
metoden for beregning av dekningsgrad, og oppfyller dermed ikke alle kriterier for 
stadium 2. 

Med registerets metode for beregning ble dekningsgrad i 2017 anslått til 59% for type I 
diabetes (opp fra 49% i 2016), og 15% for type 2 diabetes (opp fra 13% i 2011). 
Tilsvarende tall for 2018 blir 58 % for type 1 diabetes (n=14510 av n=25000) og 12 % for 
type 2 diabetes (n=15563 av n=216000). Det er dermed ingen fremgang fra 2017.  

Det samles nå inn data fra alle helseregioner, men den lave dekningsgraden er 
bekymringsfull, og tiltakene man har igangsatt synes ikke å ha hatt effekt. 

I tillegg bør registeret presentere data for insidensrater per år både for Type 1 og Type 
2 diabetes. Dette har vært etterlyst av ekspertgruppen i tidligere årsrapporter, senest i 
fjorårets. Årets rapport svarer ikke på ekspertgruppens anbefaling i fjorårets vurdering 
av registeret. 

Registeret presenterer ikke resultater for pasientrapporterte data. 

 

Følgende forhold ser ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

• Beskrive en valid metode for beregning av dekningsgrad 

• Beskrive tiltak for å øke dekningsgrad, spesielt for type 2 diabetes 

• Presentere data for insidensrater for type 1 og type 2 diabetes 
 

 
Norsk gynekologisk endoskopiregister: 
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Registeret økte dekningsgraden fra 38 % i 2016 til 46% i 2017, men i stedet for 
ekspertgruppens forventninger om fortsatt økning mot 60 % i 2018, har det vært 
en nedgang i antall registreringer i 2018 i forhold til 2017 (side 68). Dekningsgrad 
for 2018 er kanskje knapt 45%. I 2018 var det 9 avdelinger som ikke deltok i 
registeret og tre avdelinger hadde sluttet å registrere.  Dekningsgrad er derfor 
bekymringsfull, både på avdelingsnivå og på individnivå. Det synes å være 
mangelfull nasjonal oppslutning om registeret i fagmiljøet. 
 
Registeret må presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes.  
Registerets omtale av tiltak for å øke dekningsgraden oppfattes av ekspertgruppen 
som sparsom. Det er vanskelig å se at det som omtales alene vil være tilstrekkelig 
til å heve dekningsgraden til over 60 % i 2019. 
 
Det er positivt at registeret i år presenterer resultater for en av 
kvalitetsindikatorene (komplikasjoner postoperativt) på sykehusnivå. Men heller 
ikke i år oppgis måltall for kvalitetsindikatorene. Dette gjør at indikatorene er 
mindre egnet som kvalitetsindikatorer. Man har ikke identifisert kliniske 
forbedringsområder basert på analyser fra registeret, og registeret kan dermed 
fremdeles ikke benyttes i klinisk forbedringsarbeid, til tross for at det har vært i 
drift siden 2013. Registeret oppgir at presentasjon av deltakende enheters 
etterlevelse av nasjonale retningslinjer «ikke er aktuell». Ekspertgruppen påpeker 
at dersom det ikke eksisterer retningslinjer for utførelse av et diagnostisk og 
terapeutisk inngrep så bør registeret ta initiativ til dette.   

Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre:  
Registeret og dataansvarlig må: 

• Presentere realistiske planer for hvordan dekningsgrad kan økes 

• Presentere resultater på flere kvalitetsindikatorer, med måltall, på 
enhetsnivå 

• Ta initiativ til å utvikle faglige retningslinjer 

• Identifisere pasientrettede kvalitetsforbedringsområder, og presentere 
hvordan resultater fra registeret brukes i klinisk forbedringsarbeid 

 
 
Endringer i status for registerstadium 
Seks registre avanserte i registerstadium: 
 

• Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer gikk opp fra stadium 1 til 2 

• Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas) går opp fra stadium 1 til 2 

• Norsk karkirurgisk register gikk opp fra stadium 2 til 4 

• Norsk hjertesviktregister gikk opp fra stadium 2 til 3 

• Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes gikk 
opp fra stadium 3 til 4 

• Cerebral parese registeret i Norge gikk opp fra stadium 3 til 4 
 

 
Ett register gikk ned i stadium 
 

• Norsk diabetesregister for voksne gikk ned fra stadium 2 til 1 
 

Ekspertgruppens vurdering angis i form av stadium for registerets funksjon 
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(stadium 1-4), og en strukturert tilbakemelding til registeret inkludert en vurdering 
av registerets planlagte tiltak kommende år. 

Vedtak:  

På bakgrunn av ekspertgruppens vurderinger av årsrapporter har gruppen 
enstemmig vedtatt at det anbefales at det utstedes «Varsel om manglende faglig 
utvikling» til fire registre. I tillegg anbefales for to registre ett års forlenget frist på 
fjorårets varsel.  
 

20-2019 Møteplan 2020 
 
Det foreslås følgende møteplan for 2020: 
 
Dagsmøte i februar/mars 2020 
Dagsmøte mai/juni 2020 
To-dagersmøte i november 2020 
 
Det ble ikke tid til å behandle saken. Eva avklarer foreslått møteplan med Vinjar. 
 
Vedtak:  

Det vil sendes forslag på datoer til ekspertgruppens medlemmer via Doodle. 
 

21-2019 Eventuelt 
 

1. Informasjon om Utredning av organisering og styring av det interregionale 
samarbeidet om nasjonale medisinske kvalitetsregistre, v/ Eva Stensland 

  
Som en repons til Riksrevisjonens kritikk av RHFenes styring av arbeidet med 
medisinske kvalitetsregistre satt AD-møtet ned en arbeidsgruppe som skulle 
utrede og gi en anbefaling for fremtidig styring- og organisering av 
kvalitetsregisterfeltet.  
 
Ny organisering, besluttet av AD-møtet, medfører at Interregional styringsgruppe 
(IRS) legges ned etter møtet 4. desember 2019.  
Det opprettes en interregional arbeidsgruppe som erstatter IRS. Arbeidsgruppen 
vil bestå av de fire lederne av de regionale servicemiljøene, leder av nasjonalt 
servicemiljø SKDE, en representant fra et nasjonalt kvalitetsregister, en 
brukerrepresentant (uten stemmerett), og en representant for IKT. Det blir 
rullerende lederfunksjon med to års virkning for de fire regionale lederne. Helse 
Sør-Øst skal ha første lederperiode. Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre i SKDE blir sekretariat for arbeidsgruppen.  
 
Fagdirektørmøtet er styringsgruppe for den nye interregionale arbeidsgruppen. 
Dette skal gi enklere linjer og tydeligere styring. Ekspertgruppen blir rådgivende for 
arbeidsgruppen.  
Det stilles spørsmål i dagens møte om arbeidsgruppens rolle når de regionale 
lederne skal ta avgjørelser vedr registrene (spesielt ved Varsel og Melding) og 
samtidig vil sitte som rådgivere for «sine» registre . Det erkjennes at de vil stilles i 
en krevende rolle.  
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Referatsaker 

 

2. Sak 11/19 – Tjenesteregistrenes tilbakemelding til ekspertgruppen: 

De tjenesteregistrene som ikke fikk godkjent sine beskrivelser av metoder 

for dekningsgradsanalyser og vurderinger av hvordan registrene kan tjene 

til kvalitetsforbedring for den totale pasientpopulasjonen, ble invitert til 

møte med ekspertgruppens leder sammen med leder for Nasjonalt 

servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 17.09.2019. Hensikten med 

møtet var å drøfte hvordan registrene kan beregne dekningsgrad. 

Utfordringen for registrene er å finne hva som skal være nevner i 

beregningen.  

Dette var et drøftingsmøte der det ikke ble tatt noen beslutninger og det 

understrekes at det er ekspertgruppen som vurderer 

dekningsgradsberegning i årsrapportene.  

 

3. Sak 12/19 – Forberede arbeid for vurdering av årsrapporter: 

Det ble i møtet 5. juni vedtatt at ekspertgruppens leder skulle ha møte 

med kreftregistrene sammen med leder av Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre i løpet av høsten 2019, for å diskutere 

punktene i brev fra kreftregistrene til ekspertgruppen datert 29. mai 2019. 

Tolkning av DG for kreftregistrene: Se referat fra møtet. 

Det var enighet om at for kvalitetsregistre i Kreftregisteret er det 

Utredningsmeldingen som skal gjelde som dekningsgrad. Dersom 

Utredningsmelding ikke finnes (per i dag gjelder dette Melanomregisteret) 

er det dekningsgrad for Kirurgimeldingen som gjelder.  

