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        19.04.2016  

 
 
 
 
 
 

Til medlemmene i ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av ekspertgruppens leder innkalles dere til møte  
 
 
 
Tid:   26. april kl. 09.30 - 15.00 
Sted:   Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 
   
 
Kjøreplan: 
 
09.30: Saksbehandling 
11:30: Lunsj 
 
 
Vel møtt! 
 
 
 
 
 
På vegne av ekspertgruppens leder - 
vennlig hilsen sekretariatet 
 
 
Eva Stensland  
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Helse Nord RHF / UNN HF / UiT 
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SAKSLISTE  
EKSPERTGRUPPEN FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte dato 26. april 2016 
 

Sak nr. Sakstittel  Vedlegg 
nr 

 
1/2016 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 
 

  

2/2016 Referat fra møte 07.12.205 
 

 1 

3/2016 Veileder for krav og kriterier i stadieinndelingssystemet  2,3 

4/2016 Behandling av ny registersøknad: Norsk brannskaderegister 
(redigert søknad) 
 

 4,5,6,7,8,9 

5/2016 Behandling av ny registersøknad: Nasjonalt kvalitetsregister 
for alvorlige primære hodepiner 
 

 10,11 

6/2016 Endring av status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
– prosedyre og kriterier 
 

 12 

7/2016 Utvidelse av Ekspertgruppen  13 

8/2016 Eventuelt   
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26. april 2016 

Saksnr  1/2016                                                        

Saksbehandler SKDE 
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Referat fra forrige møte 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 

 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1, sak 2/2016: Møtereferat fra møte 07.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26. april 2016 

Saksnr  2/2016                                                                             

Saksbehandler SKDE 
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Vedlegg 1, sak 2/2016: Møtereferat fra møte 07.12.2015 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag 7. desember 2015 

Tid Kl 1300 - 1630  

Sted Helsedirektoratet 

Deltakere Barthold Vonen (leder), Jon Helgeland, Jan Nygård, Torsten 
Eken, Jørgen Holmboe, Vinjar Fønnebø, Odd Aalen  

Fraværende Kjell-Morten Myhr, Rune Kvåle, Torild Skrivarhaug, Kaare Bønaa 

Gjester Åse Sivertsen og Ragnvald Brekke 

Fra 
sekretariat  

Eva Stensland, Trine Magnus  

 

Sak   

 
13-2015 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes 
 

14-2015 Referat fra forrige møte 
Det var ingen kommentarer til tidligere utsendt referat. 
 
Vedtak:  
Referat fra møte 28. og 29. oktober 2015 godkjennes  
 

15-2015 Behandling av nye registersøknader 
Det forelå fire nye søknader til behandling, hhv 

1. Norsk brannskaderegister (Helse Vest) 
2. Norsk kvalitetsregister for behandling av ruslidelse (Helse Vest) 
3. Norsk parkinsonregister og biobank (Helse Vest) 

Møtereferat: 

Møtedato  7. desember 2015 

Møtenr. 3 - 2015 
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4. Norsk kvalitetsregister for ØHN – tonsilleoperasjoner (Helse Midt-
Norge) 

Alle registrene har anbefaling fra egen region, som påtar seg juridisk og 
økonomisk driftsansvar. 
Nedenfor refereres i korte trekk Ekspertgruppens kommentarer og 
konklusjon angående de enkelte registrene 
 
Norsk brannskaderegister (NBR) 
Registeret er koplet til en nasjonal kompetansetjeneste og søknad fra NBR 
ble behandlet av Ekspertgruppen første gang 14. desember 2014 og ble ikke 
anbefalt i sin daværende form. Ny søknad var nå utarbeidet og 
registerledelsen v/ Åse Sivertsen og Ragnvald Brekke møtte Ekspertgruppen 
for å redegjøre for elementene i ny søknad. 
Ekspertgruppen så klart at det hadde skjedd forbedringer siden sist, og at 
spesielt nasjonal forankring var beskrevet. Ekspertgruppen var likevel 
tydelig på at det fortsatt er en del forhold som må utvikles videre, og hadde 
spesielt kommentarer til følgende forhold: 

 Inklusjonskriteriene bør avgrenses til spesialisthelsetjenesten 

 Kvalitetsforbedringsformålet bør beskrives mer utførlig  

 En nærmere beskrivelse av variabelinnholdet bør utarbeides  

 Et samarbeid med det pågående utviklingsarbeidet om et 
fellesregister på traume- og intensivfeltet bør beskrives nærmere 
 

Konklusjon Norsk Brannskaderegister: 
 

Ekspertgruppen ser grunnleggende positivt på etablering av Norsk 
Brannskaderegister, men erkjenner fortsatt behov for en videre 
bearbeidelse av søknaden: 
 

 Inklusjonskriteriene bør avgrenses til spesialisthelsetjenesten 

 Kvalitetsforbedringsformålet bør beskrives mer utførlig  

 En nærmere beskrivelse av variabelinnholdet bør utarbeides  

 Et samarbeid med det pågående utviklingsarbeidet om et 
fellesregister på traume- og intensivfeltet bør  beskrives nærmere 
 

Ekspertgruppen kan derfor ikke anbefale etablering av Norsk 
Brannskaderegister som nasjonal kvalitetsregister i sin nåværende form. 
 

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse 
Ekspertgruppen erkjenner at behovet for kunnskap om behandlingsinnhold, 
-kvalitet og –resultater på området er stort, og den politiske etterspørselen 
etter et register på dette området er sterk. Initiativet til dette registeret er 
derfor prisverdig og velkomment. Registeret er i regional drift i Helse Vest 
og søker nå nasjonal status. 
Ekspertgruppen ser imidlertid et betydelig utviklingspotensiale i 
registerbeskrivelsen. Det er et omfattende variabelsett, men en for svak 
beskrivelse av hvordan pasientene identifiseres og hvilke kvalitetsmål som 
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er definert. Videre er omfang og typer utredning og behandling svakt 
beskrevet, noe som også gjelder den nasjonale forankringen og etablering 
av et nasjonalt fagråd. Registeret er samtykkebasert, og det er ønskelig med 
en vurdering av forventet bortfall. Ekspertgruppen stiller også 
spørsmålstegn ved validitet i metoden for datafangst, der behandler og 
pasient skal fylle ut skjema sammen. Erfaringer fra drift av registeret så 
langt er ikke beskrevet. 
 
Konklusjon Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse 

1. Et kvalitetsregister på dette området er sterkt etterspurt og 
Ekspertgruppen hilser initiativet varmt velkomment. 

2. Ekspertgruppen erkjenner imidlertid at registeret ikke er tilstrekkelig 
modent for nasjonal status og kan ikke anbefale nasjonal etablering 
på nåværende tidspunkt. 

3. Ekspertgruppen viser til sin omtale av en del forbedringsområder og 
anbefaler registerledelsen å arbeide videre med utvikling av 
registeret. 

4. Ekspertgruppen anbefaler at en ny søknad om nasjonal etablering 
bygger på og omtaler erfaringer og resultater fra en periode med 
regional drift. 

 
 
Norsk Parkinsonregister og biobank 
Registeret er koplet til en nasjonal kompetansetjeneste og omhandler en 
pasientgruppe med stor sykdomsbyrde og mange tapte leveår. Registeret er 
godt beskrevet med klart definerte og pasientsentrerte endepunkt. 
Ekspertgruppen erkjenner imidlertid at kvalitetsforbedringspotensialet er 
svakt beskrevet og anbefaler at dette styrkes. Ekspertgruppen presiserer at 
deres uttalelse gjelder registeret, og at en tilhørende biobank ligger utenfor 
deres ansvarsområde. 
 
Konklusjon Norsk Parkinsonregister og biobank 
Ekspertgruppen anbefaler etablering av Norsk Parkinsonregister og biobank 
som nasjonalt kvalitetsregister, inkludert merknadene i omtalen ovenfor. 
 
 
Norsk kvalitetsregister Øre Nese Hals – Tonsilleoperasjoner 
Registeret vil bli det første innenfor Øre-Nese-Hals-faget, og 
Ekspertgruppen ser positivt på at det er planlagt som første del av et større 
og samlet ØNH-register. Ekspertgruppen erkjenner at problemstillinger 
knyttet til tonsilleoperasjoner har vært diskutert globalt i over en 
mannsalder uten at enhetlig praksis har utviklet seg, men ser likevel positivt 
på etablering av et norsk register på dette området. Ekspertgruppen 
bemerker den beskrevne forskjell i insidens av tonsilleoperasjoner mellom 
Norge og Sverige med nesten dobbel så høy insidens i Norge, og ser fram til 
at registeret kan belyse dette forholdet nærmere. Registeret framstår godt 
planlagt og gjennomtenkt, med konkrete kvalitetsmål og forslag til 
forbedringsområder. IKT-løsningen er imidlertid ikke tilstrekkelig beskrevet. 
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Ekspertgruppen legger til grunn at registeret vil dokumentere etterlevelse 
av retningslinjene i nasjonal veileder. 
 
Konklusjon Norsk kvalitetsregister Øre nese Hals – Tonsilleoperasjoner 
Ekspertgruppen anbefaler etablering av Norsk Kvalitetsregister Øre Nese 
Hals – Tonsilleoperasjoner som nasjonalt kvalitetsregistre og ser positivt på 
at det er planlagt som første del av et større ØNH-register. 
 

16-2015 Eventuelt 
Barthold Vonen reiste problemstillingen om Ekspertgruppens rolle i å sikre 
at etablerte nasjonale kvalitetsregistre med mer enn en viss levetid fyller sin 
funksjon, med spørsmål om det burde etableres en form for 
«resertifiseringsordning».Ekspertgruppen ba sekretariatet om en sak om 
dette til neste møte. 
Jan Nygård erkjente at det ikke er kommet noen nye registersøknader fra 
Helse Sør-Øst de senere årene, og meldte sin bekymring for dette. 
Ekspertgruppen tilsluttet seg bekymringsmeldingen og ba om en oversikt 
over nye registersøknader og deres regionale tilknytning fra de siste tre 
årene. 
Jan Nygård kommenterte gruppering og presentasjon av nasjonale 
kvalitetsregistre på www.kvalitetsregistre.no og etterspurte 
Ekspertgruppens rolle i å bidra her. Det var enighet om å be leder og 
sekretariat vurdere dette til neste gang. 
 

 
 

 

Neste møte: 

26. april 2016 

 

Referent: Trine Magnus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvalitetsregistre.no/
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Veileder for krav og kriterier i stadieinndelingssystemet 
 

Bakgrunn: 

Saken er en oppfølging av ekspertgruppens behandling av årsrapporter for 2014 i oktober 2015 (sak 

10-2015). Det framkom under gjennomgang av årsrapporter behov for presiseringer på flere punkter 

i stadieinndelingssystemet for hvordan kriteriene skal forstås og vurderes. Sekretariatet ble bedt om 

å utarbeide forslag til veileder for utdypende og felles forståelse av krav og kriterier.  

Aktuelt: 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til veileder for hvilke krav som bør stilles for at hvert enkelt punkt 

i stadieinndelingssystemet skal vurderes som oppfylt (vedlegg 3). Dokumentet inneholder i tillegg til 

veiledning også en beskrivelse av hvor i årsrapporten disse opplysningene finnes.  

Presiseringer av krav i stadieinndelingssystemet må også gjenspeiles i veiledningsteksten i 

årsrapportmal, som er utformet som instruksjon for registrene ved utfylling.  Ekspertgruppen bes 

vurdere behov for endringer i veiledningstekst til årsrapporten (årsrapportmal vedlegg 4). 

Det framkom under gjennomgang av årsrapporter for 2014 også andre problemstillinger som vil være 

nyttige å diskutere ytterligere før gjennomgang av årsrapporter for 2015: 

 Skal kapittel 3 i årsrapport struktureres med en del 1 med presentasjon av relevante analyser 

for stadievurdering, sentrale kvalitetsindikatorer og variabler knyttet til kliniske 

kvalitetsforbedring og en del 2 med ”andre resultater”? 

 Vil det være aktuelt å be registeret gi en kortfattet beskrivelse av ”endringer siden forrige 

årsrapport”? 

 Ekspertgruppens gjennomgang av årsrapporter er tidkrevende. Ekspertgruppen må ha 

gjennomgang av alle årsrapporter for vurdering av kvalitetsindikatorer, klinisk 

forbedringsarbeid samt overordnet vurdering av stadium og anbefalinger for registerets 

videre arbeid. Er det hensiktsmessig at sekretariatet forhåndsutfyller deler av 

vurderingsskjema i forkant av møtet? 

 
 

 

 

 

Saksframlegg 

Møtedato  26. april 2016 

Saksnr  3/2016                                                                             

Saksbehandler Eva Stensland 
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Forslag til vedtak :  

1. Ekspertgruppen anbefaler utarbeidet veileder for krav og kriterier i stadieinndelingssystemet og 

endringer i veiledningstekst for årsrapportmal med de endringer som framkommer under møtet (for 

bruk- og gjennomgang av årsrapporter for 2015). 

2. Ekspertgruppen har gjort avklaringer rundt arbeidsmetodikk for gjennomgang av årsrapporter for 

2015. 

 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 2, sak 3/2016: Veileder for stadieinndelingssystemet. 
Vedlegg 3, sak 3/2016: Årsrapportmal – se separat vedlegg. 
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Vedlegg 2, sak 3/2016: Veileder for stadieinndelingssystemet 
 

 
Veileder for stadieinndelingssystemet  
 
Stadium 1 

  

Krav  Registeret tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal 
status. 

Veiledning Se Helsedirektoratets  veileder: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/Veilede
r%20Oppretting%20og%20drift%20av%20nasjonale%20medisinske%2
0kvalitetsregistre%20IS-2332.pdf 

  

Krav  Registeret har et HF eller annen instans som har tatt på seg 
databehandlingsansvaret. 