Det vil i nasjonale oversikter over dekningsgrad være med en kommentar om at 

Kreftregisteret (insidensregisteret) har oversikt over alle pasientene.  
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Orientering fra Interregional arbeidsgruppe og Interregional styringsgruppe 
 

 
 
Det gis muntlig orientering i møtet. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen tar saken til orientering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 2: Foreløpig referat fra møte i Interregional arbeidsgruppe 29.01.2020 (eget dokument 
vedlagt sakspapirene) 
Vedlegg 3: Referat fra møte i Interregional styringsgruppe 04.12.2019 

 
 
 
 

 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  03/2020 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk kvalitetsregister for hiv 
(NORHIV) 

NORHIV - Norsk kvalitetsregister for hiv - er forankret i Medisinsk klinikk, Infeksjonsmedisinsk 

avdeling, Oslo universitetssykehus. NORHIV fikk godkjenning som nasjonalt register allerede i 

2014, men på bakgrunn av manglende konsesjon fra Datatilsynet og manglende årsrapport for 

2016, mistet NORHIV sin nasjonale status. Den interregionale styringsgruppen understreket i sitt 

møte den 05.12.18, da anbefaling om tap av nasjonal status ble vedtatt, at den ville stille seg 

positiv till en ny søknad om et nasjonalt register for HIV hvis det blir etablert et rettslig grunnlag for 

registeret. P ersonvernombudet på Oslo universitetssykehus har nå vurdert at prosjektet har 

rettslig grunnlag i forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-1. Registrering er frivillig og 

samtykkebasert. Deltakerne får informasjon i samsvar med personvernforordningen artikkel 13 og 

14 og forskrift om medisinske kvalitetsregistre § 3-5. Registeret tilfredsstiller krav til 

dokumentasjon iht. § 3-4 (Sak 18/22249). NORHIV søker med dette om gjenopprettelse av nasjonal 

status. 

 

De fleste land vi kan sammenligne oss med har etablert slike registre for å sikre optimal oppfølging 

og behandling av hiv pasienter. Hiv-overvåkingen i Norge gjennom Meldesystem for smittsomme 

sykdommer (MSIS) har i hele perioden 1986 til 2019 vært anonymisert uten personidentiferbare data 

og derfor uten mulighet til å koble seg opp mot andre helseregistre, dødsårsaksregisteret og 

folkeregisteret. Oslo universitetssykehus følger opp omkring halvparten av de ca 4000 personene 

som lever med hiv i Norge i dag. Hovedvekten av disse følges poliklinisk ved Infeksjonsmedisinsk 

poliklinikk, i tillegg til Avdeling for immunologi og infeksjonsmedisin, Barneavdelingen og 

Olafiaklinikken. NORHIV bygger på Infeksjonsavdelingens lokale kvalitetsregister for hiv som har 

publisert data og samarbeidet med internasjonale hiv-kohorter (bl.a. Eurosida og Cascade) siden 

epidemiens begynnelse i 1983. 

 

Søknaden er solid forankret i brukerorganisasjonene, fagmiljøet og på avdelingsledernivå, samt 

infeksjonsavdelingens forskningsmiljø som har drevet hiv-relatert forskning i 30 år. Fagrådet i 

registeret har medlemmer fra alle helseregioner Data fra kvalitetsregisteret vil ha stor offentlig 

interesse med betydning for kartlegging av behandlingseffekt og fremtidige behov på feltet. 

 

Medisinsk klinikk er positiv til at det nå søkes om nasjonal status for registeret. Oslo 

universitetssykehus ved administrerende direktør støtter også søknaden.  Helse Sør-Øst 

RHF ved viseadministrerende direktør Jan Frich er positiv til at det søkes om gjenopprettelse av 

nasjonal status for NORHIV.    

 

 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  04/2020                                                                             

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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Forslag til vedtak 
Utformes i møtet. 
 
 

 
 

 
Vedlegg 
Vedlegg 4: Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister - NORHIV 
Vedlegg 5: Samledokument vedlegg NORHIV (eget dokument vedlagt sakspapirene) 
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Sak 04/2020 vedlegg 4 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister  
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Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for alderspsykiatri 
(KVALAP) 
 

Søknaden tar utgangspunkt i et etablert register som har data fra alderspsykiatriske avdelinger i 

alle helseregioner, og som nå søker status som nasjonalt kvalitetsregister. KVALAP ble 

opprettet i 2011 som et kvalitetsregister med deltagende avdelinger i Osloregionen, og har siden 

2016 hatt konsesjon til å inkludere avdelinger fra alle helseregioner. Oslo universitetssykehus, 

ved Aldring og helse, har driftet registeret siden 2016, med over 2000 pasienter inkludert. 

Kvalitetsregisteret inkluderer pasienter ved alderspsykiatriske avdelinger med affektive lidelser 

som depresjon og mani, demens, psykoselidelser, angstlidelser og ruslidelser. Registeret har 

hatt betydning for felles normer for utredning og har kastet lys over uforklarlig variasjon i 

behandling, slik som stor variasjon i bruk av ECT-behandling mellom avdelinger. Registeret vil 

kunne bidra til likeverdige alderspsykiatriske tjenester nasjonalt, og besvare nasjonale 

kvalitetsindikatorer. 

Søknaden er forankret i et samlet og sterkt nasjonalt fagmiljø. Fagrådet i registeret har 

medlemmer fra alle helseregioner, og er tverrfaglig sammensatt. Både Medisinsk klinikk, hvor 

registeret og kompetansetjenesten er organisert per i dag, og Klinikk for psykisk helse og 

avhengighet, der registeret kan organiseres i fremtiden, er positive til at det nå søkes om 

nasjonal status for registeret. Oslo universitetssykehus ved administrerende direktør 

støtter også søknaden om nasjonal status. Helse Sør-Øst RHF ved viseadministrerende 

direktør Jan Frich støtter initiativet. 

 
 

Forslag til vedtak 
Utformes i møtet. 
 

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 6: Søknad om status fom nasjonalt medisinsk kvalitetsregister - KVALAP 
Vedlegg 7: Samledokument vedlegg KVALAP (eget dokument vedlagt sakspapirene) 

 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  05/2020                                                                             

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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Sak 05/2020 vedlegg 6 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister  

 

 

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2020  

1 KONTAKTINFORMASJON 

Registerets navn Kvalitetsregister i alderspsykiatri (KVALAP) 

Registeransvarlig 
Fagsjef Marit Tveito, psykiater, Ph.d., Nasjonal 
kompetansetjeneste for Aldring og Helse, Oslo Universitetssykehus 

Telefon +47 924 55 517 

E-post marit.tveito@aldringoghelse.no 

Helseforetak Helse Sør-Øst 

Postadresse Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Bygg 20, 4. etg  

Hjemmeside kvalap.no 

 

2 REGISTERINFORMASJON 

Hovedformål 

Formålet med KVALAP er å kvalitetssikre utredning, diagnostikk og 

behandling av psykiske lidelser hos eldre i spesialisthelsetjenesten i 

Norge.  

Juridisk hjemmelsgrunnlag 

1) Konsesjon fra Datatilsynet. Konsesjon til å behandle 

helseopplysninger - Kvalitets- og forskningsregister i Viken 

alderspsykiatriske forskningsnettverk (2011/786).  

2) Endring av konsesjon fra Datatilsynet til å behandle 

helseopplysninger – Register over personer som utredes 

og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger (2016). 

Dekningsgrad 

Alderspsykiatriske avdelinger fra 18 sykehus fra alle helseregioner i 

Norge deltar i KVALAP, mens fem sykehus per dags dato ikke deltar 

i KVALAP. For pasienter som ikke inkluderes i KVALAP samles 

informasjon om pasientenes alder, kjønn og evt. årsak til at de ikke 

inkluderes i KVALAP, slik at det blir mulig å registrere dekningsgrad 

ved hver deltagende alderspsykiatrisk avdeling. Eldre med psykiske 

lidelser blir i mindre grad utredet ved andre avdelinger i 

spesialisthelsetjenesten, slik som generelle psykiatriske avdelinger 

eller distriktspsykiatriske sentre (DPS). En spørreundersøkelse laget 

for Helsedirektoratet i 2012 – «Rapport fra en kartlegging av tilbud 

ved alderspsykiatriske avdelinger og DPS» - viste at 

alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Norge hadde 5076 

pasienter til poliklinisk behandling og 1435 til behandling ved 

døgnenhet i 2011. Svar fra 57 av 76 DPS viste at de tok imot 2603 
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pasienter over 65 år. Totalt 926 pasienter ble avist med 

begrunnelse «ikke rett til helsehjelp, ikke egnet tilbud, pasientens 

alder, mangel på kompetanse».  

For å arbeide med kvaliteten på helsetilbudet som gis eldre med 

psykiske lidelser, kunne man tenkt seg å inkludere alle pasienter 

over 65 år ved alle avdelinger innen psykisk helsevern i hele landet, 

men storparten av behandlingen foregår i alderspsykiatriske 

avdelinger og DPS. Tall fra NPR 2018 viser at 9277 pasienter over 

65 år fikk en eller annen form for behandling ved 

alderspsykiatriske avdelinger, og 11877 ved DPS. Hovedtyngden av 

ressurskrevende døgnbehandling foregår imidlertid i de 

alderspsykiatriske avdelingene. Eldre over 65 år var totalt sett 

innlagt 92571 døgn i DPS eller alderspsykiatriske avdelinger i 2018. 

Av totalen for døgnbehandling foregikk to tredjedeler av 

behandlingen i de alderspsykiatriske avdelingene (63379 døgn, 

68,5%). Dette viser at behandlingen av eldre i 

spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern i hovedsak foregår   

i de alderspsykiatriske avdelingene. 

Vi mener at registerdata fra alle alderspsykiatriske avdelinger i 

landet vil være representativt for store deler av 

spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre med psykiske lidelser.  

For å kontrollere dekningsgrad vil vi i tillegg søke data fra NPR om 

hvilke pasienter som har vært til utredning og behandling i 

alderspsykiatriske avdelinger, slik at vi også kan beregne 

dekningsgrad i KVALAP fra NPR-data. NPR har bekreftet at data for 

«pasientepisoder» kan hentes ut helt ned til seksjonsnivå, slik at 

alle alderspsykiatriske avdelinger kan inkluderes. Aldring og helse 

har gjennomført årlige spørreundersøkelser om blant annet antall 

pasienter behandlet ved de ulike alderspsykiatriske avdelingene i 

Norge i døgnbehandling og poliklinikk, og har god oversikt over 

både avdelinger og tilbudet som gis. I tillegg har vi allerede god 

erfaring med å innhente tall fra de ulike sykehusene over antall 

innleggelser og antall konsultasjoner for unike pasienter gjennom 

året ved de alderspsykiatriske avdelinger, og vil kunne 

sammenlikne med data som KVALAP mottar. 

 

Det er ikke et mål at alle pasienter over 65 år med psykiske lidelser 

skal gis et tilbud innen alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste, og 

en dekningsgrad vil derfor ikke kunne beregnes ut fra bruk av F-

diagnosekoder i ICD-10 i spesialisthelsetjenesten. Noen pasienter 

med psykiske lidelser vil av hensyn til reiseavstand eller annen 

somatisk sykdom bli behandlet i voksenpsykiatriske 

avdelinger/DPS eller ved geriatriske avdelinger. KVALAP tar sikte 
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på å måle kvaliteten på tjenesten som gis ved de alderspsykiatriske 

avdelingene. Både kvalitetsarbeid og forskningsresultater vil 

imidlertid være overførbart til alt arbeid med eldre som har 

psykiske lidelser, og vil kunne komme alle eldre og helsepersonell 

som er i kontakt med disse pasientene til gode. 

 

 

3 REGISTERETS BETYDNING 

Generell begrunnelse 

Innen psykisk helsevern finnes det per i dag kun to 

kvalitetsregistre, Norsk register for behandling av spiseforstyrrelser 

(NorSpis) og Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig 

bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS). Alderspsykiatriske 

avdelinger er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet innen 

psykisk helsevern, og har til oppgave å utrede, diagnostisere og 

behandle eldre med psykiske lidelser. Andelen eldre i befolkning vil 

øke kraftig i årene som kommer, og antall eldre med psykiske 

lidelser vil øke som en naturlig konsekvens av de demografiske 

endringene. Den alderspsykiatriske pasienten har i tillegg ofte 

sammensatte lidelser, inkludert både fysiske, psykiske og sosiale 

utfordringer. Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen hos 

eldre. Det er den viktigste årsaken til funksjonshemming over hele 

verden, og er en viktig bidragsyter til den samlede globale 

sykdomsbyrden. Depresjon hos eldre er også assosiert med 

dårligere livskvalitet og risiko for demens. Det er også høy 

forekomst av andre psykiske lidelser hos eldre, og en økende andel 

blir eldre med alvorlige psykiske lidelser oppstått i yngre år. 

Alderspsykiatriske pasienter er ofte ekskludert fra 

forskningsstudier på grunn av smale inklusjonskriterier og disse 

pasientene er i liten grad spesifikt nevnt i retningslinjer om 

behandling av psykiske lidelser.  

 

KVALAP-registeret har eksistert siden 2011 i Oslo-regionen, og har 

etter hvert deltakende avdelinger fra hele landet. Dataanalyser har 

vist uønsket variasjon mellom de deltakende sykehusene når det 

gjelder utredning og behandling, for eksempel for bruk av ECT. 

Også bruken av tvang er det viktig at registreres systematisk. For 

eksempel vil man kunne kartlegge variasjon i bruk av tvang ved 

spesifikke diagnoser som demens, hvor lovverket gir rom for 

tolkning og kan gi rom for ulik praksis mellom sykehus. 

I 2016 fikk KVALAP-registeret konsesjon fra Datatilsynet til å utvide 

registeret til andre helseregioner, og per 2019 deltar 

alderspsykiatriske avdelinger fra alle helseregioner i registeret.  

Et nasjonalt kvalitetsregister i alderspsykiatri kan bidra til å 

kvalitetssikre utredning, diagnostikk og behandling av pasienter i 
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alderspsykiatriske avdelinger i Norge. Det vil legge til rette for å 

kunne standardisere utredningen av psykiske sykdommer hos 

eldre og dokumentere uønsket variasjon i behandlingsstrategi. Det 

er et forbedringspotensiale når det gjelder standardisering av 

utredning, diagnostikk og behandling av psykiske sykdommer hos 

eldre i Norge, slik at man kan følge nasjonale faglige råd for 

alderspsykiatri (Helsedirektoratet) på en strukturert og bedre 

måte, og på sikt redusere uønsket variasjon. Registeret utvikler nå 

kvalitetsindikatorer med måltall, slik at man kan følge opp over tid 

om den uønskede variasjonen minsker. Både for ECT og bruk av 

tvang utvikles det indikatorer som vil være felles for all psykiatrisk 

spesialisthelsetjeneste, og skape muligheter for sammenlikning 

også med de yngre populasjonene på sikt. En annen viktig 

kvalitetsindikator vil være somatisk undersøkelse i forbindelse med 

aktuell utredning og behandling, et område hvor det er behov for 

økt oppmerksomhet all den tid pasienter med alvorlige psykiske 

lidelser har kortere forventet levetid og betydelig fysisk 

komorbiditet. En kvalitetsindikator for gjennomføring av 

strukturert ruskartlegging ved alderspsykiatriske avdelinger ved 

AUDIT-C er det også behov for, gitt kunnskap om at forbruk av 

rusmidler (særlig alkohol) er økende i den eldre delen av 

befolkningen og samtidig bruk av vanedannende legemidler er 

høy. Risikoen for både fysiske og psykiske helseproblemer som 

følge av rusmiddelinntak i en sårbar pasientgruppe er betydelig, og 

det er et mål at alle pasienter innen alderspsykiatrisk 

spesialisthelsetjeneste kartlegges. 

 

Når registeret og elektronisk datafangst er godt etablert, kan man 

vurdere å utvide lokalisasjoner for inklusjon til alle landets DPS. Vi 

tror det vil være formålstjenlig at registeret er tjenestebasert 

fremfor tilstandsbasert, ettersom utredning og behandling innen 

psykisk helsevern omfatter mange ulike tilstander.  

 

4 UTVALG 

Inklusjonskriterier  

Alle pasienter som utredes og behandles ved alderspsykiatriske 

avdelinger. Ved redusert samtykkekompetanse hos pasienten, 

samtykker pårørende på vegne av pasienten. 

Eksklusjonskriterier  Pasienter uten samtykkekompetanse som ikke har pårørende.  

Kontrollfunksjoner for 

validering og statistisk 

bearbeiding 

Datainnsamlingen gjennomføres på papirskjema (Case Report 

Form, CRF) som skannes elektronisk, og data eksporteres direkte til 

SPSS filer. Kvalitetssikring av data skjer tre ganger årlig etter en 

standardisert prosedyre for å avdekke manglende utfylling, feil ved 

variabler og systematiske feil. Data fra de ulike avdelingene 

sammenlignes for å vurdere om variasjonen mellom avdelingene 
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er rimelig. Det planlegges elektronisk løsning for datainnsamling, 

hvor MRS skal brukes, og et oppstartsmøte med HEMIT er i 

planleggingsfasen. 