Veiledning Dokumenteres skriftlig, se: https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-
nasjonal-status 

  

Krav  Registeret har et RHF som har forpliktet seg til et økonomisk 
ansvar for drift av registeret 

Veiledning Dokumenteres skriftlig, se: https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-
nasjonal-status 

  

Krav  Registeret har en beskrivelse av metode for beregning av 
dekningsgrad og evaluering av datakvalitet 

Veiledning Se mal registerbeskrivelse: https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-
nasjonal-status 

  

Krav  Registeret har en beskrivelse av relevante analyser og prosedyre 
for løpende rapportering tilbake til deltakende enheter 

Veiledning Se mal registerbeskrivelse https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-
nasjonal-status og https://www.kvalitetsregistre.no/etablering 

  

Krav  Registeret inkluderer de viktigste nasjonale retningslinjer og 
nasjonale kvalitetsindikatorer (der disse finnes) og variabler for 
PROM/PREM (der dette er mulig) 

Veiledning Se mal registerbeskrivelse https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-
nasjonal-status 

  

Krav  Registeret skal utgi årsrapport i henhold til beskrevne krav 

Veiledning Se mal årsrapport 
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/arsrapportmal.pdf 

  

Krav  Registeret har en oppdatert plan for videre utvikling 

Veiledning Registeret har en plan som omfatter konkrete og realistiske tiltak for 
videre utvikling 

  

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/Veileder%20Oppretting%20og%20drift%20av%20nasjonale%20medisinske%20kvalitetsregistre%20IS-2332.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/Veileder%20Oppretting%20og%20drift%20av%20nasjonale%20medisinske%20kvalitetsregistre%20IS-2332.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/Veileder%20Oppretting%20og%20drift%20av%20nasjonale%20medisinske%20kvalitetsregistre%20IS-2332.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/etablering
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-nasjonal-status
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/arsrapportmal.pdf
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Stadium 2 

 Registeret er stadium 2 når det oppfyller krav angitt i stadium 1, og:  

  

Krav  Er i drift og samler data fra aktuelle HF (i alle helseregioner) 

Veiledning Registeret dokumenterer at det samler data fra alle aktuelle HF 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5 punkt 5.3 

  

Krav  Presenterer resultater på nasjonalt nivå 

Veiledning Registeret presenterer resultater fra (aktuelle HF i?) alle fire regioner 
samt aggregerte nasjonale gjennomsnitt 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 3 

  

Krav  Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 

Veiledning Registeret beskriver når og hvordan dekningsgradsanalyser mot ekstern 
datakilde (eks NPR, Reseptregisteret, MFR, EPJ) skal gjennomføres. 
Dersom det ikke er mulig å beregne dekningsgrad mot uavhengig kilde 
skal registeret redegjøre for hvordan de arbeider for å inkludere alle 
relevante pasienter, og om det er mulig å estimere/beregne 
dekningsgrad p annen måte 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.2  

  

Krav  Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende 
rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende 
enheter 

Veiledning Registeret beskriver hvilke resultater som skal gjøres tilgjengelig for den 
enkelte enhet, og arbeid for å tilgjengeliggjøre resultater for deltakende 
enheter. (Hvordan definere begrepet ”løpende”: krav til rapportering 
utover årsrapport, kvartalsvis?. Behov vil nok variere mellom registre) 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 7, punkt 7.1 og 7.2 

  

Krav  Har en oppdatert plan for videre utvikling 

Veiledning Registeret har en plan som omfatter konkrete (og realistiske?) tiltak for 
videre utvikling 

Årsrapport 
punkt 

Del II 

  

 
Stadium 3 

 Registeret er i stadium 3 når det oppfyller krav angitt i stadium 2 og:  

  

Krav  Kan redegjøre for (metoder for sikring av ?) registerets datakvalitet 

Veiledning Registeret redegjør for hvilke metoder som brukes for å vurdere og sikre 
datakvaliteten i registeret. Beskrivelse av infrastruktur og rutiner som 
ivaretar riktige og komplette data (eks opplæring, informasjonsarbeid, 
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tekniske støttesystemer) 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.5  

  

Krav  Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde 

Veiledning Registeret beskriver resultater fra dekningsgradsanalyser mot ekstern 
datakilde (eks NPR, Reseptregisteret, MFR, EPJ). Dersom det ikke er 
mulig å beregne dekningsgrad mot uavhengig kilde skal registeret gi et 
estimat på andelen av relevant pasientgruppe som er inkludert, og 
redegjøre for hvorfor den populasjonen som registreres er den viktige å 
få oversikt over, samt en vurdering av hva som kjennetegner de som 
har aktuell tilstand og ikke registreres.  

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.2, 5.3 og 5.4 

  

Krav  Har dekningsgrad over 60 % 

Veiledning Registeret dokumenter dekningsgrad >60 % på bakgrunn av 
dekningsgradsanalyser mot ekstern kilde (eller dokumenterer estimater 
der dekningsgrad mot ekstern kilde ikke er mulig) 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.4 

  

Krav  Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og 
nasjonale resultater  

Veiledning Registeret beskriver hvordan utlevering av resultater til registrerende 
enheter foregår (form og frekvens). (Krav om at registrerende enheter til 
enhver tid skal kunne få utlevert slike resultater? Evt kvartalsvis?)  

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 7, punkt 7.1 og 7.2 

  

Krav  Presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av de viktigste 
nasjonale retningslinjer der disse finnes 

Veiledning Der nasjonale retningslinjer for fagområdet finnes, beskrives disse. 
Nasjonale retningslinjer må/bør være kvalitetsindikatorer i registeret og 
resultater presenteres på sykehusnivå i kapittel 3.   

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 3 og Kapittel 6, punkt 6.6 

  

Krav  Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra 
registeret  

Veiledning Registeret beskriver hvilke kliniske forbedringsområder som er 
identifiser på bakgrunn av analyser fra registeret 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 6, punkt 6.7 

  

Krav  Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid 

Veiledning Registeret presenterer konkrete eksempler på klinisk forbedringsarbeid 
der data fra registeret brukes. Registerets bidrag beskrives. 
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Årsrapport 
Punkt 

Kapittel 6, punkt 6.8 og 6.9 

  

Krav  Resultater anvendes vitenskapelig 

Veiledning Registeret beskriver bidrag i fagfellevurderte tidsskrifter, kapitler i 
fagbøker, vitenskapelige konferanser og utdanning av 
doktorgradsstipendiater. 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 8, punkt 8.2 

  

Krav  Presenterer resultater for PROM/PREM 

Veiledning Registeret beskriver hvilke instrumenter som brukes, og presenterer 
resultater i kapittel 3 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 3 og kapittel 6, punkt 6.3 

  

Krav  Har en oppdatert plan for videre utvikling 

Veiledning Registeret har en plan som omfatter konkrete tiltak for videre utvikling 

Årsrapport 
punkt 

Del II 

  

 
 
Stadium 4 

 Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og:  

  

Krav  Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom 
valideringsanalyser 

Veiledning Registeret redegjør for metode og resultater av valideringsanalyser. 
Registeret beskriver eksterne kilder som benyttes og funn som 
systematisk feil, tilfeldige feil og effekten av disse, samt graden av 
kompletthet for sentrale variabler/kvalitetsindikatorer.   

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.6 og 5.7 

  

Krav  Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2.år  

Veiledning Registeret presenter resultater fra dekningsgradsanalyser som ikke er 
eldre enn to år.  

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.2, 5.3 og 5.4 

  

Krav  Har dekningsgrad over 80 %  

Veiledning Registeret dokumenter dekningsgrad >80 % på bakgrunn av 
dekningsgradsanalyser mot ekstern kilde (eller dokumenterer estimater 
der dekningsgrad mot ekstern kilde ikke er mulig) 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.4 
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Krav  Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte 
egne og nasjonale resultater 

Veiledning Registeret dokumenterer dette ved å beskrive registerets 
resultattjeneste for registrerende enheter med elektronisk tilgang til 
oppdaterte resultater  

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 7, punkt 7.1 

  

Krav  Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter 

Veiledning Registeret beskriver hvilke resultater som er presentert spesielt tilpasset 
pasienter, og hvordan disse tilgjengeliggjøres (hvem vurderer 
”tilpassede resultater”, for nettsidene kan dette vurderes av 
redaksjonsrådet?) 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 7, punkt 7.3 

  

Krav  Kunne dokumentere at registeret har ført til 
kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis  

Veiledning Registeret beskriver resultater fra gjennomførte tiltak for klinisk 
kvalitetsforbedring. 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 6, punkt 6.9 
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Behandling av nye registersøknader: Norsk brannskaderegister (redigert 
søknad) 
 
Helse Vest RHF v/Ledermøtet vedtok 28.oktober 2014 å støtte søknad om nasjonal status for Norsk 
Brannskaderegister (NBR). 
 
Norsk brannskaderegister (NBR) fikk avslag på sin søknad om nasjonal status i møtet i 
ekspertgruppen 07.desember 2015, og har siden arbeidet med å forbedre søknaden sin etter 
ekspertgruppens kommentarer:  
 

1) Inklusjonskriteriene bør avgrenses til spesialisthelsetjenesten 
2) Kvalitetsforbedringsformålet bør beskrives mer utførlig 
3) En nærmere beskrivelse av variabelinnholdet bør utarbeides 
4) Et samarbeid med det pågående utviklingsarbeidet om et fellesregister på traume- og 

intensivfeltet bør beskrives nærmere 
 
Det bes om at ekspertgruppen gjør en ny vurdering av registeret for nasjonal status.  
 
Vurdering 
 
Norsk Brannskaderegister(NBR) 

Registeret befinner seg i stadium 1 jfr krav til nasjonal status, og er grundig forankret i fagmiljø og 
klinikk i alle regioner og hos Helse Vest RHF v/ledergruppen 28.oktober 2014. Helse Bergen HF har 
påtatt seg databehandlingsansvar, og Helse Vest RHF finansieringsansvar. Registerbeskrivelse og 
konsesjon fra Datatilsynet foreligger for et nasjonalt register.  
 
Etter andre runde i ekspertgruppen har registeret videreutviklet registerbeskrivelse og 
variabelbeskrivelse etter ekspertgruppens kommentarer. Registerets fagråd består av representanter 
fra alle regioner, samt en pasientrepresentant. Siden sist er leder for Norsk Intensivregister blitt 
medlem av fagrådet. Samarbeid med brannskaderegistre i USA og Australia og New Zealand 
fortsetter, hvorpå deres validerte kvalitetsindikatorer kan inkluderes i NBR. 
 
Data fra Norsk Pasientregister har vist at om lag 800 pasienter blir hvert år innlagt i norske sykehus til 
behandling av brannskader. De største og mest kompliserte skadene utgjør ca 10 % av disse 
pasientene, og de blir behandlet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 
brannskadebehandling, Brannskadeavsnittet (BSA) ved Haukeland Universitetssykehus. Denne 
behandlingstjenesten har et nasjonalt ansvar for avansert brannskadebehandling, og veilederansvar 
for brannskadebehandling ved alle norske sykehus. Den store gruppen pasienter med brannskader 
blir behandlet på sykehusene rundt om i landet. Det er omlag 40 offentlige sykehus i Norge som 
behandler brannskader og den ledes av kirurger og anestesileger, i samarbeid med flere andre 
nødvendige faggrupper. Tverrfaglig samarbeid og beredskap er svært viktig i denne 
behandlingskjeden. 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26. april 2016 

Saksnr  4/2016                                                                             

Saksbehandler Marie Waatevik, Nasjonalt servicemiljø, region Vest 
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Det foreligger ikke god nasjonal oversikt over antall pasienter sykehusene/avdelingene behandler, 
størrelse på skadene, liggetid, komplikasjoner, resultater eller pasientenes opplevelse av behandling 
og livskvalitet. En slik nasjonal oversikt er nødvendig og grunnleggende for å kunne vurdere 
kvaliteten på tjenestene, og for å kunne vurdere beredskapsbehovet og vurdere behov for 
behandlingstilbud knyttet til de enkelte sykehus i alle helseregioner. 
 
Målsetning 
Hovedformålet med registeret er å kvalitetssikre behandlingen av pasientgruppen som blir 
innlagt i sykehus for akutt brannskadebehandling. Med objektive og verifiserbare data fra 
behandlingen og behandlingsresultat skal registeret kunne vurdere tjenestenes kvalitet og bidra 
til arbeidet for høy standard i pasientbehandlingen og forebyggingen av brannskader  i Norge.  
Registeret vil: 

 Vise om kvaliteten på tjenestene er lik i alle helseregioner. 

 Brukes til å beskrive brannskadenes epidemiologi for å utvikle gode strategier for 
forebygging av brannskader. 

 Dokumentere pasientenes opplevelse av behandling og pasientenes opplevelse av 
behandlingsresultat og livskvalitet for å kunne forbedre hjelpeapparatet der 
pasientgruppen synes det svikter. 

 Registrere komplikasjoner og kjente risikofaktorer i behandlingen og kunne identifisere 
og isolere «nye» risikofaktorer. 

 
Inklusjonskriterier 
Pasienter som har brannskade (varme- og/eller etsende skade) som krever behandling i 
spesialisthelsetjenesten med akutt innleggelse i sykehus. 
Registeret vil inkludere pasienter som har brannskade som hoveddiagnose eller bidiagnose. 
 
Innhold – et uttrekk (se registerbeskrivelse og vedlegg 3-6 for beskrivelse og utfyllende liste) 

- Demografiske variabler 
- Tilgjengelighet av bl.a. kirurg, operasjonssal (strukturindikator) 
- Tid før bl.a. tilsett av kirurg, operasjon, funksjonsvurdering (prosessindikator) 
- Respiratortid, varighet sykehusopphold, varighet intensivopphold, død (resultatindikator) 
- Arrvurdering 
- PROM og PREM 

 
Kvalitetsforbedring 
Registret skal bidra til kvalitetsforbedring av brannskader i spesialisthelsetjenesten. Det er gitt 
eksempler i registerbeskrivelsen på områder hvor registeret kan avdekke forskjeller i behandlingen 
og slik legge grunnlag for kvalitetsforbedringsprosjekter. Til eksempel: 

- Arr etter brannskade, og pasienten opplevelse av arrbehandling og livskvalitet 
- Om Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling fungerer etter 

intensjonene 
 
Samarbeid med fellesregister for traume, intensiv og beredskap (se registerbeskrivelse) 
Registeret deltar i arbeidsgruppen for Nasjonalt Fellesregister for traumer, intensiv og beredskap. 
Felles for disse registrene er registrering av pasientforløp for pasienter som plutselig/akutt har behov 
for lignende behandlingstilbud og en sammensatt kjede av akuttmedisinsk, intensivmedisinsk eller 
kirurgisk beredskap. Brannskaderegisteret vil ha samme utfordringer vedrørende for eksempel 
innhenting av samtykke fra kritisk skadde pasienter, oppbevaring av data for langtidsoppfølging av 
pasienter (jfr konsesjon), samt å registrere komplett informasjon fra behandling på skadested og 
under transport.  
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Teknisk løsning 
Register har per i dag ikke en teknisk løsning, men det er planlagt utvikling av webbasert 
innregistreringsløsning, som for eksempel Medisinsk Registreringssystem (MRS). 
 