Forekomst av tilstanden 

KVALAP er et kvalitetsregister der deltakere inkluderes fra samme 

organisatoriske behandlingstilbud (alderspsykiatriske avdelinger), 

og inneholder derfor opplysninger om flere alderspsykiatriske 

sykdommer. 

 

Den finnes ingen studier som har undersøkt forekomst av psykiske 

sykdommer hos eldre ved et representativt utvalg av 

alderspsykiatriske pasienter i Norge. Fra tidligere undersøkelser 

ved norske alderspsykiatriske avdelinger vet vi at om lag 40 % av 

alle som blir innlagt i en alderspsykiatrisk avdeling har en alvorlig 

depressiv lidelse, omlag 20 % har demens med alvorlige 

atferdsforstyrrelser, mens de resterende pasientene enten har 

angstlidelse, psykoselidelse eller andre psykiske lidelser (Lærebok i 

alderspsykiatri 2019, Engedal og Tveito). Folkehelseinstituttet (FHI) 

har i 2011 publisert en rapport hvor de konkluderer med at det 

fortsatt er mangelfull kunnskap om forekomst av psykiske plager 

og lidelser hos eldre over 65 år i Norge (Forekomst av psykiske 

plager og lidelser, 2011). En nyere rapport fra FHI «Psykisk helse i 

Norge, 2018» viser til at funnene om psykiske lidelser ikke 

nødvendigvis er representative for de aller eldste. Det henvises til 

en svensk studie blant 95 åringer der 17 % hadde depresjon, 9 % 

angst og 7 % psykose. Det finnes ingen sikre tall på forekomsten av 

demens i Norge ifølge samme rapport, men det anslås at det er 

mellom 80 000 og 104 000 personer med demens i Norge per i 

dag, basert på tall fra en nederlandsk studie justert for levealder. 

 

5 DESIGN 

Generell beskrivelse 

Data som skal registreres er samlet inn i forbindelse med en 

standardisert utredning og behandling. Data registreres så tett opp til 

innkomst som mulig. Når inkluderte pasienter blir undersøkt eller 

behandlet på nytt, enten det er ved poliklinikk eller ved reinnleggelse 

i alderspsykiatrisk avdeling, vil en kunne følge pasienten over tid.  

 

Registeret skal registrere veldefinerte og målbare tiltak og handlinger. 

Behandlingen gitt er registrert på følgende måte (for detaljer om 

kategorier henvises til variabelliste vedlagt): 

  

• Psykofarmaka brukt fast  

• Psykofarmaka brukt eventuelt (ved behov) 

• Psykoterapi  
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• Annen planlagt individuell behandling (miljøterapi, 

trening i å fungere sosialt, fysisk trening, 

avspenningstiltak, musikk, lysbehandling, 

reminisens/erindringsarbeid)  

• Elektrokonvulsiv terapi (ECT)  

 

Målbare endepunkter er registrert på følgende 

måte:  

 

Endring i tilstand under 

behandling 

o Klinisk helhetsvurdering ved 

utskrivelse (CGI-I) 

o NPI-Q skåre ved 

behandlingsstart og ved 

avsluttet poliklinisk behandling 

/ utskrivelse 

 

I KVALAP skal det registreres pasientrapporterte data (PROM), 

gjennom standardiserte verktøy. Utvikling av variabler om 

pasientrapporterte data har vært i samarbeid med Fagsenter for 

pasientrapporterte data i Nasjonalt servicemiljø (SKDE) i Bergen og vi 

har også hatt en dialog med Seksjon for brukeropplevd kvalitet. Etter 

et omfattende arbeid i samarbeid med brukerrepresentant fra 

Mental Helse har KVALAP konkludert med at pasientrapporterte data 

skal innhentes ved bruk av RAND 12 som er et validert generisk 

skjema som gjør det mulig å sammenligne med andre 

pasientgrupper. Her svarer pasienten selv på spørsmål om egen 

helsetilstand, ved oppstart av behandling og ved avsluttet 

behandling.  

I tett samarbeid med Mental helse har KVALAP valgt å bruke en 

validert generisk kortversjon av spørreskjema om brukererfaring 

(PREM). Skjemaet er utviklet av Kunnskapssenteret og distribueres av 

Folkehelseinstituttet. Det er 12 spørsmål til pasienten om erfaringer 

etter opphold ved døgnavdeling eller poliklinisk konsultasjon. Dersom 

pasienten opplever at spørsmålene ikke er dekkende for sine 

erfaringer gis det anledning til å skrive i et åpnet tekstfelt.  

PROM og PREM blir pilottestet ved to avdelinger, før det innføres ved 

alle avdelinger. Opplysningene skal innhentes direkte fra pasienten 

som vil få tildelt et spørreskjema på avdelingen (inkludert frankert 

svarkonvolutt) eller via for eksempel direkte registrering online.  

En gang i året valideres et utvalg variabler, som for eksempel 

diagnose, mot etablerte terskelverdier på standardiserte skjemaer og 

funn sammenholdes med kunnskap om forventet pasientforløp. Data 
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fra de ulike avdelingene sammenlignes for å vurdere om variasjonen 

mellom avdelingene er rimelig. 

Demografiske data om pasienten som alder, kjønn, sivilstatus, 

utdanningsnivå og bosted registreres. Dette vil gi mulighet til å 

undersøke om tjenestene som gis i hele landet er likeverdige.  

 

For beskrivelse av datainnsamling og rutiner for datafangst henvises 

til brukermanual for KVALAP.  

Den enkelte sengepost/poliklinikk har ansvar for å fylle ut skjemaene, 

hvem som fyller ut hvilke skjemaer vil avhenge av den enkelte 

sengepost/poliklinikks rutiner/organisering. Det anbefales at 

sengeposten/poliklinikken oppnevner en lokal koordinator som har 

ansvaret for at nødvendige opplysninger er fylt ut før registersettet 

sendes inn. Opplysninger skal innhentes så tidlig som mulig ved 

oppstart av utreding/behandling, men med visse forbehold. For 

eksempel, hvis pasienter har en så alvorlig depresjon at det blir 

vanskelig å innhente data, oppfordrer vi til å avvente til et 

hensiktsmessig tidspunkt. Dato for når de ulike 

skalaene/kartleggingsverktøy blir gjennomført registreres.  

 

Rutiner for 

kvalitetssikring av data 

• Databehandler skanner skjemaene elektronisk og 

kvalitetssikrer dataene etter fastlagte prosedyre før de 

overføres databehandlingsansvarlig (OUS) for lagring. 

• Dataene overføres uten personidentifiserbare opplysninger 

ved bruk av 7zip eller på minnepenn Iron key. Begge metoder 

for overføring er godkjent av personvernet ved OUS. Dataene 

lagres på sikkert område på OUS.  

 

Ivaretakelse av 

personvern 

Navneliste med ID-nummer, navn, og personnummer oppbevares på 

kryptert minnepenn (IronKey) og i papirformat i låsbart skap ved OUS 

Ullevål, atskilt fra utfylte registersett. Navnelisteliste kan også 

oppbevares lokalt på det enkelte sykehus.  

 

Prosedyren er godkjent av Personvernombudet, OUS. 

Personidentifiserbare opplysninger gir grunnlag for flere analyser 

etter kobling med Dødsårsaksregister, Norsk pasientregister og 

Reseptregisteret.  

 

Pasientene uten samtykkekompetanse kan inkluderes dersom de har 

en pårørende som kan samtykke på deres vegne. Vi mener at dette er 

en sårbar gruppe, og inklusjon også av pasienter uten 

samtykkekompetanse gjør at data fra kvalitetsregisteret blir mest 

mulig valid i forhold til pasientgruppen som helhet. Muligheten for å 

endre grunnlag til et reservasjonsbasert register for bedre å sikre 
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representasjon av alle sykdomsgrupper er drøftet, men ikke 

konkludert. Foreløpig er registeret basert på samtykke. 

Rutiner for informasjon 

om registeret til pasienter 

Pasientene får informasjon om registeret før inklusjon, både muntlig 

og skriftlig i samtykkeskjema. Informasjon om registeret er 

tilgjengelig på nettsiden www.kvalap.no. I samtykkeskjema og på 

nettsiden er det beskrevet hvordan pasienter og pårørende kan 

trekke samtykket og reservere seg mot deltagelse i spesifikke studier. 