 
Konklusjon 
En nasjonal status for de overnevnte registre vil synliggjøre at de regionale helseforetakene 
prioriterer:  
- Et nasjonalt kvalitetsregister over brannskadebehandling som er viktig innenfor sitt område, for å 

gi en oversikt over forekomst, årsak til brannskader, og behandling som tilbys i 
spesialisthelsetjenesten, samt bidra til å forbedre kvaliteten på behandlingen.  

 
Forslag til vedtak 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 4, sak 4/2016: Søknadsskjema 
Vedlegg 5, sak 4/2016: Registerbeskrivelse 
Vedlegg 6, sak 4/2016: POSAS skjema 
 
Separate vedlegg pga størrelse: 
 
Vedlegg 7, sak 4/2016: Variabelliste/kodebok BRANZ 
Vedlegg 8, sak 4/2016: Kvalitetsindikatorer fra BRANZ 
Vedlegg 9, sak 4/2016: Variabelliste/kodebok ABA 
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Vedlegg 4, sak 4/2016: Søknadsskjema 

 

 

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 

1 KONTAKTINFORMASJON 

Registerets navn Norsk Brannskaderegister (NBR) 

Registeransvarlig Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk, Helse Bergen 
Kari Lybak 

Telefon 55975000 

E-post kari.lybak@helse-bergen.no 

Helseforetak Helse Bergen 

Postadresse Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus 
5021 Bergen 

Hjemmeside Under arbeid 

 

2 REGISTERINFORMASJON 

Hovedformål NBR skal kvalitetssikre behandlingen av pasientgruppen som 

blir innlagt i sykehus for akutt brannskadebehandling. Med 

objektive og verifiserbare data fra behandlingen og  

behandlingsresultat skal registeret kunne vurdere tjenestenes 

kvalitet og bidra til arbeidet for stadig bedre kvalitet i 

pasientbehandlingen og forebyggingen av brannskader i Norge.  

Juridisk hjemmelsgrunnlag Registeret er hjemlet i konsesjon fra Datatilsynet i hht 

Helseregisterloven §6 og §7, jfr Personopplysningsloven §§9 og 33 

til 35. Konsesjon fra Datatilsynet for opprettelse av det sentrale 

registeret foreligger fra 22.oktober 2013 (ref 13/00824-2/CGN) 

med utdyping 22.10.2015. Registeret vil føres i tråd med 

bestemmelser i disse lover og Datatilsynets bestemmelse. 

Dekningsgrad NBR skal være tilknyttet spesialisthelsetjenesten og målgruppen er 

alle pasienter med akutt brannskade som trenger behandling med 

innleggelse i norske sykehus. Registeret skal inkludere alle 

pasienter som blir innlagt i sykehus til behandling av brannskade, 

uavhengig av skadeomfang og om skaden trenger kirurgisk 

behandling/operasjon. Pasienter som blir behandlet poliklinisk i 

spesialisthelsetjenesten, uten innleggelse i sykehus, blir ikke 

inkludert. 
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3 REGISTERETS BETYDNING 

Generell begrunnelse Norsk brannskaderegister (NBR) søkes etablert fordi standardisert 

og landsdekkende rapportering er nødvendig for å evaluere om: 

 Behandling  fungerer sett opp mot oppnådde resultater 

(overlevelse, morbiditet, senfølger med fysisk og psykisk 

morbiditet etc.) 

 Tjenestene er likt tilgjengelig og like god i alle 

helseregioner uavhengig av bosted, alder, kjønn, etnisitet 

og sosial bakgrunn. 

 At behandlingen av de brannskadete i alle ledd er i 

henhold til internasjonale anbefalinger. 

 Pasientgruppen føler seg godt ivaretatt. 

 Behandlingstjenesten er optimal mht til ressursbruk.  

 

4 UTVALG 

Inklusjonskriterier  Alle pasienter med akutt brannskade om innlegges til behandling i 

norsk sykehus og som etter muntlig og skriftlig informasjon om 

NBR samtykker til registrering. Foresatte samtykker på vegne av 

barn under 16 år. Pasienter akutt brannskade som hoved- eller 

bidiagnose for innleggelsen inkluderes. 

Eksklusjonskriterier  Pasienter som ikke samtykker til registrering.  

Foresatte som ikke samtykker eller som etter skriftlig samtykke 

trekker tilbake sitt samtykke.  

Pasienter over 16 år som skriftlig trekker tilbake samtykket.  

Kontrollfunksjoner for 
validering og statistisk 
bearbeiding 

Samarbeid med Burns Registry of Australia and New Zealand 

(BRANZ) og American Burn Association (ABA) 

Forekomst av tilstanden Data fra Norsk Pasientregister har vist at om lag 800 pasienter 

hvert år blir innlagt i norske sykehus til behandling av brannskader. 

Pasientene med de største og mest kompliserte skadene utgjør 

omlag 10 % av disse pasientene og blir behandlet ved BSA som har 

det nasjonale ansvaret for avansert brannskadebehandling. 

 

5 DESIGN 

Generell beskrivelse • Målgruppen er alle pasienter med brannskader som behandles 

i spesialisthelsetjenesten med innleggelse ved norske sykehus. 
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Registeret skal inkludere alle pasienter som blir innlagt i 

sykehus til behandling av brannskade, uavhengig av 

skadeomfang og om skaden trenger kirurgisk 

behandling/operasjon. 

• NBR er en systematisk, nasjonal datainnsamling som er 

nødvendig og grunnleggende for å vurdere kvaliteten på 

brannskadebehandlingen i spesialisthelsetjenesten i Norge, 

vurdere beredskapsbehovet og behovet for forebygging og 

behandling av brannskader i helseregionene.  

• NBR skal styrke fagmiljøet som behandler brannskader i Norge. 

Det skal gi spesialisthelsetjenestens fagmiljø i alle 

helseregioner mulighet til å sammenligne behandlingsrutiner, 

behandlingsprinsipp og resultat. NBR forplikter seg til å gi 

regelmessig tilbakemelding til sykehusene som leverer data. 

• Registerets data gir godt grunnlag for samarbeid og faglige 

diskusjoner og skal stimulere fagmiljøet for 

brannskadebehandling i Norge.  

• NBR har etablert samarbeid med Burns Registry of Australia 

and New Zealand (BRANZ) og American Burn Association (ABA)  

som muliggjør sammenligning av rutiner, behandlingsprinsipp 

og resultat med store internasjonale senter for 

brannskadebehandling. Det norske fagmiljøet for behandling 

av store og kompliserte brannskader er lite og vil ha stort 

utbytte av et internasjonalt fagmiljø å sammenligne seg med. 

Behandlingen av små og moderat store brannskader er spredt 

på mange sykehus og muligheten til å være inkludert i dette 

sterke internasjonale fagmiljøet vil øke interessen for 

brannskadebehandling og styrke kompetansen.  

• Registeret har sterk flerfaglig medisinsk forankring og god 

forankring i den nasjonale behandlingstjenesten for 

brannskader. Styringsgruppe har bred sammensetning med 

representanter fra alle helseregioner, representant fra 

pasientorganisasjonen for brannskadde, representant for 

kvalitetsutvalget i Den Norske Legeforening, representant fra 

BSA og representant med forskningserfaring og 

ledelseskompetanse fra nasjonalt kvalitetsregister.          

• På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap og egne data påtar 

registeret seg å levere konsensusrapporter, faglige 

anbefalinger og årlige oppdateringer fra registeret, både for 

hvert enkelte sykehus som leverer data og nasjonal oversikt. 

Rutiner for kvalitetssikring Det vil bli etablert et system for «stikkprøver» for å undersøke om 
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av data registrerte data er i samsvar med pasientens sykehusjournal 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. Dekningsgrad vil bli undersøkt mot uttrekk av 

relevante diagnoser og prosedyrer fra Norsk Pasient Register 

(NPR). Pasientinformasjon/samtykkeskriv skal inneholde 

informasjon om at det planlegges regelmessig kobling med NPR for 

dekningsgradsanalyse. 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. 

Sykehusene i Norge har ulike tradisjoner for om det er ortoped, 

spesialist i generell kirurgi, plastikkirurg, indremedisiner eller 

barnelege som har ansvaret for behandlingen av pasienter med 

brannskade. Det er en ekstra utfordring å sikre god oppslutning om 

registrering når en pasient med brannskade blir innlagt en annen 

avdeling «enn den vanlige» - for eksempel når en pasient blir 

innlagt medisinsk avdeling med sepsis viser seg å ha en liten, 

infisert brannskade. NBR må sørge for at det etableres en ordning 

slik at de brannskadekyndige legene ved sykehuset inkluderer 

pasienten i NBR, selv om pasienten ikke er innlagt på hans egen 

avdeling.  

Målet er at alle pasienter som blir innlagt sykehus med brannskade 

blir inkludert i NBR, uavhengig av hvilken avdeling de blir innlagt. 

Det er ønskelig med en NBR-ansvarlig lege ved hvert sykehus i 

Norge, som er engasjert og oppdatert om NBR, og som deltar i et 

utvidet NBR nettverk. Engasjerte fagpersoner som ser nytten for 

faget og pasientbehandlingen er nødvendig for å få god 

oppslutning om registeret.  

Spredning av nyttige og interessante resultat fra NBR til 

sykehusene blir viktig for å stimulere fagmiljøene til arbeidet med 

registeret. Det kan også virke stimulerende med tilbakemelding 

om dekningsgrad ved regelmessig kobling av NBR og Norsk 

Pasientregister. 

Ivaretakelse av personvern Personalia (kryptert fødselsnummer) lagres adskilt fra de 

medisinske data (egen database), og registeret er internt kryptert. 

Rutiner for informasjon om 
registeret til pasienter 

Pasientforeningen for brannskadde er representert i 

styringsgruppen. NBRs web-baserte hjemmeside er under 

utarbeiding og skal ha informasjon om registeret og NBRs 

vedtekter. Registeradministrasjonen har ansvar for dette og for 

oppdatering av hjemmesiden. Oppstart av forskning og 

kvalitetsregisterprosjekt som utgår fra registeret skal beskrives på 

hjemmesiden. Forskningsprosjektets leder skal sende årlig 

oppdatering til styret (som har medlem fra Pasientorganisasjonen) 
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og ved ferdigstilt forskningsprosjekt skal leder av prosjektet sende 

en sluttrapport til styret og som skal publiseres på NBRs 

hjemmeside. 

 

6 ANALYSE OG RAPPORTERING 

Retningslinjer for 
utlevering av data 

Styret har ansvar for retningslinjene som regulerer tilgang og bruk 

av data. Alle dataleverandører, deres RHF og databehandler kan 

etter søknad få tilgang til data fra NBR til forskning og 

kvalitetssikring etter godkjenning fra registerets styre. 

Forutsettingen er at gjeldene juridiske og etiske krav er 

dokumentert. For forskning inkluderer dette nødvendig tillatelse 

fra Regional etisk komité for medisinsk forskningsetikk. Det må 

fremgå av søknaden hvilke data det er behov for. Den 

vitenskapelige problemstillingen må ligge innenfor registerets 

formål. Styret tilser at relevant regelverk blir fulgt, og avgjør 

søknadene. Et forskningsprosjekt vil bli betraktet som et 

delprosjekt fra NBR. 

Viktigste analyser Tjenestenes kvalitet i alle helseregioner.  

Tjenestenes kvalitet i hele pasient/behandlingsforløpet. 

Om pasientgruppen føler seg godt ivaretatt.  

Identifisere risikogrupper og tiltak som kan bedre 

behandlingen.  

Rapporter Det skal utarbeides rapporter i henhold til retningslinjer fra Det 

nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregister v/SKDE. 

Registeret vil årlig utgi en aggregert fellesrapport. I tillegg vil 

deltakende sykehus få fortløpende og oppdaterte data der egne 

resultat blir sammenlignet med nasjonale.  Resultater fra 

registeret skal gjøres offentlig tilpasset ulike målgrupper (fagmiljø, 

sykehusledelse, pasientorganisasjonen, allmennheten). Formidling 

av registerdata/analyser i rapporter for den enkelte 

behandlingsinstitusjon, lokale og regionale foretak samt sentrale 

helsemyndigheter planlegges å være web-basert tilgjengelig, for 

eksempel gjennom resultattjenesten Rapporteket. 

Rapportering på 
datakvalitet 

Det vil bli etablert et system for «stikkprøver» for å undersøke om 

registrerte data er i samsvar med pasientens sykehusjournal 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. Dekningsgrad vil bli undersøkt mot uttrekk av 

relevante diagnoser og prosedyrer fra Norsk Pasient Register 

(NPR). Pasientinformasjon/samtykkeskriv skal inneholde 
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informasjon om at det planlegges regelmessig kobling med NPR for 

dekningsgradsanalyse. 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. 

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 en sentral, landsdekkende server for 

nasjonale kvalitetsregisterdata, kun fra pasienter som har 

samtykket til NBR. Data overføres via Norsk Helsenett 

(www.nhn.no). Et sykehus har tilgang til egne data, som en lokal 

kvalitetsregisterdatabase, og skal ha egen kontaktperson med 

ansvar for datakvaliteten. 

 

7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE  

   OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER* 

Oppfølging av anbefalinger 
fra nasjonale retningslinjer  

Det foreligger ikke nasjonale retningslinjer for 

brannskadebehandling, men faglige anbefalinger i tråd med 

internasjonale retningslinjer. Registeret vil på sikt kunne bidra 

til utvikling av nasjonale retningslinjer og gi opplysning om de 

anbefalte retningslinjer følges. 