Kontaktinformasjon til ansvarlige for registeret er lett tilgjengelig på 

nettsiden. 

 

6 ANALYSE OG RAPPORTERING 

Retningslinjer for 

utlevering av data 

Søknad om datautlevering skal sendes fagråd/styringsgruppen i 

KVALAP (eget skjema for utfylling ligger på nettsiden 

www.kvalap.no). 

 Følgende punkter må være besvart: 

• Tittel  

• Kort prosjektbeskrivelse: Bakgrunn, forskningsspørsmål, 

målsetting og arbeidsplan. Prosjektplan/protokoll skal legges ved 

søknad. 

• Sluttdato for prosjektet  

• Ansvarlig forsker  

• REK- godkjenning/tilrådning av personvern 

• REK-nummer ved REK-godkjenning. Kopi av søknad til REK og 

REK-godkjenning skal legges ved søknaden. 

• Informasjon om data skal kobles mot andre registre.  

• Hvis kobling mot andre registre, hvilket register og beskrivelse av 

myndighet/registereier.    

• Informasjon om hvor data skal lagres. 

 

Før datautlevering skal det utarbeides en databehandlingsavtale. 

Datautlevering foregår etter egen prosedyre hvor det skal 

dokumenteres hvilke variabler som utleveres, hvor dataene skal 

lagres, og at datautlevering meldes til personvernombudet ved OUS.  

Viktigste analyser 

Data skal analyseres som helhet og for hvert senter for å fange opp 

variasjon mellom de ulike sykehusene/alderspsykiatriske 

avdelingene.  

De viktigste analysene er for å besvare kvalitetsindikatorer:  

http://www.kvalap.no/
http://www.kvalap.no/
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01 Somatisk undersøkelse Andel pasienter hvor 

somatisk undersøkelse er 

gjennomført  

02 Alkoholbruk  Andel pasienter kartlagt 

for alkohol problemer  

03 Kognitiv utredning  Andel pasienter hvor 

kognitiv funksjon blir 

kartlagt  

04 Psykoterapi Andel pasienter med 

depresjon hvor 

psykoterapi er 

gjennomført 

05 ECT Andel pasienter som 

bruker ECT 

06 Tvang  Andel pasienter innlagt 

med tvang 

07 Bedring av 

nevropsykiatriske 

symptomer 

Andel pasienter med 

bedring ved bruk av NPI-

Q ved behandlingsstart 

og ved behandlingslutt   

 

08 Bedring av psykisk 

helsetilstand 

Andel av pasienter som 

har bedring på CGI-I 

 

 

Rapporter 

Det vil bli utarbeidet årlig rapport til de deltagende avdelingene. 

Data som blir beskrevet i årsrapporten gir resultater for 

kvalitetsindikatorer nevnt over. Vi tar sikte på å analysere resultater 

oftere når elektronisk løsning er etablert. 

Rapportering på 

datakvalitet 

Dekningsgrad og ufullstendige registreringer rapporteres. 

For å få et bilde av dekningsgrad registreres også kjønn og alder på 

pasienter som ikke inkluderes i registeret. I tillegg gjøres analyser for 

å sjekke datakvalitet, og om det er stor variasjon mellom de ulike 

sykehusene.Ved den standardiserte kvalitetssikringen av data tre 

ganger årlig tas det direkte kontakt med avdelingene for å 

etterspørre manglede utfylling.  

Tilgang til individdata på 

egne pasienter 

Alle alderspsykiatriske avdelinger har tilgang til data om egne 

pasienter. 
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7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE  

   OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER* 

Oppfølging av anbefalinger 

fra nasjonale retningslinjer  

Per i dag finnes det flere retningslinjer for utredning og behandling 

av psykiske lidelser, slik som nasjonale retningslinjer for depresjon, 

forebygging av selvmord, bipolare sykdommer, psykoselidelser, og 

rus og psykiatriske (ROP) lidelser, men retningslinjene inneholder i 

liten grad spesifikke anbefalinger for eldre. I regi av 

Helsedirektoratet er «faglige råd» for behandling av eldre med 

psykisk lidelse publisert i mai 2019, men dette har ikke status som 

faglig retningslinje. Det kan allikevel være relevant å sammenlikne 

data fra registeret opp mot retningslinjene til tross for at de ikke er 

tilpasset eldrepopulasjonen spesielt. 

 

Vi mener at KVALAP-registeret kan bidra med viktig kunnskap om 

utredning og behandling av eldre i alderspsykiatrisk 

spesialisthelsetjenestetilbud. Denne kunnskapen vil blant annet 

kunne brukes til å tilpasse pakkeforløp for psykiske lidelser til eldre 

personer. Det er viktig at eldre pasienter med psykiske lidelser 

kartlegges kognitivt, for psykiske symptomer, bruk av rusmidler og 

blir undersøkt somatisk uansett diagnose. Vi vil også fange opp 

variasjon i behandling av psykiske lidelser og bruk av tvang med 

kvalitetsindikatorer, og måle effekt av behandlingen. 

Pasientrapporterte data (PROM og PREM) vil også bli registrert. 

 

Nasjonale 

kvalitetsindikatorer 

Andel pasienter som legges inn med tvang  

Andel pasienter som opplever tvangstiltak under oppholdet 

Andel pasienter med registrert hoveddiagnose 

  

 

 

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER  

Generell begrunnelse 

Samarbeid med Alderspsykiatrisk avdeling, Psykiatriske Institutet, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil og  

Svensk demensregister, SWEDEM. I Sverige finnes det ikke et eget 

register om eldre og psykiske lidelser, men register basert på 

tilstander, som for eksempel bipolar lidelse, psykotiske sykdommer 

og rus. Det er også i liten grad egne avdelinger for eldre med 

psykiske lidelser. I Danmark er det egne avdelinger innen 

alderspsykiatri, men ikke egne kvalitetsregistre utover ordinære 

nasjonale helseregistre så vidt vi kjenner til. 
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Det finnes utenfor Norge svært få nasjonale registre innen psykisk 

helse generelt og alderspsykiatri spesielt. Vi er i ferd med å 

etablere samarbeid med internasjonale forskningsgrupper som 

administrerer større forskningsprosjekter med datainnsamling 

over tid som kan sammenlignes med et register. 

 

9 ORGANISERING 

Databehandlingsansvarlig 

HF 

Oslo Universitetssykehus (OUS) HF 

 

Evt. annen databehandler 

enn dataansvarlig instans 

Oslo Universitetssykehus HF er databehandlingsansvarlig for 

KVALAP. Det daglige ansvaret for registeret er delegert til Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse, OUS.   

 

Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet er 

databehandler (design av skjemaer og elektronisk skanning av CRF 

utføres). 

Styringsstruktur 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har ansvaret for 

den daglige driften av registeret gjennom koordinator og 

fagansvarlig og registeransvarlig. 

Det er opprettet et fagråd med representanter fra alle 

Helseregioner i Norge. Fagrådet møtes to til tre ganger i året og 

har følgende sammensetning:  

- 1 representant fra Helse Nord, ergoterapeut  

- 1 representant fra Helse Midt, spesialsykepleier  

- 1 representant fra Helse Vest, sykepleier og enhetsleder 

ved alderspsykiatrisk poliklinikk 

- 2 representanter fra Helse Sør Øst (flest deltakende 

sykehus): en nevropsykolog/professor II og en lege/PhD  

- 1 representant fra faglig spesialistforening (Utvalg for 

alderspsykiatri), overlege ved alderspsykiatrisk avdeling. 

- 1 brukerrepresentant fra Mental Helse 

- 2 representanter fra Alderspsykiatri fagområde i Nasjonal 

kompetansetjeneste for Aldring og helse:  

o  fagansvarlig i KVALAP, lege/PhD 

Daglig ledelse 
Tanja Louise Ibsen, koordinator, Nasjonal kompetansetjeneste for 

aldring og helse 

Epidemiologisk/statistisk 

analysekompetanse 

Maria Lage Barca, lege, PhD, Nasjonal kompetansetjeneste for 

aldring og helse  

 

10 DELTAKENDE ENHETER 

Kort beskrivelse 
- Sykehuset Innlandet- Sanderud, - tre alderspsykiatriske 

sengeposter, en poliklinikk  
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- Sykehuset Østfold- alderspsykiatrisk sengepost og en 

poliklinikk   

- Nordlandssykehuset- Bodø, en alderspsykiatrisk sengepost 

- Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø, 

alderspsykiatrisk sengepost og en poliklinikk  

- Helse Nord-Trøndelag-Namsos- en alderspsykiatrisk 

sengepost  

- Akershus universitetssykehus-Skytta- to alderspsykiatriske 

sengeposter 

- Oslo universitetssykehus-, to alderspsykiatriske 

sengeposter og en alderspsykiatrisk poliklinikk 

- Vestre Viken- Blakstad. Alderspsykiatrisk poliklinikk 

- Diakonhjemmet sykehus- Tåsen, en alderspsykiatrisk 

sengepost og poliklinikk. 