Nasjonale 
kvalitetsindikatorer 

Det foreligger ikke kvalitetsindikatorer for 

brannskadebehandlingen som er utviklet i det norske fagmiljøet. 

Burns Registry of Australia and New Zealand (BRANZ) har 19 

kvalitetsindikatorer som har vært validert av fagmiljøet i 

Australia/NewZealand i flere omganger. BRANZ ønsker at 

indikatorene blir validert i bruk utenfor Australia/NewZealand, og 

NBRs styre takker ja (19.april 2016) til å la alle 19 

kvalitetsindikatorene inngå i registeret.  

NBR vil også utvikle andre kvalitetsindikatorer som er spesielt 

viktige for Norge, som monitorerer det fagmiljøet ser er spesifikke 

utfordringer for brannskade behandlingen her i landet. 

 

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER  

Generell begrunnelse Det er etablert samarbeid med BRANZ og American Burn 

Association (ABA). Dette har gitt NBR tilgang til all informasjon om 

BRANZs kvalitetsindikatorer, og det gir NBR et solid faglig grunnlag 

og støtte. BRANZ og ABA har ønsket NBR velkommen i et «First 

World Countries samarbeid» om videreutvikling av 

kvalitetsindikatorer for brannskadebehandlingen. Norge er det 

første landet som er tilbudt denne muligheten. NBR kan 

«adoptere» variabellisten fra BRANZ, men kan også legge til de 
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variablene styret for NBR ønsker. NBR skal være et selvstendig og 

uavhengig register – dvs NBR skal ikke utlevere data til BRANZ eller 

ABA annet enn til spesifiserte forskningsprosjekt som krever REKs 

godkjenning. I forskningsprosjektene får NBR muligheten til å inngå 

i et stort datasett, sammenligne data og være med i et samarbeid 

om å utvikle en internasjonal standard for behandlingen. NBR er 

også tilbudt faglig bistand til å validere variabler og scoringssystem 

som er tilpasset lokale norske forhold. Dette samarbeidet kommer 

uten tvil til å være inspirerende og gi NBR et stort faglig løft. 

Kvalitetsindikatorene i BRANZ er validert i flere omganger, siste 

gang 2015. Rapporten fra denne siste valideringen er foreløpig ikke 

offentliggjort, men er gjort tilgjengelig for styringsgruppen i NBR.   

Dette samarbeidet vil gi NBR mulighet til å sammenligne 

brannskadebehandlingen i Norge (på skadestedet, under 

transport, i sykehus) med behandling i andre land 

 Om den følger anerkjente internasjonale prinsipp 

 Vurdere kvalitet av behandlingen av både mindre og store, 

kompliserte skader.   

 Vurdere effekt av forebyggingstiltak 

 
 

9 ORGANISERING 

Databehandlingsansvarlig 
HF 

Databehandleransvarlig er Helse Bergen ved administrerende 

direktør, som har delegert ansvaret til Klinikkdirektør for Kirurgisk 

klinikk ved HUS.  

Evt. annen databehandler 
enn dataansvarlig instans 

Helse Vest Ikt 

Styringsstruktur Databehandleransvarlig har oppnevnt en styringsgruppe etter en 

faglig samarbeidsmodell der både geografisk representasjon, 

flerfaglig medisinsk kompetanse og forskning/ kvalitetsregister 

kompetanse ivaretas og pasientgruppen er representert. 

Daglig ledelse Ledelse (utpekt og oppnevnt av databehandlingsansvarlig): 

Leder (faglig ansvarlig) for NBR  

 Åse Sivertsen, PhD overlege ved Avdeling for plastikkirurgi og 

brannskade HUS. Erfaring fra oppbygning og drifting av Norsk 

kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og har 

forskningskompetanse knyttet til registre. ÅS er oppnevnt som 

prosjektleder i etableringsfasen 2015/16 og skal samle innspill 

fra fagmiljøene, informere og legge fram forslag for 

styringsgruppen. Hun skal ha nært samarbeid med leder ved 

BSA, Ragnvald Brekke, plastikkirurg, HUS som er utpekt til å 

overta som daglig leder i driftsfasen. RB er oppnevnt som 

medlem av styringsgruppen for NBR i etableringsfasen. Når 
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han overtar som daglig leder, går han ut av styret. 

Epidemiologisk/statistisk 
analysekompetanse 

Prosjektleder har forskningserfaring, PhD knyttet til epidemiologi 

og nasjonale helseregistre. Det vil søkes bistand fra Fagsenteret for 

kvalitetsregistre og ansettes en statistiker som har ansvar for 

bearbeiding og analysering av data og utarbeiding av rapporter til 

fagmiljøene, pasientorganisasjon og sykehusadministrasjon. 

Statistikeren har ansvar for kodebok og at datafilene er oversiktlige 

og entydige ved utlevering av data til kvalitetsforbedringsarbeid og 

forskningsformål. 

 

10 DELTAKENDE ENHETER 

Kort beskrivelse Alle sykehus i Norge som har pasienter innlagt for behandling av 
akutte brannskader og spesialisthelsetjenestens langtidsoppfølging 
av disse pasientene ved bestemte tidsintervall etter skaden. 

 

11 IKT 

Løsning for datafangst 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 en sentral, landsdekkende server for 

nasjonale kvalitetsregisterdata, kun fra pasienter som har 

samtykket til NBR. 

Løsning for rapportering Formidling av registerdata/analyser i rapporter for den enkelte 

behandlingsinstitusjon, lokale og regionale foretak samt sentrale 

helsemyndigheter planlegges å være web-basert tilgjengelig, for 

eksempel gjennom resultattjenesten Rapporteket. 

Teknisk drift Norsk Helsenett 

IKT-sikkerhet Styringsgruppen ønsker veiledning fra Fagsenteret for 

kvalitetsregistre Helse Bergen og SKDE for å velge beste it-

plattform for en web-løsning med online registrering. Mulig it-

plattform er MRS (Medisinsk Registrerings System) som er utviklet 

av Hemit og godkjent av Datatilsynet for anvendelse ift nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre. 

 

12 PERSONELL 

Stillinger  Daglig leder (prosjektleder under etableringsperioden) 

 Koordinator for NBR: Sekretær for styringsgruppen.  Tilser god 

kommunikasjon fra styret til avdelingene som behandler 

brannskader. Tilser gode rutinene for innhenting av samtykke 

og lagring av samtykkene. Tilser gode rutiner for registrering 

ved sykehusene. Vedlikeholder hjemmesiden til registeret. 
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13 FINANSIERING 

Ansatte Helse Bergen 

Drift Helse Bergen 

Annet Det vil søkes midler hos Nasjonal IKT sitt fagforum for medisinske 
kvalitetsregistre til utvikling av teknisk it-løsning. 

 

14 FORSKNING 

Ansatte  

Publikasjoner  

 

15 RELEVANTE VEDLEGG 

Registerbeskrivelse 
Vedtekter for Norsk Brannskaderegister 
Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
Datatilsynets svar på konsesjonssøknad oktober 2013 
Datatilsynets svarbrev oktober 2015 
BRANZ Data Dictionary 
Final Proposed BRANZ Quality Indicators 
ABA Data Dictionary 
POSAS Norwegian 
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Vedlegg 5, sak 4/2016: Registerbeskrivelse 

 

Norsk Brannskaderegister/ 

Norwegian Burn Registry 
1 REGISTERBESKRIVELSE 
1.1 Innledning 
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling, 
Brannskadeavsnittet (BSA) i Norge er lagt til Avdeling for plastikkirurgi og 
brannskade ved Haukeland universitetssjukehus (HUS). BSA er tillagt et særskilt 
nasjonalt ansvar for den avanserte kliniske brannskadebehandling i Norge og mottar 
således pasienter fra hele Norge og har ved enkelte anledninger mottatt 
brannskadete pasienter fra andre nordiske og europeiske land. Avsnittet har 
veilederansvar for brannskadebehandling ved alle norske sykehus og er tilgjengelig 
hele døgnet alle årets dager. BSA har også ansvar for informasjon om og 
forebygging av brannskader og for spesialopplæring i håndtering av brannskader. 
BSA blir vanligvis kontaktet umiddelbart i forbindelse med store skader. Dette gjøres 
gjerne allerede av hjelpepersonell på skadestedet. Initiale tiltak er da å veilede til 
førstehjelp, skadebegrensning med avkjøling av skadde områder på pasienten og 
transport til sykehus. Helt fra skadetidspunktet er pasienten avhengig av og prisgitt at 
hjelpepersonell og fagpersoner er kompetente og at behandlingskjeden er godt 
organisert. 
Sykehusene med akuttfunksjon har ansvar for beredskap og for å ha anestesilege og 
kirurg som er kompetente til å håndtere den initiale behandlingen av brannskader. De 
må kunne vurdere skadens alvorlighet, evnt i samråd med den nasjonale 
behandlingstjenesten, og om pasienten kan behandles på lokalsykehuset eller bør 
overflyttes til annet sykehus i helseregionen eller BSA for videre behandling. Dette 
stiller krav til god kompetanse, også på små lokalsykehus som nokså sjelden ser en 
brannskade, godt samarbeid i fagmiljøene og god kommunikasjon mellom 
sykehusavdelingene. 
Norsk brannskaderegister (NBR) søkes etablert fordi standardisert og landsdekkende 
rapportering er nødvendig for å evaluere om: 

 Behandling fungerer sett opp mot oppnådde resultater (overlevelse, 

morbiditet, senfølger med fysisk og psykisk morbiditet etc.) 

 Tjenestene er likt tilgjengelig og like god i alle helseregioner uavhengig av 

bosted, alder, kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. 

 At behandlingen av de brannskadete i alle ledd er i henhold til internasjonale 

anbefalinger. 

 Pasientgruppen føler seg godt ivaretatt. 

 Behandlingstjenesten er optimal mht til ressursbruk.  

Med objektive og verifiserbare data fra behandlingen og behandlingsresultat skal 
registeret kunne vurdere tjenestenes kvalitet og bidra til arbeidet for stadig bedre 
kvalitet i pasientbehandling av pasienter med brannskader. 
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1.2 Bakgrunn 

Data fra Norsk Pasientregister har vist at om lag 800 pasienter hvert år blir innlagt i 

norske sykehus til behandling av brannskader (1,2). Pasientene med de største og 

mest kompliserte skadene utgjør omlag 10 % av disse pasientene og blir behandlet 

ved BSA som har det nasjonale ansvaret for avansert brannskadebehandling*. De 

fleste pasientene med brannskader blir likevel behandlet på sykehusene rundt om i 

landet. Behandlingen ledes av kirurger og anestesileger i samarbeid med flere andre 

nødvendige faggrupper, og pasientene er vanligvis innlagte i kirurgiske avdelinger 

eller intensiv-medisinsk avdelinger. I løpet av et sykehusopphold kan pasientens 

tilknytning variere mellom disse og andre avdelinger (medisinsk-, rehabilitering-, 

barneavdeling etc.). 

 

Det foreligger ikke god nasjonal oversikt over antall pasienter sykehusene/ 
avdelingene behandler, størrelse på skadene, liggetid, komplikasjoner, resultater og 
aldersfordeling av pasientene. En slik nasjonal oversikt er nødvendig og 
grunnleggende for strukturering av behandlingskjeden (beredskapsbehov, 
kompetansebehov etc.) og kunne vurdere behov for behandlingstilbud knyttet til de 
enkelte sykehus i alle helseregioner og for å kunne vurdere kvaliteten på tjenestene. 
Pasienter med brannskader har vært utsatt for varme- og/eller etsende skade og 
eventuelt inhalasjonsskader. Det er vanlig å bruke skadeomfang (% av 
kroppsoverflaten), skade dybde og lokalisasjon på kroppen for å beskrive skadens 
alvorlighet. Andre kjente faktorer som har betydning for skadens alvorlighet, risiko for 
komplikasjoner og behandlingsresultat er:  

Pasientens alder                                                                                                     
Pasientens allmenntilstand                                                                                                                                    
 Fysisk helse (eventuell kronisk sykdom)                                         
 Mental helse  

Mulige komplikasjoner i behandlingsforløpet har et vidt spekter og må også ses i 
sammenheng med skadetype (flamme, høyvolt, varm vann etc.), tid fra skaden 
inntraff til oppstart av behandling og om pasienten har andre skader enn 
brannskaden. I akuttbehandlingen er komplikasjonene i hovedsak knyttet til 
akuttmedisinske forhold som væskebalanse, hjerte-, lunge- og nyrefunksjon og 
infeksjoner. 
*Hvilke pasienter bør vurderes for overflytning til BSA: Barn: < 2 år,  Barn > 2 år med > 10% total 
body surfacearea (TBSA), Voksne: > 15% TBSA. Alle pasienter med dypere skader på hender / 

genitalia / ansikt. Alle pasienter med høyvoltskader, høyenergetiske elektriske skader.  
(Fra Metodebok BSA, HUS) 