- Grefsenlia Kløverinstitusjon, alderspsykiatrisk sengepost 

- Sykehuset i Vestfold, alderspsykiatrisk sengepost og 

poliklinikk 

- Sykehuset Telemark, alderspsykiatrisk sengepost 

- Helse Stavanger, alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost 

- St. Olavs Hospital-Trondheim, Alderspsykiatrisk sengepost, 

sagt ja, oppstart på vent 

- Helse Bergen -alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk  

- Sørlandet Sykehus- alderspsykiatrisk poliklinikk Arendal, 

alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost Kristiansand 

- Helse Møre og Romsdal, Ålesund - sengepost  

- Helse Fonna, alderspsykiatrisk poliklinikk 

 

 

11 IKT 

Løsning for datafangst 

Registersett (CRF) i papirversjon designes i programvaren 

Teleform. CRF fylles ut av klinikerne og sendes deretter til 

databehandler. CRF skannes elektronisk og dataene eksporteres 

direkte til en SPSS-fil til sikker server (forskningsserver) i Sykehuset 

Innlandet. Bilde av CRF opprettes automatisk som en ikke-

redigerbar pdf-fil på sikker server (forskningsserver) hos 

databehandler. 

 

Registeret er godt forankret i det kliniske miljøet med, som nevnt 

innledningsvis, 18 deltagende sykehus, og kun fem sykehus som 

ikke deltar per dags dato. Det jobbes med å få på plass en 

elektronisk løsning for datafangst, noe som vil redusere 

arbeidsbelastningen for klinikere som inkluderer pasientene. 

Løsning for rapportering 
Årsrapport skal utarbeides etter mal fra Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre.  
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Teknisk drift 

Design av skjemaer og elektronisk skanning av CRF utføres ved 

Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom 

(AFS), Sykehuset Innlandet (SI).  

 

Registeret planlegger elektronisk løsning for datainnsamling, hvor 

MRS skal brukes, og et oppstartsmøte med HEMIT er i 

planleggingsfasen. 

IKT-sikkerhet 

Databehandler følger gjeldende prosedyrer for informasjon og 

sikkerhet vedrørende databehandling ved Sykehuset Innlandet (SI). 

Det er etablert en databehandleravtale mellom OUS og SI. Alle 

data lagres på sikker server hos databehandler. Overføring av data 

fra databehandler (SI) til databehandlingsansvarlig (OUS) foregår 

ved bruk av Iron Key (kryptert minnepenn) eller 7zip 

(passordbeskyttet) og lagres i OUS server. Passord til 7zip 

formidles via telefon eller på sms til prosjektmedarbeidere i 

KVALAP på OUS. 

 

12 PERSONELL 

Stillinger 

Registeransvarlig, fagsjef Marit Tveito, psykiater, PhD, Nasjonal 

kompetansetjeneste for Aldring og Helse, OUS /SiV 

Maria Lage Barca, lege, PhD, fagansvarlig KVALAP, Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse, OUS /SiV 

Tanja Louise Ibsen, stipendiat, koordinator, Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse, OUS /SiV 

 

13 FINANSIERING 

Ansatte 

Tanja Louise Ibsen, stipendiat, koordinator 

Maria Lage Barca, lege, PhD, faglig ansvarlig 

Torunn Totland, PhD, medarbeider 

Benedicte Huseby Bøhn, medarbeider 

Ingrid Tøndel Medbøen, medarbeider 

Lisbeth Dyrendal Høgseth, medarbeider 

Marit Tveito, psykiater, PhD, fagsjef alderspsykiatri og 

registeransvarlig 

Drift 
Alderspsykiatri driftsmidler, Nasjonal kompetansetjeneste for 

aldring og helse 

Annet 
Databehandling, alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset 

Innlandet 

 

14 FORSKNING 
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Ansatte 
Planlagt stipendiatstilling i samarbeid med OUS, tentativ oppstart 

prosjekt i løpet av 2020. 

Publikasjoner 

1. Bendixen AB, Engedal K: Anxiety among older psychiatric 

patients: a hidden comorbidity? Aging & Mental Health 2015:1-8 

2. Bakkane Bendixen A, Hartberg CB, Selbæk G, Engedal K: 

Symptoms of Anxiety in Older Adults with Depression, Dementia, 

or Psychosis: A Principal Component Analysis of the Geriatric 

Anxiety Inventory. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 

2016;42:310-322.   

3. Bakkane Bendixen A, Engedal K, Selbaek G, Hartberg CB: Anxiety 

Symptoms in Older Adults with Depression Are Associated with 

Suicidality. Dement Geriatr Cogn Disord 2018;45:180-189.  

4. Bakkane Bendixen A, Engedal K, Selbaek G, Benth JŠ, Hartberg 

CB. Anxiety symptom levels are persistent in older adults with a 

mental disorder: A 33-month follow-up study. Int J Geriatr 

Psychiatry. 2019 Apr;34(4):601-608.  

Mastergradsoppgaver:  

1. «Reinnleggelse i alderspsykiatrisk avdeling – En 

oppfølgingsstudie» ved Trine Nordby Skjellestad  

 

2. «Sosialt felleskap, en viktig faktor for mestring av hverdagen hos 

eldre» ved Siri Pernille Ensrud 

 

 

15 TILLEGGSINFORMASJON FOR FORANKRING AV SØKNAD VED OUS  

1) Klinikkforankring (vedlegg) Medisinsk klinikk, Geriatrisk avdeling, OUS, 

Ullevål 

Definerte variabler/definisjonskatalog Variabeloversikt med kategorier. 

Har sykehuset allerede etablert et 
tilsvarende internt kvalitetsregister? 

Nei, OUS har ikke etablert internt 

kvalitetsregister for alderspsykiatri 

Hvilken rolle har OUS innen fagfeltet (lokalt, 
regionalt nasjonalt)? 

OUS er databehandlingsansvarlig for KVALAP. I 

tillegg er Nasjonal kompetansetjeneste for 

aldring og helse (NKAH), som omfatter 

fagområdet alderspsykiatri, knyttet til OUS-

Ullevål. NKAH har en nasjonal rolle innen feltet, 

med organisering av Landskonferansen i 

alderspsykiatri, årlige kurs for leger og øvrig 

helsepersonell innen alderspsykiatri, månedlig 

nettbasert undervisning; Psyk-IT og en 

undervisningsmodell: ABC psykiske sykdommer i 



Side 47 
 

eldre år, for primærhelsetjenesten. 

Kompetansetjenestens eget forlag har også gitt 

ut læreboken innen feltet: «Alderspsykiatri» av 

Prof. Emeritus Knut Engedal og fagsjef Marit 

Tveito, november 2019. I tillegg har 

kompetansetjenesten stor forskningsaktivitet, 

med flere årlige publikasjoner innen feltet 

alderspsykiatri.  

Nasjonal faglig forankring vedr. formål og 
databehandlingsansvar 

KVALAP er forankret i OUS, ved Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse. 

Kompetansetjenesten har faglig kunnskap innen 

feltet alderspsykiatri, kvalitetsregisterarbeid 

(NorKog) og databehandling. Aldring og helse har 

i tillegg bred faglig støtte fra alderspsykiatriske 

miljøer i alle helseforetak.  

Finansieringskilder beskrives 

Per i dag er KVALAP finansiert av egne 

driftsmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for 

aldring og helse. 

Publikasjonsliste vedlegges 
Vennligst se vedlegg over studier som bruker 

data fra KVALAP. 