Hvis vi i Norge skal klare å forbedre behandlingstilbudet, trenger vi en systematisk 
registrering av denne pasientgruppen - omfanget av skadene og tilleggsskader, 
risikofaktorer, komplikasjoner og behandlingsresultater. Det er også ønskelig å kunne 
identifisere og isolere «nye» risikofaktorer som kompliserer behandlingen eller som 
medfører mer plager for pasientene. Vi trenger å vite mer om pasientgruppens 
opplevelse av behandlingen, deres livskvalitet under behandling og i et 
langtidsperspektiv - for å få vite hva hjelpeapparatet bør endre for å redusere 
pasientenes plager (3,4,5). 
NBR etableres for å kvalitetssikre spesialisthelsetjenestens behandling i sykehus av 
pasienter med brannskade, inkludert behandlingen på skadested og under transport 
til sykehuset. I tillegg til overvåking av akuttbehandlingen til og i sykehus skal NBR 
kvalitetssikre spesialisthelsetjenestens langtidsoppfølging av alle pasienter som har 
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vært innlagt til sykehusbehandling av brannskader og behandling av pasientgruppen 
som er i behov av avansert kompresjonsbehandling og rekonstruktiv kirurgi. 
En nasjonal oversikt over brannskadene som behandles i spesialisthelsetjenesten 
skal også utvikle god strategi for forebyggingen av brannskader. Et nasjonalt 
brannskaderegister skal brukes til overvåkningen av risikosituasjoner og 
risikoprodukt for å kunne påvirke retningslinjer for sikkerhetsrutiner på 
arbeidsplasser, produktdesign og godkjenning av nye forbruksartikler/ -produkt. 
Samfunnet er under stadig endring og risikosituasjonene for brannskader forandrer 
seg med for eksempel vaner og levesett som kommer med et økende antall 
immigranter, at arbeidsplassene forandres og at det stadig kommer til nye 
forbruksprodukt. Det er viktig å identifisere grupper i befolkningen som er mer utsatt 
for brannskade slik at man kan nå disse gruppene med målrettet informasjons og 
skadeforebyggende tiltak. Et nasjonalt brannskaderegister må derfor inneholde 
systematisk registrering av risikosituasjoner og skademekanismer fordi dette gir et 
godt grunnlag for brannskadeforebyggende arbeid. Samarbeid med 
pasientforeningen er essensielt for å nå ut til befolkningen på en god måte.  
Alle brannskader medfører gjentatte sårstell som påfører pasienten smertefulle 
episoder/ perioder. Pasienter med omfattende og kompliserte brannskader er 
gjennom ekstreme fysiske og psykiske belastninger i behandlingsforløpet. Under 
rehabilitering må pasientene med store brannskader tilpasse seg store forandringer 
både i utseende og fysiske ferdigheter/ muligheter. Vi vet at pasientens motivasjon 
og mestring er avgjørende for behandlingsforløp og derved behandlingsresultatene. 
Mer kunnskap om pasientenes opplevelse av hele behandlingsforløpet er nødvendig 
for å kunne tilpasse behandling på en best mulig måte for pasientene og redusere 
pasientenes plager. Fagmiljøet ønsker en systematisk dokumentasjon av 
pasientenes opplevelse av behandling og livskvalitet under sykehusinnleggelsen for 
den akutte skaden og mer kunnskap om pasientenes livskvalitet under rehabilitering 
og eventuelle senere innleggelser / kirurgiske operasjoner som følge av 
brannskaden. På sikt må et nasjonalt brannskaderegister dokumentere pasientens 
opplevelse av behandling og -resultat i et livsløpsperspektiv med data fra 
langtidsoppfølging. 
 
1.3 Formål 
NBR skal være tilknyttet spesialisthelsetjenesten og være et nasjonalt register som 

samarbeider med alle sykehus i Norge som behandler pasienter med akutte 

brannskader.  

 
NBR skal kvalitetssikre hele behandlingsforløpet for pasientgruppen som blir innlagt i 

sykehus for akutt brannskadebehandling. NBR skal sikre at spesialisthelsetjenestens 

langtidsoppfølging av denne pasientgruppen, som har vært innlagt til 

sykehusbehandling, fungerer godt i alle helseregioner.  

 

NBR skal gi en nasjonal oversikt over hvilke behandlingsprinsipp for brannskader 

som til enhver tid er gjeldende på sykehusene i landet og deres behandlingsresultat. 

NBR skal samle informasjon fra hele behandlingsforløpet for de pasientene som er 

så hardt skadet at de trenger akutt behandling med innleggelse i sykehus, også fra 

førstehjelpsbehandlingen på skadestedet og under transport.  

 



 

31 
 

NBR skal gi en systematisk oversikt over forekomsten av og årsakene til 

brannskader som må behandles med innleggelse i sykehus i Norge. 

Informasjonen skal tilrettelegge for forebygging av brannskader i Norge.  

 

NBRs dokumentasjon av pasientenes opplevelse av behandling og 

behandlingsresultat er avgjørende for å bedre behandlingstilbudet.  

 

Videre skal NBR:  

 Vise om kvaliteten på tjenestene er lik i alle helseregioner. 

 Brukes til å beskrive brannskadenes epidemiologi (for pasientene som blir 

behandlet i spesialisthelsetjenesten med innleggelse i sykehus) for å 

utvikle gode strategier for forebygging av brannskader. 

 Dokumentere pasientenes opplevelse av behandling og pasientenes 

opplevelse av behandlingsresultat og livskvalitet for å kunne forbedre 

hjelpeapparatet der pasientgruppen synes det svikter. 

 Registrere komplikasjoner og kjente risikofaktorer i behandlingen og kunne 

identifisere og isolere «nye» risikofaktorer. 

Dette innebærer at data fra NBR skal benyttes til: 

 Å forbedre strategi og kvalitet av behandling  

 Å videreutvikle nasjonale retningslinjer for brannskadebehandling  

 Veiledning, kunnskap- og kompetansespredning om 

brannskadebehandling 

 Opplysningsvirksomhet og forebyggende arbeid 

 Kvalitetsforbedringsprosjekter og forskningsformål 

1.4 Inklusjonskriterier 
Målgruppen er pasienter som har en akutt brannskade (varme- og/eller etseskadet 
hud, inkludert elektriske skader) som må ha behandling i spesialisthelsetjenesten 
med innleggelse i sykehus. Registeret inkluderer ikke pasienter med akutt 
brannskade som blir behandlet poliklinisk (uten innleggelse i sykehuset).  
Registeret inkluderer pasienter som har brannskaden som hoveddiagnose. 
Registeret inkluderer også pasienter som har brannskaden som bidiagnose. 
Begrunnelsen for at pasienter med akutt brannskade som bidiagnose også blir 
inkludert er at noen pasienter utsatt for brann i lukket rom, f.eks husbrann, har 
inhalasjonsskaden som det mest akutt behandlingstrengende og registrerte 
hoveddiagnose, men de har også ofte brannskadet hud. Annet eksempel er eldre 
pasienter med høy komorbiditet. Selv en liten brannskade kan være problematisk for 
disse pasientene, medføre forverring av en av de andre sykdommene som så fører til 
innleggelse med denne som hoveddiagnose under sykehusoppholdet. Alle 
brannskader medfører risiko for infeksjon, og pasienten kan bli innlagt sent i forløpet 
med sepsis/infeksjon som hoveddiagnose og en liten brannskade som bidiagnose. 
Dette er alle pasienter som er utsatt for at vanlige behandlingsrutiner av brannskaden 
ikke er blitt fulgt/følges og hele skade-/pasientforløpet er viktig å dokumentere i NBR. 
Derfor planlegges NBR etablert med inklusjon av brannskaden både som hoved- og 
bidiagnose.  
NBR skal registrere hele pasientforløpet, det vil si fra og med skadestedet 
(skademekanisme, behandling på skadestedet, transport til sykehus), gjennom 
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behandlingen på sykehus og ved polikliniske etterkontroller i spesialisthelsetjenesten 
(bestemte tidsintervall 3, 6, 12 måneder etter skaden, evnt lenger ved store skader).  
Alle norske sykehus som behandler brannskadde pasienter skal inviteres til 

samarbeid om NBR. Hver juridisk enhet som deltar med registrering skal ha et lokalt 

kvalitetsregister som må ha personvernombudets godkjenning. Pasienten skal motta 

skriftlig og muntlig informasjon om NBR og skriftlig samtykke før data kan overføres 

til den nasjonale databasen NBR. 

 

1.5 Faglig forankring 
Det er bred oppslutning om opprettelse av NBR med støtte fra fagmiljøet i alle 
helseregioner. BSA ved HUS har tatt initiativ til registeret og er representert i styret 
og leder det praktiske arbeidet under etableringen. Registeret er under utvikling etter 
en faglig samarbeidsmodell der både geografisk representasjon, flerfaglig medisinsk 
kompetanse og forskning/ kvalitetsregister kompetanse ivaretas. Den norske 
legeforeningen støttet opprettelsen, og har er et medlem fra Kvalitetsutvalget i Norsk 
Plastikkirurgisk Forening med i styringsgruppen. 
Kompetansen på behandlingen av brannskader er spredt på mange sykehus i landet. 
Etableringen av NBR er et samarbeidsprosjekt engasjerer fagmiljøet både i små 
lokalsykehus og på store universitetssykehus i alle helseregioner. Medlemmene i 
styringsgruppen har et stort ansvar ved å representere alle faggrupper og medisinske 
spesialiteter i sin helseregion. Fagpersonene som er initiativtakere og medlemmer i 
styringsgruppen er personer som siste tiåret har vært viktige bidragsytere i videre- og 
etterutdanningen for leger og andre fagpersoner eller som hatt ansvaret for 
fagområdet på sin avdeling. Styringsgruppen under etablering har overvekt av 
plastikkirurger, som skyldes at denne medisinske spesialiteten har spesiell 
kompetanse på brannskadebehandling og følger pasientene gjennom hele 
behandlingsforløpet. 
Behandlingen av brannskader engasjerer flere medisinske spesialfelt og er tema på 
møter i flere spesialistforeninger (anestesi, ortopedi, plastikkirurgi, 
infeksjonsmedisin). Men det eksisterer ikke en norsk forening for 
brannskadebehandling på tvers av medisinske spesialiteter. Det arrangeres 
regelmessige kurs for videreutdanning av leger og sykepleiere. Annet hvert år er det 
tverrfaglig nordisk kongress i brannskadebehandling, men det har ikke vært arrangert 
samarbeidsmøter mellom norske sykehus som behandler brannskader. Det ville ha 
vært en fordel for etableringen av NBR dersom man kunne møte hele fagmiljøet i et 
allerede eksiterende felles forum. NBRs etableringsprosess initierer dette og vil være 
effektiv for å bedre samarbeid mellom sykehusene på tvers av regionene, og 
dataene vil være en fornybar kilde til diskusjoner i fagmiljøet.  
1.6 Generell beskrivelse av registeret 
• Målgruppen er alle pasienter med brannskader som behandles i 

spesialisthelsetjenesten med innleggelse ved norske sykehus. Registeret skal 

inkludere alle pasienter som blir innlagt i sykehus til behandling av brannskade, 

uavhengig av skadeomfang og om skaden trenger kirurgisk 

behandling/operasjon. 

• NBR er en systematisk, nasjonal datainnsamling som er nødvendig og 

grunnleggende for å vurdere kvaliteten på spesialisthelsetjenestens 

brannskadebehandling i Norge, vurdere beredskapsbehovet og behovet for 

forebygging og behandling av brannskader i helseregionene.  
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• NBR skal styrke fagmiljøet som behandler brannskader i Norge. Det skal gi 

spesialisthelsetjenestens fagmiljø i alle helseregioner mulighet til å sammenligne 

behandlingsrutiner, behandlingsprinsipp og resultat. NBR forplikter seg til å gi 

regelmessig tilbakemelding til sykehusene som leverer data. 

• Registerets data gir godt grunnlag for samarbeid og faglige diskusjoner og skal 

stimulere fagmiljøet for brannskadebehandling i Norge.  

• NBR har etablert samarbeid med Burns Registry of Australia and New Zealand 

(BRANZ) og American Burn Association (ABA) som muliggjør sammenligning av 

rutiner, behandlingsprinsipp og resultat med store internasjonale senter for 

brannskadebehandling. Det norske fagmiljøet for behandling av store og 

kompliserte brannskader er lite og vil ha stort utbytte av et internasjonalt fagmiljø 

å sammenligne seg med. Behandlingen av små og moderat store brannskader er 

spredt på mange sykehus og muligheten til å være inkludert i dette sterke 

internasjonale fagmiljøet vil øke interessen for brannskadebehandling og styrke 

kompetansen.  

• Registeret har sterk flerfaglig medisinsk forankring og god forankring i den 

nasjonale behandlingstjenesten for brannskader. Styringsgruppen har bred 

sammensetning med representanter fra alle helseregioner, representant fra 

pasientorganisasjonen for brannskadde, representant for kvalitetsutvalget i Den 

Norske Legeforening, representant fra BSA og representant med 

forskningserfaring og ledelseskompetanse fra nasjonalt kvalitetsregister.            

• På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap og egne data påtar registeret seg å levere 

konsensusrapporter, faglige anbefalinger og årlige oppdateringer fra registeret, 

både for hvert enkelte sykehus som leverer data og nasjonal oversikt. 

1.7  
1.8 Beskrivelse av NBRs samarbeid med det pågående utviklingsarbeidet om 

et fellesregister på traume- og intensivfeltet. 
NBR har vært med i arbeidsgruppen for Nasjonalt Fellesregister for traumer, intensiv 
og beredskap siden oppstart av arbeidet og styreleder Ragnvald Brekke og 
prosjektleder for NBR Åse Sivertsen har deltatt på arbeidsmøtene. For det videre 
ønsker Helse Vests styrerepresentant i NBR, Stian Kreken Almeland å engasjere seg 
spesielt i dette arbeidet. 
Felles for registrene i dette samarbeidet er registrering av pasientforløp for pasienter 
som plutselig/akutt har behov for lignende behandlingstilbud og en sammensatt kjede 
av akuttmedisinsk, intensivmedisinsk eller kirurgisk beredskap. NBR har samme 
utfordring som de andre registrene i dette fellesskapet med å innhente samtykke fra 
kritisk skadde pasienter. Registrene har samme utfordring med å registrere komplett 
informasjon fra behandlingsforløp når pasienten ofte videresendes til annet sykehus / 
annet helseforetak. Registrering av informasjon fra behandling på skadestedet og 
under transport er også spesielt krevende for NBR og disse registrene. Utarbeiding 
av en felles en løsning for å kunne inkludere alvorlig skadde som dør før det er mulig 
å innhente samtykket, er like viktig for NBR som for de andre registrene på traume- 
og intensivfeltet. 
NBR ønsker å være et register som kan kommunisere mot dette 
"fellesregisteret/beredskapsregisteret" og ser ingen konflikt mellom 
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brannskaderegisteret og dette - heller ikke mot andre foreslått inkluderte registre 
(Norsk intensivregister, Nasjonalt traumeregister, Frakturregisteret). 