Andre relevante vedlegg 

Registerbeskrivelse, brukermanualen, CRF 

(registersett), samtykkeskjema, konsesjon, 

databehandleravtale med AFS-SI, 

variabeloversikt, oversikt alderspsykiatriske 

avdelinger, beskrivelse kvalitetsindikatorer 
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Vurdering av søknad om nasjonal status: Nasjonalt kvalitetsregister for 
elektrokonvulsiv terapi (ECT)  
 
Elektrokonvulsiv terapi og kvalitetsutfordringer 

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er en medisinsk behandlingsform der det gis en kontrollert mengde 

strøm til hjernen for å utløse et generalisert epileptisk anfall. Hovedindikasjon for behandlingen er 

alvorlig depresjon med eller uten psykosesymptomer. Dette er tilstander der pasientene kan bli 

alvorlig psykisk og somatisk syke med høyt lidelsestrykk, funksjonsfall og høy suicidrisiko. ECT er en 

effektiv behandlingsmetode ved alvorlig depresjon. Samtidig er behandlingen forbundet med 

hukommelsesvansker, noe som kan påvirkes av behandlingsparameter som dosering, pulsbredde og 

elektrodeplassering. En undersøkelse utført har også vist både stor variasjon i bruk, praksis og 

organisering av ECT-behandling blant sykehus i Norge, noe som kan utgjøre en betydelig 

kvalitetsutfordring.  

Målsetning med registeret 

Registeret skal skaffe oversikt over ECT-behandlingen som gis i Norge inkludert vedlikeholds-

behandlinger og behandlinger gitt på nødrettsgrunnlag. Et nasjonalt ECT-register vil gi oversikt over 

populasjonen som får ECT, og effekt og bivirkninger av behandlingen. Det vil bidra til å sikre at 

Nasjonale retningslinjer for ECT fra 2017 etterleves. I tillegg vil registeret skaffe kunnskap om 

pasientenes opplevelse av behandlingen de mottar. Registeret vil inkludere pasienter som tas imot til 

ECT-behandling ved helseforetakene i Norge.  

Registeret er forankret i fagmiljø i alle regioner. Et nasjonalt fagråd med representanter fra alle 

helseregioner og brukerorganisasjoner er etablert. Fagrådet har vært sentralt i utarbeidingen av 

registerbeskrivelsen. En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment) 

er under utarbeiding. Registeret er i drift som et regionalt register i Helse Vest. Helse Bergen ved 

fagdirektør og klinikkdirektør for Divisjon psykisk helsevern støtter søknadsprosessen om nasjonal 

status. Initiativet til å starte søknadsprosessen støttes også av Helse Vest RHF ved fagdirektør. 

 

Forslag til vedtak 
Utformes i møtet. 
 

 
Vedlegg 
Vedlegg 8: Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister - Nasjonalt kvalitetsregister 
for elektrokonvulsiv terapi (ECT) 
Vedlegg 9: Samledokument vedlegg ECT (eget dokument vedlagt sakspapirene) 
Vedlegg 10: Variabelliste (eget dokument vedlagt sakspapirene) 
Vedlegg 11: ECT - Vedtekter 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  06/2020                                                                             

Saksbehandler rådgiver Ingrun Miljeteig, leder Kari Guldbrandsøy, 
Nasjonalt servicemiljø Helse Vest 
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Sak 06/2020 vedlegg 8 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister - Nasjonalt 
kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT) 

 

  

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister  

 

1 KONTAKTINFORMASJON  

Registerets navn  Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi (ECT-
register) 

Registeransvarlig  Ute Kessler, overlege, ph.d. 

Telefon  55974580 

E-post  Ute.kessler@helse-bergen.no 

Helseforetak  Helse Bergen HF 

Postadresse  Glasblokkene, blokk 2, Haukelandsbakken, 5020 Bergen 

Hjemmeside  Kommer ved etablering 

 

2 REGISTERINFORMASJON  

Hovedformål  Registeret skal sikre kvaliteten på diagnostikk og ECT-behandling, 
og skaffe kunnskap om effekt og bivirkninger av behandlingen. 

Juridisk hjemmelsgrunnlag  Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er EUs 
personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e og forskrift om 
medisinske kvalitetsregistre, jf. forskrift om medisinske 
kvalitetsregistre § 1-4. 

Dekningsgrad  Helse Bergen - Helse Stavanger - Helse Fonna - Helse Førde - 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) - Nordlandssykehuset - 
Oslo Universitetssykehus - Akershus universitetssykehus - Vestre 
Viken - Sykehuset Østfold - Sykehuset Innlandet - Sykehuset i 
Vestfold - Sykehuset Telemark - Sørlandet sykehus - St. Olavs 
Hospital - Helse Nord-Trøndelag - Helse Møre og Romsdal 
 
Det finnes per i dag ikke en fullstendig oversikt over steder som 
tilbyr ECT-behandling. Registeret vil bidra til å avdekke dette, og 
registeret er nå i dialog med NPR for å se på hvilke enheter som 
bruker relevante NPR-koder.  

 

3 REGISTERETS BETYDNING  

Generell begrunnelse  ECT er en effektiv behandlingsmetode ved alvorlig depresjon. 
Likevel er dette et område hvor det ikke finnes faglig konsensus 
om behandling. En tidligere undersøkelse har vist både store 
variasjoner i bruken av ECT blant sykehus i Norge og signifikant 
variasjon i praksis og organisering av behandlingen. Ujevn bruk og 
varierende praksis kan utgjøre en kvalitetsutfordring. Dermed 
omfatter det planlagte registeret et område med behov for 

mailto:Ute.kessler@helse-bergen.no
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medisinskfaglig avklaring og potensial for forbedringsarbeid. For 

mer informasjon, se registerbeskrivelsen. 
  

4 UTVALG  

Inklusjonskriterier   Alle pasienter i Norge som mottar ECT. 

Eksklusjonskriterier   Personer under 16 år. 

Kontrollfunksjoner for 
validering og statistisk 
bearbeiding  

Innregistreringsløsning forutsetter bruk av MRS, utviklet i regi av 
Hemit 
Det vil bli søkt bistand fra Fagsenter for medisinske registre i Helse 
Vest for statistisk bearbeiding 
Årsrapporter utarbeides av styringsgruppen/ 
registeradministrasjon med bistand fra Fagsenteret 

Forekomst av tilstanden  Det finnes ingen kvalitetssikret oversikt over antall pasienter eller 
utførte behandlinger i Norge. Basert på tall fra det svenske 
kvalitetsregisteret med utgangspunkt i norsk pasientpopulasjon 
anslås det at ca 1800 pasienter mottar ECT per år i Norge. 

 

5 DESIGN  

Generell beskrivelse  Det er pr. i dag lagt opp til at det registreres data før oppstart av 
ECT-serie, etter seriens slutt og ved kontroll 6 måneder etter 
avsluttet serie. Senere kan det bli aktuelt å utvide med flere 
måletidspunkt, slik at man f.eks. også kan registrere endringer 
underveis i en serie og ulike forhold ved kontinuasjons- og 
vedlikeholds-ECT. Videre er det lagt opp til at pasienter skal bes om 
å registrere PROMs og PREMs. Det er utarbeidet PROM-skjema i 
samarbeid med brukerrepresentanter. For mer informasjon, se 
registerbeskrivelsen.  
 
Et nøkternt variabelsett er utarbeidet med utgangspunkt i det 
svenske ECT-registeret hvor de har oppnådd god tilslutning og 
dekningsgrad. I tillegg vil et felles variabelsett med de fem andre 
registrene i det nasjonale prosjektet for etablering av registre 
innen psykisk helsevern og rusbehandling importeres automatisk 
fra NPR. Det vil i forbindelse med dette prosjektet settes i gang et 
arbeid for å se på mulighetene for automatisk datafangst via Norsk 
pasientregister (NPR). Dette vil ECT-registeret kunne dra nytte av. 
 
For å undersøke hvordan det går med pasientene på lengre sikt, 
kan det bli aktuelt å koble informasjon fra ECT-registeret med 
andre registre, slik som NPR, Reseptregisteret, Forløpsdatabasen 
Trygd (data fra NAV) og Dødsårsaksregisteret. Vi vil tilstrebe å ha så 
få unike variabler som mulig i ECT-registeret, og heller gjenbruke 
informasjon fra andre registre for å få mer relevant kunnskap. 

Rutiner for kvalitetssikring av 
data  

Variabler i registeret vil til enhver tid være i overensstemmelse 
med det som er beskrevet i personvernkonsekvensutredningen. 
Datakvalitetsanalyser vil gjennomføres ved jevnlige mellomrom. 
Ved behov vil man ha ekstra oppfølging av de sykehusene som 
leverer data av dårlig kvalitet. 
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5 DESIGN  

Ivaretakelse av personvern  Tilgang til daglig bruk gis til personell med tjenstlig behov og bare 
til data fra egen virksomhet. Tilgang i forbindelse med forskning 
tilstås i tråd med Helseforskningsloven og godkjenning fra REK. 
Vitenskapelige problemstillinger må ligge innenfor registerets 
formål. Variabler vil gjennomgås jevnlig i fagrådet for å forsikre at 
de er innenfor registerets formål. 