Det generelle grunnlaget for et brannskaderegiseter er som for et 
fellesregister/beredskapsregister ”å vurdere om behandlingen er tilfredsstillende, og 
om alle grupper i befolkningen får like god behandling”. I tillegg, fordi avansert 
brannskadebehandling foregår på ett sjukehus i landet, må NBR danne grunnlag for 
sammenlikning av standarden på behandling i vårt land med andre land. Det er 
derfor viktig at NBR har et variabelsett som danner grunnlag for slik sammenligning.  

Et beredskapsregiseter vil gi oversikt over og tilgang på mobilisering av akutt 
traumekompetanse. Det er viktig å også inkludere brannskadefaglig kompetanse i et 
slikt ressursregister. Brannen om bord på Hurtigruta i 2013 og konsertbrannen i 
Bucharesti 2015, er ferske påminnere om at større brannulykker raskt kan involvere 
mange mennesker. Ulykker med større mengder brannskadede er derfor et viktig og 
senario å være forberedt på . Vi vet at brannskadefaglig kompetanse er avgjørende 
for riktig areal og dybdevurdering av brannskader, noe som legger premissene for all 
videre behandling av den brannskadde pasienten og fort kan bli et spørsmål om liv 
og død. En nasjonal oversikt over sykehusinstitusjonenes kompetanse og kapasitet 
til brannskade behandling planlegges å inngå i NBRs resultat/oversikt som 
regelmessig oppdateres, og dette er spesielt nyttig informasjon i akutte situasjoner 
med mange skadde. Institusjonenes kompetanse og kapasitet for behandling av alle 
typer traumer / intensivmedisinske pasienter vil samlet i et fellesregister kunne gi en 
nasjonal oversikt over beredskap og behandlingskapasitet. 

Per i dag har Norge tre ulike godkjende tekniske løysingar for medisinske 
kvalitetsregistre. De foreslåtte datavariablane i NBR vil kunne finne sin tekniske 
løsning innanfor de godkjende løsningene. NBR etableres nå noen år etter Nasjonalt 
Traumeregister og Norsk Intensivregister. Leder for Norsk Intensivregister er medlem 
av styringsgruppen for NBR og sikrer at erfaringene fra Intensivregisteret overføres til 
etableringen av NBR. Fellesregisteret bør etableres med plan om at basis 
informasjon som innhentes om pasient og skade bør være lik i registrene som inngår 
i samarbeidet. It-plattform bør være mest mulig samsvarende i registrene og 
tilrettelegge for utveksling av data.  

Norsk traumeregister og norsk intensivregister vil inneholde opplysninger om 
brannskader. Av de totalt 7-800 brannskadene som innlegges i norske sykehud hvert 
år, vil kun de færreste brannskader være intensivpasienter eller ha utløst en 
traumealarm. Noe som betyr at disse registrene ikke har sjanse til å danne grunnlag 
for en god evaluering av norsk brannskadebehandling. I tillegg vil disse registrene 
trolig heller ikke kunne samle så detaljert informasjon om brannskader som NBR tar 
sikte på. En overlapp av pasienter mellom registrene vil kunne løses gjennom 
kommunikasjon registrene imellom.   

NBR har et klart behov for å følge pasientene i spesialisthelsetjenestens behandling 
gjennom flere år (arrbehandling og rekonstruktiv kirurgi). All alvorlig akutt 
skade/sykdom kan få følger for resten av livet og også de andre registrene på 
traume- og intensivfeltet bør ha et langtidsperspektiv på oppfølging/registrering. NBR 
mener at et fellesregister på traume og intensivfeltet derfor må arbeide for 
oppbevaring av data uten tidsbegrensning for alle registrene som inngår i 
samarbeidet. 
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1.9 Registerdesign 
1. Samtykke  

NBR er et samtykkebasert register. All inklusjon baseres på muntlig og skriftlig 
informasjon og skriftlig samtykke fra pasienten. (jfr Lov om behandling av 
personopplysninger § 8 og 9 og Datatilsynets godkjenning med bestemte krav 
(13/00824-2/CGN)). Det anses nødvendig å kunne inkludere brannskadde 
pasienter som dør før de er samtykkekompetente. Det foreligger ikke klart i 
Datatilsynets konsesjon til NBR hvorvidt opplysninger fra pasienter som dør før 
de er samtykkekompetente kan inngå i registeret, og det er nødvendig å oppklare 
dette med Datatilsynet før oppstart av registeret. Dette er en viktig prinsippsak 
som gjelder alle registrene som inngår i samarbeidet om et fellesregister på 
traume- og intensivfeltet. 
Av praktiske grunner lar det seg ikke gjøre å innhente samtykke fra alvorlig 
skadde pasienter i akuttfasen. I NBRs samarbeid om et fellesregister på traume 
og intensivfeltet arbeidsgruppen anbefaler arbeidsgruppen at Fellesregisteret 
etableres med reservasjonsrett, slik at det kan startes registrering umiddelbart 
etter hendelsen og at pasienten skal kunne begjære seg fjernet fra registeret i 
etterkant av hendelsen. Dette vil være til stor nytte for NBR.   
De mest alvorlig skadde pasientene blir overflyttet til universitetssykehus eller til 
spesialenheten for brannskadebehandlingen. I arbeidet med Fellesregisteret for 
traume, intensiv og beredskap må det avklares om et samtykke som innhentes 
ved ett av sykehusene kan være gjeldene for hele behandlingsforløpet. Alle 
registrene som arbeider for et fellesregister for traume og intensiv feltet har stor 
nytte av å avklare hvordan man best kan innhente data for å få oversikt over hele 
pasientforløpet (inkl skademekanisme og transport til sykehus(ene)). NBR tar del i 
dette samarbeidet om et Fellesregister som kan redusere arbeidskrevende 
dobbeltregistreringer og redusere risikoen for mangelfulle registreringer og 
feilregistreringer.  

 
2. Variabelinnhold 

 

Brannskader kan resultere i omfattende og varig funksjonsnedsettelse. Forholdet 

mellom behandling, langtids følger for pasienten og livskvalitet er lite dokumentert 

og undersøkt, i alle fall i norsk sammenheng. 

Effektiv behandling av store brannskader er ressurskrevende, både når det 

gjelder prehospital beredskap og intensiv medisinsk behandling i sykehus. Noen 

av sykehusets mest ressurskrevende avdelinger, som operasjonsavdeling og 

intensivavdeling inngår i behandlingen. Pasienter med mindre brannskader 

innleggelse i vanlig sykehusavdeling og har konservativ behandling av skaden, 

uten operasjoner. Variablene i NBR skal dokumentere et vidt spekter av 

informasjon mtp den store variasjonen i skadenes alvorlighet og omfanget av 

behandling som er nødvendig.  

Samarbeidet om et Fellesregister for traume, intensiv og beredskap bygger på 

bevisstheten om at den «grunnleggende» informasjonen om pasienten, 

skademekanisme og initiale behandling er nokså den samme for alle pasientene 

som trenger akutt skadebehandling. Ved mange norske sykehus vil pasienter 

med brannskade bli behandlet ved intensivavsnittet og mye av informasjonen til 

NBR vil samsvare med det som registreres i Norsk Intensivregister og Nasjonalt 
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Traumeregister. NBR bygges opp med variabelinnhold som samsvarer med 

Norsk Intensivregister, Nasjonalt Traumeregister og BRANZ. 

Den spesifikke informasjon om brannskaden, gjennom hele behandlingsforløpet 

samsvarer med variablene i BRANZ. Et eksempel er variabler som beskriver 

brannskadens utbredelse og skadens dybde. Tilsvarende BRANZ vil vurderingen 

som ble gjort av dette på skadestedet, ved lokalsykehuset, ved mottak 

universitetssykehuset og spesialavdeling for brannskade inngå i registeret. Dette 

vil gi mulighet for tilbakemelding til fagmiljøene om behandlingskjedens 

«treffsikkerhet» for evaluering av skadens alvorlighet. 

 

Prosessindikatorene i NBR som skal dokumentere sårbehandling og operasjoner, 

vil følge BRANZ mønster for registrering (se side 107-120 i BRANZ kodebok).  

Fagmiljøene ved det veletablerte kvalitetsregisteret i Australia/NewZealand og 

American Burn Association har presentert sine arbeid i flere publikasjoner 

(6,7,8,12). Samarbeidet med disse fagmiljøene har vært uvurderlig god støtte 

under arbeidet med NBR. Styringsgruppen har fått tilgang til demoversjonen for 

BRANZs elektroniske registreringsskjema og detaljerte kodebøker fra BRANZ og 

ABA. Vi har e-kommunikasjon med raske og utfyllende tilbakemeldinger, 

telefonmøter og stående invitasjon til besøk. Det er planlagt samarbeidsmøte 

med BRANZ ved neste internasjonale brannskade kongress og flere av NBRs 

styremedlemmer skal delta.  

 

Kortfattet oversikt over variabelinnholdet i NBR:  

 

Pasient demografi (alder, kjønn, adresse, etnisitet ) 

Tidligere sykdommer og medisinsk behandling 

Alkohol / medikamentbruk 

Sosiale forhold (pårørende, skole/arbeidssituasjon) 

Skademekanisme, detaljert mtp skadeforbyggende arbeid 

Skadebeskrivelse brannskade (lokalisering, dybde, omfang) 

 v/behandlere på skadestedet, på sykehuset, v/ brannskadeavd 

Inhalasjonsskade, gradering 

Andre skader enn brannskaden 

Behandling på skadestedet (nedkjøling oa, varighet) 

Transport fra skadestedet (varighet, behandling underveis) 

 

Behandlingen i sykehuset-  

I tillegg til intensivmedisinske variabler (ref. Norsk intensivregister og 

Nasjonalt Traumeregister) brannskadebehandling spesifikke variabler 

fra operasjoner, sårbehandling, infeksjonsbehandling, 

blodtransfusjoner, veiing, ernæring (BRANZ kodebok s 126-153). 

Utskrivelse / overflytning til annet sykehus/institusjon  

Det skal registreres hvor pasienten reiser etter utskrivelse fra sykehuset 

og årsak til overføring til annet sykehus/institusjon. Dette vil 
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dokumentere behov for rehabilitering ved institusjon etter brannskade. 

Det vil også dokumentere overflytning av pasienter til utlandet og 

årsakene til dette (eksempelvis kapasitetsproblem ved BSA, overføring 

til hjemland, kompetanse o.l.) (BRANZ kodebok s 154-168) 

 

Styringsgruppen for NBR tar stilling til hvilke variabler fra BRANZ som skal inngå i 

NBR og variabler som evnt kommer i tillegg. 

 

BRANZ har 19 kvalitetsindikatorer som har vært validert av fagmiljøet i 

Australia/NewZealand i flere omganger. BRANZ ønsker at indikatorene blir validert i 

bruk utenfor Australia/NewZealand, og NBRs styre takker ja (19.april 2016) til å la 

alle 19 kvalitetsindikatorene inngå i registeret. NBR ser dette som en god mulighet til 

samarbeid med et solid fagmiljø og til å sammenligne behandlingen som gis i Norge 

med disse store sentrene. 

 

19 kvalitetsindikatorer (fra BRANZ-registeret)  

 Strukturelle indikatorer: 

o Brannskadekirurg tilgjengelig 

o Operasjonssal tilgjengelig 

o Multidisiplinær behandling 

o Infeksjonsscreening 

 

 Prosess indikatorer: 

o Tid fra skade til start behandling 

o Behandling på skadested (Nedkjøling på skadestedet og under 

transport 

o Tid fra skade til transport start (årsaker til eventuell transport 

forsinkelse) 

o Tid før tilsett kirurg 

o Tid før funksjonsvurdering 

o Tid før næringsinntak 

o Tid før operasjon 

o Tid før nedskjæring 

o Vekt 3.-5.dag og ukentlig 

 

 Utfalls indikatorer: 

o Varighet sykehusopphold 

o Varighet opphold på intensivenhet/ -avdeling 

o Respiratortid 

o Død i sykehus 

o Positiv blodkultur ved innleggelsen eller senere 

o Nyresvikt første 72 timer 

o Vekttap fra innleggelse til utskrivelse 

o Ikke planlagt reinnleggelse 
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Det vil bli arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer som er spesielt viktige for Norge, 

som monitorerer det fagmiljøet ser er spesifikke utfordringer for brannskade 

behandlingen her i landet. 

 Justeringsvariabler, eksempler 
o Alder  
o Komorbiditet; kroniske sykdommer 
o Komorbiditet; andre akutte skader enn brannskaden 
o Kirurgen og anestesilegens erfaring (spesialist / antall fullførte år 

av spesialitet) 
 

 Pasientrapporterte data (Patient reported outcome (PROM) og Patient 

reported experience (PREM) data) 

I samarbeid med Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen 

skal NBR utvikle variabler for innhenting av informasjon fra pasientene 

om deres erfaring fra behandlingen og -resultat. Det må utvikles 

aldersspesifikke variabler og variabler som rapporterer pasientens 

opplevelser og livskvalitet under akuttbehandling i sykehus, under 

opptrening og ved polikliniske oppfølging (ved bestemte intervall etter 

skaden) i spesialisthelsetjenesten under langtidsoppfølging etter en 

skade som har vært behandlet med innleggelse i sykehus. Vi vil i størst 

mulig grad bruke validerte variabler som er i bruk ved norske sykehus 

eller helseundersøkelser. 

      

 Variabler i langtidsoppfølgingen 

Arr og hypertrofisk arrdannelse er vanlige problem etter en brannskade. 

NBR skal registrere om pasientene som har vært innlagt for behandling 

av brannskade følges opp i spesialisthelsetjenesten og stimulere til 

oppfølging av pasientgruppen. POSAS, Patient Observer Scar 

Assesment Scale, er det eneste system for arrvurdering som tar med 

pasientens egen vurdering av arrene, i tillegg til helsepersonellets 

vurdering. Skjemaet er utviklet av en ekspertgruppe i Nederland og er 

internasjonalt anerkjent (9,10,11). Den norske versjonen av skjemaet 

blir nå reliabilitetstestet og validert og skal tas i bruk kontroll av 

pasienter ved BSA. POSAS vil, i tillegg til skjema som måler livskvalitet, 

bli et verdifullt verktøy for NBR å måle langtidsresultat etter brannskade. 

Det planlegges registreringer 3, 6, 12 måneder etter skaden, og ved 

store skader deretter årlige kontroller. 

 
3. Prosjekt for kvalitetsforbedring 

Norsk Brannskaderegister (NBR) skal bidra til kvalitetsforbedring i behandlinga av 
brannskader i den norske helsetjenesten. Her er noen konkrete eksempel på prosjekt 
der vi tror NBR kan bidra til kvalitetskontroll og på sikt bedre kvaliteten på tjenestene 
som tilbys befolkningen.  
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Barn og skoldningskader 

Barn under 3 år har inntil 12 gangar større risiko for å havne på sjukehus med 

en brannskade sammenlikna med barn over 5 år og voksne (Onarheim et al. 

Brannskadde i Norge 2012. in press). Hovedsaklig oppstår skadene som følge 

av varm væske (kaffe, te, varmt vann). Dette er ei pasientgruppe som for det 

meste blir behandlet konservativt, bare et fåtall trenger operative inngrep. 

Mange av disse skadene blir behandlet ved nærmeste lokalsjukehus, og vi vet 

lite om eventuelle kvalitetsforskjeller her. NBR vil kunne gi innsikt i 

behandlingsmetoder, bandasjevalg, liggetid og eventuelle komplikasjoner. 

NBR vil kunne sammenligne behandlinga på ulike sjukehus og kunne bidra til 

kvalitetsheving dersom det viser seg at det er institusjoner som har 

suboptimale resultat.  

 

Eldre og multimorbide pasienter med brannskader  

De eldste og sjukeste blant oss er en utfordrende gruppe å behandle om de 

pådrar seg brannskader. De tåler i mindre grad operative inngrep og de er ofte 

i stor fare for organsvikt og påfølgende død, selv ved små og moderate 

skader. 

Ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling 

mistenker en at denne gruppen kan profitere på et høyere behandlingsnivå i 

starten av behandlingsforløpet. Dette med bakgrunn i at vi vet at feilmarginen 

er liten i behandling av denne gruppen, og vi tenker at en kan profitere på å bli 

behandlet på et sjukehus med et visst behandlingsvolum. NBR vil her kunne gi 

oss materiale for å vurdere om denne gruppen i større grad enn det som er 

dagens praksis, vil tjene på å bli behandlet ved avdelinger med et større 

behandlingsvolum, eller om de tvert i mot profiterer på å være nær hjemsted 

og familie og gjerne får like bra outcome ved lokale sykehus som ikke 

behandler mange skader hvert år.  

 

Bidrar bruk av moderne bandasjemateriell til bedre behandling? 

Konservativ brannskadebehandling er preget av et vell av ulike bandasjer og 

ulike rutiner for hyppighet av bandasjeskift. Dette er en følge av at det 

foreligger lite evidens på hva som er optimal behandling av ulike brannsår. 

Dette medfører at det eksisterer mange ulike «bandasjetradisjoner», spesielt 

for mindre brannskader. NBR vil kunne gi innsikt i om det er forskjeller i 

outcome basert på disse ulike tradisjonene og samtidig gi et betre grunnlag for 

eventuell standardisering av denne delen av behandlingen.  

 

Arr etter brannskade og pasientens opplevelse av behandling (kompresjon, 
operasjon) og livskvalitet.  

Hypertrofisk arrdannelse er vanlig etter dyp brannskade. Grad av arrdannelse 
varierer i forhold til alder, etnisitet, kroppsområde, arvelig disposisjon, 
infeksjon i behandlingsforløpet, operasjonsteknikk. Hypertrofiske arr er 
kosmetisk skjemmende, klør og kan være smertefulle. Arr over ledd kan føre 
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til hudstramminger og leddkontrakturer. Alt dette påvirker pasientens 
livskvalitet. Kompresjonsbehandling (med spesialplagg) er en anerkjent 
behandlingsmetode mot arrhypertrofi, som har vært brukt systematisk i Norge 
siden BSA på Haukeland universitetssjukehus ble opprettet i 1984. 
Kompresjonsbehandlingen er krevende å gjennomføre for pasientene, og 
gjennomsnittlig behandlingstid er fra ½ -2 år, før arrene er «modne», dvs 
avflatet, bleke og myke. Ved adekvat kompresjonsbehandling og god 
compliance, i tillegg til fysioterapi og skinnebehandling reduseres behovet for 
rekonstruktiv kirurgi etter brannskade. NBR kan sammenligne sykehusenes 
resultat mtp arrdannelse og deres rutiner for oppfølging av pasientene mtp 
kompresjonsbehandling. NBR kan vurdere grad av arrdannelse og varigheten 
av kompresjonsbehandlingen sammen med pasientens opplevelse av 
behandlingen og livskvalitet. 
 

Fungerer den Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling 
etter intensjonene? 

Ved å samle nasjonale data om brannskadebehandlingen kan NBR overvåke 
om den avansert brannskadebehandling i Norge fungerer like godt for 
pasienter fra alle helseregionene. NBR kan overvåke om BSA tar imot de 
pasienter som retningslinjene anbefaler skal til en slik spesialavdeling 
(avhengig av f.eks alder, skadeomfang, skadetype) og hvor lenge etter skaden 
de kommer til BSA. NBR kan overvåke om sykehusene i helseregionene er 
fornøyd med BSAs tilbud om opplæring, veiledning og mottak av pasienter. 
NBR legger til rette for å sammenligne BSAs behandling og resultat med 
avansert brannskade behandling i andre land, Australia /NewZealand spesielt. 
  

4. Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet 
Det vil bli etablert et system for «stikkprøver» for å undersøke om registrerte data 
er i samsvar med pasientens sykehusjournal 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. Dekningsgrad vil bli undersøkt mot uttrekk av relevante 
diagnoser og prosedyrer fra Norsk Pasient Register (NPR). 
Pasientinformasjon/samtykkeskriv skal inneholde informasjon om at det 
planlegges regelmessig kobling med NPR for dekningsgradsanalyse. 
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. 
 
Utfordringer ved sykehusene 
Sykehusene i Norge har ulike tradisjoner for om det er ortoped, spesialist i 
generell kirurgi, plastikkirurg, indremedisiner eller barnelege som har ansvaret for 
behandlingen av pasienter med brannskade. NBR må få oversikt over hvilke 
medisinske spesialiteter som har ansvaret for brannskadebehandlingen ved 
sykehusene i landet, og etablere god kontakt med fagmiljøene på sykehusene. 
Fagmiljøene må holdes orientert under utarbeidingen av registeret og få 
muligheten å ta del. Engasjerte fagpersoner som ser nytten for faget og  
pasientbehandlingen er nødvendig for å få god oppslutning om registeret.  
Det er en ekstra utfordring å sikre god oppslutning om registrering når en pasient 
med brannskade blir innlagt en annen avdeling «enn den vanlige» - for eksempel 
når en pasient blir innlagt medisinsk avdeling med sepsis viser seg å ha en liten, 
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infisert brannskade. Rutinen ved norske sykehus er at en av de 
brannskadekyndige legene ved sykehuset (ortoped ved noen sykehus, kirurg ved 
andre osv) da blir tilkalt og vurderer om brannskaden skal opereres eller gro 
konservativt, og han instruerer i lokalbehandling med spesifisert 
bandasjemateriell. NBR må sørge for at det etableres en ordning slik at denne 
legen da inkluderer pasienten i NBR, selv om pasienten ikke er innlagt på hans 
egen avdeling.  
Målet er at alle pasienter som blir innlagt sykehus med brannskade blir inkludert i 
NBR, uavhengig av hvilken avdeling de blir innlagt. Det er ønskelig med en NBR-
ansvarlig lege ved hvert sykehus i Norge, som er engasjert og oppdatert om NBR, 
og som deltar i et utvidet NBR nettverk.  
Spredning av nyttige og interessante resultat fra NBR til sykehusene blir viktig for 
å stimulere fagmiljøene til arbeidet med registeret. Det kan også virke 
stimulerende med tilbakemelding om dekningsgrad ved regelmessig kobling av 
NBR og Norsk Pasientregister. 
 

5. Rutiner for datafangst 
Det forutsettes web-baserte registreringssystemer slik at man unngår 
papirskjema. Databehandleransvar for NBR er tillagt Helse Vest Ikt i samarbeid 
med Hemit (Helse Midt Norge IT). Styringsgruppen ønsker veiledning fra 
Fagsenteret for kvalitetsregistre Helse Bergen og Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (SKDE) for å velge beste it-plattform. 
Styringsgruppen ønsker at fagsenteret kobler NBR og Helse Vest Ikt, slik at 
registeret får en bestemt person ved Helse Vest Ikt som er ansvarlig for ikt-
arbeidet. For å sikre god datakvalitet og komplett registrering ønsker 
styringsgruppen at mest mulig av dataene innhentes fra pasient administrative 
system og pasientens elektroniske sykehusjournal.  

6. Slette rutiner 
Planlagte rutiner for oppbevaring av samtykkeerklæring og sletting av data: 

- samtykkeerklæringer skal håndteres som personsensitiv opplysninger og skal 

oppbevares på sykehuset på en sikker måte. Alle samtykkeskjemaer på 

deltakende offentlige sykehus eies av databehandlingsansvarlig.  

 

- Det skal etableres rutiner for kontroll av at samtykke faktisk foreligger med 

uanmeldte stikkprøver. 

 

- En person kan trekke sitt samtykke og få slettet opplysninger i registeret, uten 

begrunnelse. Det skal utføres på følgende måte: Det nasjonale sekretariatet må 

informeres fra lokalt sykehus. All tilgjengelig informasjon (elektronisk/ papir 

samtykke og alle data i registeret) slettes. Pasienten skal ha skriftlig bekreftelse 

på at dette er utført. Sekretariatet fører oversikt over sletting av data. 

 

7. Eksklusjonskriterier 

Manglende samtykke. 

1.10 Internasjonalt samarbeid 
Det er etablert samarbeid med BRANZ og ABA (6,7,8). Dette har gitt NBR tilgang til 

all informasjon om BRANZs kvalitetsindikatorer og variabler, og det gir NBR et solid 
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faglig grunnlag og støtte. BRANZ og ABA har ønsket NBR velkommen i et «First 

World Countries samarbeid» som skal videreutvikle kvalitetsindikatorer for 

brannskadebehandlingen. Norge er det første landet som er tilbudt dette 

samarbeidet. NBR kan «adoptere» variabellisten fra BRANZ, og kan legge til de 

variablene styret for NBR ønsker. NBR skal være et selvstendig og uavhengig 

register – dvs NBR skal ikke utlevere data til BRANZ eller ABA annet enn til 

spesifiserte forskningsprosjekt som krever REKs godkjenning. I 

forskningsprosjektene får NBR muligheten til å inngå i et stort datasett, sammenligne 

data og være med i et samarbeid om å utvikle en internasjonal standard for 

brannskade behandlingen. NBR er tilbudt faglig bistand fra BRANZ til å validere 

variabler og scoringssystem som er tilpasset lokale norske forhold. Dette 

samarbeidet kommer uten tvil til å være inspirerende og gi NBR et stort faglig løft. 

Kvalitetsindikatorene i BRANZ er validert i flere omganger, siste gang 2016. 

Rapporten fra denne siste valideringen er foreløpig ikke offentliggjort, men er gjort 

tilgjengelig for styringsgruppen i NBR.   

 

Dette samarbeidet vil gi NBR mulighet til å sammenligne brannskadebehandlingen i 

Norge (på skadestedet, under transport, i sykehus) med behandling i andre land 

 Om den følger anerkjente internasjonale prinsipp 

 Vurdere kvalitet av behandlingen av både mindre og store, kompliserte skader.   

 Vurdere effekt av forebyggingstiltak 

 

NBR sine kontaktpersoner er: 

 Heather Cleland. Director of the Victorian Adult Burn Service and chair of the 

BRANZ and BQIP Committees for ANZBA 

 Palmer Bessey. Associate Director of the William Randolph Hearst Burn 

Centre at Cornell, NYC, past president of ABA and leading the ABA BQIP 

 Yvonne Singer. Victorian Burn Program Coordinator, Australian Vice President 

ANZA 

1.11 Tidsperspektiv 
Brannskade har lav insidens i befolkningen. For å kunne følge endring i skadetyper/ 
risikofaktorer/ behandlingsutfall over tid er det nødvendig at data oppbevares uten 
avtale om sletting. I konsesjon fra Datatilsynet for opprettelse av det sentrale 
registeret 22.oktober 2013 (ref 13/00824-2/CGN) med utdyping 22.10.2015 har NBR 
en tidsbegrenset konsesjon (10 år). Den rettslige og faktiske situasjonen skal 
vurderes på nytt etter ny søknad til Datatilsynet innen 10 år, før 31.12.2023. Det er 
en oppgave for fagmiljøet og styret for NBR å vise viktigheten av forlenget konsesjon 
og lagring av data uten tidsbegrensning, og dette må begrunnes i ny søknad til 
Datatilsynet. For langtidsoppfølgingen av pasientgruppen er det viktig at NBRs data 
oppbevares uten tidsbegrensning. Fellesregisteret for traumer, intensiv og beredskap 
må arbeide for en felles plattform for å kunne oppbevare data uten tidsbegrensning. 

1.12 Analyse og rapportering 
1.  Statistisk bearbeiding og analyse 
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Det skal sikres god tilgjengelighet av data. Det planlegges å ansette en statistiker 
som har ansvar for bearbeiding og analysering av data og utarbeiding av rapporter til 
fagmiljøene, pasientorganisasjon og sykehusadministrasjon. Statistikeren har ansvar 
for kodebok og at datafilene er oversiktlige og entydige ved utlevering av data til 
kvalitetsforbedringsarbeid og forskningsformål. 
2. Rapportering 

Det skal utarbeides rapporter i henhold til retningslinjer fra Det nasjonale 

servicemiljøet for medisinske kvalitetsregister v/SKDE. Registeret vil årlig utgi en 

aggregert fellesrapport. I tillegg vil deltakende sykehus få fortløpende og oppdaterte 

data der egne resultat blir sammenlignet med nasjonale.  Resultater fra registeret 

skal gjøres offentlig tilpasset ulike målgrupper (fagmiljø, sykehusledelse, 

pasientorganisasjonen, allmennheten). Formidling av registerdata/analyser i 

rapporter for den enkelte behandlingsinstitusjon, lokale og regionale foretak samt 

sentrale helsemyndigheter planlegges å være web-basert tilgjengelig, for eksempel 

gjennom resultattjenesten Rapporteket. 