Rutiner for informasjon om 
registeret til pasienter  

Informasjon om registeret og pasientens reservasjonsrett gis til de 
registrerte gjennom et informasjonsskriv ved oppstart av 
behandling – se vedlegg. Her vil det også bli gitt informasjon om 
hva data skal brukes til og om den registrertes rettigheter. Se 
registerbeskrivelsen for utfyllende informasjon. 

  

6 ANALYSE OG RAPPORTERING  

Retningslinjer for utlevering 
av data  

Opplysninger i registeret skal være tilgjengelig for alle som ønsker 
å bruke opplysninger innenfor registerets formål så lenge 
nødvendige tillatelser og kriterier er oppfylt. For utfyllende 
beskrivelse vises til registerets vedtekter. 

Viktigste analyser  -Bruk av ECT per 100 000 innbygger i de enkelte helseforetakene. 
-Andel pasienter som behandles med ECT der det foreligger 
etablert indikasjon for behandlingen 
-Andel pasienter med depresjon som kartlegges med MADRS 
(Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale, et instrument 
for å måle symptomintensitet og –frekvens) innen en uke etter 
endt ECT-serie. 
-Andel pasienter med depresjon som oppnår symptomfrihet første 
uke etter endt ECT-serie. 

Rapporter  Registeret vil årlig utgi en aggregert fellesrapport. Årsrapporten vil 
bli utarbeidet i samarbeid med regionalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest. 
I tillegg vil deltakende sykehus få fortløpende og oppdaterte data 
der egne resultat blir sammenlignet med de nasjonale.   

Rapportering på datakvalitet  Det vil bli utarbeidet et system for «stikkprøver» for å undersøke 
om registrerte data er i samsvar med det som er registrert 
pasientens journal og om det foreligger intern konsistens i 
registeringen på den enkelte pasient. Datakvalitetsrapporter og 
valideringsprosjekt vil utarbeides med bistand fra nasjonalt 
servicemiljø/Fagsenter for medisinske registre.  
Dekningsgraden vil bli undersøkt ved å koble data fra ECT 
registeret og NPR(som inneholder prosedyrekode for ECT, hentet 
fra PAS/EPJ, se over). Dekningsgraden beregnes ved å dele antall 
observasjoner i kvalitetsregisteret på det samlete antallet av 
observasjoner i NPR (registrert med ECT prosedyrekode) og ECT 
registeret.  
Registerløsningen skal ha innebygget funksjonalitet som sikrer at 
opplysningene er valide og i størst mulig grad komplette med 
automatisk tilbakemelding om feil og mangler i registrerte skjema. 
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6 ANALYSE OG RAPPORTERING  

Tilgang til individdata på 
egne pasienter  

Registerløsningen vil bli organisert med lokale 
kvalitetsregisterenheter (databaser) ved hvert helseforetak. Hver 
juridisk enhet har sin egen database. Et ferdigstilt datasett fra 
denne databasen overført til det nasjonale kvalitetsregisteret, kun 
fra pasienter som ikke har reservert seg mot registrering. Et 
sykehus har tilgang til egne data, som en lokal 
kvalitetsregisterdatabase. 

  

7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE OG NASJONALE 

KVALITETSINDIKATORER* 

Oppfølging av anbefalinger 
fra nasjonale retningslinjer   

Registeret skal bidra til å sikre at Nasjonale retningslinjer for ECT fra 
2017 etterleves, særlig med tanke på følgende hovedområder: 

• Informasjon og rettslig grunnlag 

• Indikasjoner for behandling 

• Standarder for gjennomføring av behandling  

Se vedlagt beskrivelse av mål for registeret for en detaljert 
beskrivelse av hvilke konkrete mål sikrer at nasjonale ECT 
retningslinjer etterleves. 

Nasjonale kvalitetsindikatorer  Det foreligger ikke nasjonale kvalitetsindikatorer på området. 
Registeret har utarbeidet flere kvalitetsindikatorer, se 
registerbeskrivelse for mer informasjon om disse. 

  

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER  

Generell begrunnelse  Det er etablert samarbeid med det svenske ECT registeret ved 
registerleder Aksel Nordenskjold, der vi har fått et solid faglig 
grunnlag og støtte. Videre er det etablert et samarbeid med ECT 
miljøene i internasjonale konsortia (GEMRIC og GenECTic). Dette 
samarbeidet vil gi det nasjonale ECT registeret mulighet til å 
sammenligne ECT behandlingen i Norge med behandlingen i 
Sverige og andre land. 

  

9 ORGANISERING  

Databehandlingsansvarlig HF  Helse Bergen HF 

Evt. annen databehandler 
enn dataansvarlig instans  

Helse Vest IKT 

Styringsstruktur  Registeret har et fagråd bestående av representanter fra hver 
region, samt brukerrepresentanter fra relevante 
brukerorganisasjoner. 

Daglig ledelse  Daglig leder vil bli oppnevnt av databehandlingsansvarlig. Daglig 
leder vil jobbe i tett samarbeid med seksjon for ECT ved Haukeland 
US, der en har opparbeidet seg lang erfaring med det regionale 
kvalitetsregisteret for ECT. 
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9 ORGANISERING  

Epidemiologisk/statistisk 
analysekompetanse  

Prosjektleder har forskningserfaring, PhD. Det vil bes om bistand 
fra statistiker fra Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse 
Vest for bearbeiding og analysering av data og utarbeiding av 
rapporter. Etter hvert vil det drøftes hvorvidt det bør ansettes en 
egen statistiker i registeret. 

  

10 DELTAKENDE ENHETER  

Kort beskrivelse  Alle sykehus i Norge som utfører ECT behandling, se liste under 
punkt 2. 

  

11 IKT  

Løsning for datafangst  MRS (Hemit) 

Løsning for rapportering  Rapporteket (Helse Nord) 

Teknisk drift  Norsk Helsenett 

IKT-sikkerhet  Helse Vest IKT 

  

12 PERSONELL  

Stillinger  Faglig leder, daglig leder/koordinator 

 

13 FINANSIERING  

Ansatte  Faglig leder 50%, daglig leder/koordinator 50% 

Drift  Utarbeide informasjonsmateriell; webside, brosjyre. Oppfølging av 
samarbeidende sykehus. Kurs/opplæring. Utarbeide rapporter. 

Annet  Diverse IT-utstyr 

 

14 FORSKNING  

Ansatte  Det er utarbeidet et REK-godkjent forskningsprosjekt basert på 
data fra det regionale ECT registeret i Helse Vest. Det skal søkes 
midler for en PhD stipendiat basert på denne studien. 
 

Publikasjoner   Basert på data fra et kvalitetsforbedringsprosjekt i det regionale 
ECT registeret i Helse Vest har det blitt publisert følgende artikkel 
British Journal of Anaesthesia: 
 
U.Kessler, J.Bjorke-Bertheussen, E.Søreide, P.A.Hunderi, L.Bache-
Mathiesen, K.J. Oedegaard, A.Sartorius, H.Schoeyen.  Remifentanil 
as an adjunct to anaesthesia for electroconvulsive therapy fails to 
confer long-term benefits. Br J Anaesth, 121(6), 1282-1289. 
doi:10.1016/j.bja.2018.07.011 
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15 RELEVANTE VEDLEGG  

Vedtekter for Nasjonalt ECT register 
Registerbeskrivelse  
variabeloversikt og oversikt over mål 
Informasjonsskriv om registeret og reservasjonsrett (utkast) 
DPIA (foreløpig arbeidsdokument) 
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Inklusjon til klyngeregistre 
 
Ved spørsmål om hvorvidt registre skal inkluderes i klyngeregistre, er det i noen tilfeller uenigheter i 
fagmiljø om hvilke fagområder som hører sammen. Skal ekspertgruppen være det organet som 
vurderer hvilke registre som skal inngå i en bestemt klynge, for eksempel hvilke registre som vil inngå 
i klyngeregister for nevrologi? 
 
 
 
 

 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Utformes i møtet. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  07/2020                                                                             

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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Informasjon om saker som er relevante for ekspertgruppen 
 

Sekretariatet vil i møtet informere om følgende sak:  

- Konferanse i oktober 2020 

 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen tar sakene til orientering. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  08/2020                                                                             

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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Møteplan for 2020 
 

Basert på Doodleplanlegging er følgende møtedatoer for 2020 satt:  

- 8. juni. Sted: Radisson BLU,  Gardermoen. 

- 3.-4. november, sted: Clarion Hotel Oslo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  09/2020                                                                             

Saksbehandler  
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Eventuelt 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 

 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26.02.2020 

Saksnr  10/2020 

 