1.13 Deltagende enheter (offentlige sykehus) 
Målet er å oppnå deltagelse fra alle norske sykehus som behandler brannskadde 
pasienter. Erfaringer fra etableringen av Norsk Intensivregister vil være avgjørende 
for hvordan NBR skal implementeres. Daglig leder av Norsk Intensivregister er med i 
styringsgruppen for NBR og sikrer at erfaringer fra dette registeret blir overført til 
NBR ved etablering. Det planlegges å prøve ut en pilotversjon av NBR i to eller flere 
sykehus, før en driftsversjon implementeres i alle sykehus og helseregioner.  

1.14 IKT 
Helse Vest IKT er databehandler for NBR. Helse Vest IKT inngår driftsavtale med 

Hemit og Norsk Helsenett som vil drifte den tekniske løsningen.  

Styringsgruppen ønsker veiledning fra Fagsenteret for kvalitetsregistre Helse Bergen 

og SKDE for å velge beste it-plattform for en web-løsning med online registrering. 

Det vil søkes midler hos Nasjonal IKT sitt fagforum for medisinske kvalitetsregistre til 

utviklingen. Mulig it-plattform er MRS (Medisinsk Registrerings System) som er 

utviklet av Hemit og godkjent av Datatilsynet for anvendelse ift nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre. 

Styringsgruppen ønsker at fagsenteret kobler NBR og Helse Vest Ikt, og at registeret 

får en bestemt person ved Helse Vest Ikt som er ansvarlig for ikt-arbeidet. 

 

For å sikre god datakvalitet og komplett registrering ønsker styringsgruppen at mest 

mulig av dataene innhentes fra pasient administrative system og pasientens 

elektroniske sykehusjournal. Videreutvikling av Norsk Intensivregister arbeider med 

at mest mulig data skal innhentes / trekkes ut fra den elektroniske kurven som skal 

implementeres ved intensivavsnittene i landet. Samarbeidet om et fellesregister for 

traume og intensiv kan gjøre at dette systemet også kan brukes for NBR. 

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 en sentral, landsdekkende server for 
nasjonale kvalitetsregisterdata, kun fra pasienter som har samtykket til NBR. Data 
overføres via Norsk Helsenett (www.nhn.no). Et sykehus har tilgang til egne data, 
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som en lokal kvalitetsregisterdatabase, og skal ha egen kontaktperson med ansvar 
for datakvaliteten.  
Personalia (kryptert fødselsnummer) lagres adskilt fra de medisinske data (egen 
database), og registeret er internt kryptert.  

1.15 Registerorganisering  
1. Databehandlingsansvarlig  

• Databehandleransvarlig er Helse Bergen ved administrerende direktør, som 

har delegert ansvaret til Klinikkdirektør for Kirurgisk klinikk ved HUS.  

• Styringsgruppen er oppnevnt av databehandleransvarlig. Styringsgruppen gir 

regler for forvaltning av data i tråd med nasjonale retningslinjer for 

konfidensialitet, datasikkerhet og praksis ved andre nasjonale registre (jamfør 

egne vedtekter). 

• Databehandleransvarlig har utpekt leder for NBR (faglig ansvarlig, som skal 

være tilknyttet Avdeling for Plastikkirurgi og Brannskade, Kirurgisk klinikk, 

HUS 

• Leder (faglig ansvarlig) av NBR har i samråd med databehandleransvarlig 

etablert en registeradministrasjon som tar ansvar for det praktiske arbeidet i 

forbindelse med etableringen av registeret. 

 

2. Databehandler 
Databehandler for NBR er Helse Vest Ikt.  

Den tekniske løsningen vil driftes på Norsk Helsenett.   

 
3. Styringsgruppe  

(sammensetning konf. Vedtektene for NBR) 
 
 

 Helse Sør-Øst: 

o Ina Mørk, plastikkirurg Rikshospitalet, OUS                                       

uxmrki@ous-hf.no 

 Helse Nord                                                                         

o Thomas Sjøberg, plastikkirurg Universitetssykehuset i Tromsø 

thomas.sjoberg@unn.no 

 Helse Midt-Norge  

o Gunn Hulleberg, ortoped St.Olavs Hospital                                  

gunn.hulleberg@stolav.no 

 Helse Vest 

o Stian Almeland, plastikkirurg BSA, HUS                         

stian.kreken.almeland@helse-bergen.no 

 Nasjonal behandlingstjeneste for brannskader, Brannskadeavsnittet, Haukeland 

Universitetssykehus 

o Ragnvald Brekke, plastikkirurg BSA, HUS                      

ragnvald.ljones.brekke@helse-bergen.no 

 Norsk Plastikkirurgisk Forening 

mailto:uxmrki@ous-hf.no
mailto:thomas.sjoberg@unn.no
mailto:gunn.hulleberg@stolav.no
mailto:stian.kreken.almeland@helse-bergen.no
mailto:ragnvald.ljones.brekke@helse-bergen.no
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o Tormod Westvik, plastikkirurg Sykehuset Telemark, Leder Kvalitetsutvalget 

NPF 

 Pasientforeningen 

o Monica Hansen, nestleder av Norsk Forening for Brannskadde       

lillemy28@yahoo.no 

 Forskning- og kvalitetsregisterkompetanse 

o Reidar Kvåle, anestesilege, HUS. Leder av Norsk Intensivregister. 

reidar.kvale@helse-bergen.no 

 

Styringsgruppen sørger for at registeret driftes i henhold til gjeldende retningslinjer og 
vedtekter. Styringsgruppen skal opprette en referansegruppe for å styrke innspill fra 
et tverrfaglig fagmiljø. Gruppen kommuniserer hovedsakelig med telefonmøter og e-
post. Det skal være regelmessige møter, minst to ganger i året, med skiftende 
lokalisasjon til gruppemedlemmenes sykehus. I henhold til regler for nasjonale 
tjenester skal det enkelte foretak / institusjon betale for reise og tapt 
arbeidsfortjeneste for det enkelte styremedlem. Databehandlingsansvarlig 
(v/Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk, HUS) betaler evt. oppholdsutgifter, møtelokaler 
etc. Det er opprettet en web-prosjektområde for utveksling / lagring av dokumenter 
(https://samspill.ihelse.net/samspill/norsk-brannskaderegister). Styringsgruppens skal 
lede arbeidet med NBR fram til en elektronisk versjon som skal brukes ved 
sykehusene i alle helseregioner.  
Stikkord for styrets oppgaver: 

 Videreutvikle vedtekter for registeret i samråd med registereier. 

 Være ansvarlig for faglig utvikling av registeret og for implementering av registeret 

i alle helseregioner. Tilse at registeret brukes som instrument for 

kvalitetsforbedring og forskning. 

 Sørge for / påvirke myndighetene til at fagmiljøene med ansvar for utvikling og 

vedlikehold av registeret gis tilstrekkelig ressurser, kapasitet og kompetanse til å 

sikre god data- og analysekvalitet 

 Ta stilling til åpenhet / offentliggjøring / bruk av data fra registeret 

 
4. Oppstart og senere daglig ledelse av registeret 
 

Ledelse (utpekt og oppnevnt av databehandlingsansvarlig): 

Leder (faglig ansvarlig) for NBR  

 Åse Sivertsen, PhD overlege ved Avdeling for plastikkirurgi og 

brannskade HUS. Erfaring fra oppbygning og drifting av Norsk 

kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte og har 

forskningskompetanse knyttet til registre. ÅS er oppnevnt som 

prosjektleder i etableringsfasen 2015/16 og skal samle innspill fra 

fagmiljøene, informere og legge fram forslag for styringsgruppen. Hun 

skal ha nært samarbeid med leder ved BSA, Ragnvald Brekke, 

plastikkirurg, HUS som er utpekt til å overta som daglig leder i 

driftsfasen. RB er oppnevnt som medlem av styringsgruppen for NBR i 
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etableringsfasen. Når han overtar som daglig leder, går han ut av 

styret. 

 

Registeradministrasjon (ansatt av Helse Bergen, etablert av leder NBR i samråd med 

databehandlingsansvarlig): 

Koordinator for NBR: 

 Eli Haugsmyr, anestesisykepleier, avdelingssykepleier ved BSA. 

Sekretær for styringsgruppen.  Tilser god kommunikasjon fra styret til 

avdelingene som behandler brannskader. Tilser gode rutinene for 

innhenting av samtykke og lagring av samtykkene. Tilser gode rutiner 

for registrering ved sykehusene. Vedlikeholder hjemmesiden til 

registeret. 

1.15.1  

1.15.2 Tidsplan 

Styringsgruppen fastsetter variabler og scoring 2016 
Utarbeiding av elektronisk registreringsskjema 2016 
Pilotversjon av registreringsskjemaet tas i bruk ved to sykehus 2017 (HUS og UNN?) 
Databehandleravtale med alle sykehusene 2017/18  
Det endelige registreringsskjemaet tas i bruk i alle helseregioner 2018 

1.16 Hjemmelsgrunnlag 
Registeret er hjemlet i konsesjon fra Datatilsynet i hht Helseregisterloven §6 og §7, jfr 
Personopplysningsloven §§9 og 33 til 35. Konsesjon fra Datatilsynet for opprettelse 
av det sentrale registeret foreligger fra 22.oktober 2013 (ref 13/00824-2/CGN) med 
utdyping 22.10.2015. Registeret vil føres i tråd med bestemmelser i disse lover og 
Datatilsynets bestemmelse.  
1.17 Personvern/etikk 

Personalia (kryptert fødselsnummer) lagres adskilt fra de medisinske data (egen 
database), og registeret er internt kryptert.  

 
1. REK, Regional komité for medisinsk forskningsetikk 

Registeret baserer seg på konsesjon fra Datatilsynet (ref 13/00824-2/CGN) og 
etableringen av registeret har ikke vært behandlet av REK.  
Alle fremtidige forskningsprosjekt må godkjennes av REK og ha styrets godkjenning.  
 
3.   Kobling til andre registre 
I forbindelse med forskningsprosjekter kan det bli aktuelt å sammenstille data fra 
NBR med opplysninger i andre kvalitetsregistre, nasjonale helseregistre, BRANZ og 
ABA. Pasientene blir informert om dette og hvilke registre som er aktuelle for kobling 
i NBRs informasjonsskriv før samtykket underskrives. 
Pasientinformasjon/samtykkeskriv skal inneholde informasjon om at det planlegges 
regelmessig kobling med NPR for dekningsgradsanalyse, på samme måte som for 
de andre registrene i Nasjonalt Fellesregister for traumer, intensiv og beredskap. I 
tillegg arbeider disse registrene for regelmessig kobling mot Dødsårsaksregisteret. 
Koblinger mot andre registre må ha REKs godkjenning og andre 
forhåndsgodkjenninger av offentlige instanser som loven krever. 
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Rutiner for informasjon til pasienter  
Pasientforeningen for brannskadde er representert i styringsgruppen. NBRs web-
baserte hjemmeside er under utarbeiding og skal ha informasjon om registeret og 
NBRs vedtekter. Registeradministrasjonen har ansvar for dette og for oppdatering av 
hjemmesiden. Oppstart av forskning og kvalitetsregisterprosjekt som utgår fra 
registeret skal beskrives på hjemmesiden. Forskningsprosjektets leder skal sende 
årlig oppdatering til styret (som har medlem fra Pasientorganisasjonen) og ved 
ferdigstilt forskningsprosjekt skal leder av prosjektet sende en sluttrapport til styret og 
som skal publiseres på NBRs hjemmeside.  
 
Bergen 11.04.2016 
Åse Sivertsen, prosjektleder 
1.18 Kontaktinformasjon 
Åse Sivertsen ase.sivertsen@helse-bergen.no 
Ragnvald Brekke ragnvald.ljones.brekke@helse-bergen.no 
Eli Haugsmyr eli.haugsmyr@helse-bergen.no 
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Vedlegg 6, sak 4/2016: POSAS skjema 
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Behandling av nye registersøknader: Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige 
primære hodepiner 
 
Søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner: 
Klasehodepine og andre trigemino-autonome cephalalgier (TACs) 
 
Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner: Klasehodepine og andre trigemino-autonome 
cephalalgier (TACs) er et initiativ fra Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepiner v/St. Olavs Hospital. 
 
Registeret ble presentert for HF, RHF, Servicemiljø MN og Seksjon for medisinske kvalitetsregister 
mars 2015 og ble gitt støtte for å gå veien videre for å søke om nasjonal status.  
Servicemiljøet har så bistått i videre prosess. Erklæring om databehandler ansvar foreligger fra St. 
Olavs, og støtteerklæring foreligger fra RHF-HMN. Dette er et samtykkebasert register og 
konsesjonssøknad ble sendt datatilsynet 18.12.2015.  
 
Pasienter som skal registreres i registeret er pasienter med  trigemino-autonome hodepinene 
(cluster hodepine, hemicrania continua, paroksysmal hemikrani, og SUNCT).  
 
Dette er tilstander som er ekstremt plagsomme, hvor diagnosen er nokså entydig og hvor riktig 
diagnose kan bety en veldig stor forskjell for pasientene. Det er en relativt begrenset gruppe, slik at 
det er realistisk å omfatte dem i et register. Ytterligere argumenter for å opprette et register for 
akkurat denne gruppen er:  
 

1) Hodepine generelt er altfor vanlig til at det kan omfattes av et register. 40-50% av 
befolkningen sier de har hatt plagsom hodepine og ca 12 % har hatt migrene i løpet av siste 
år. Ca 3-4% av voksne har såkalt kronisk hodepine (> halvparten av tiden i minst 3 måneder), 
og bare disse siste ville utgjøre en befolkning på godt over 100 000 mennesker.  

2) TACs er ikke ekstremt sjeldent. Prevalensen av klasehodepine er i én norsk undersøkelse (i 
Vågå) funnet å være 0,4 %.  I denne studien fra 2003 ble nesten 90 % av alle kommunens 
innbyggere mellom 18 og 65 år ble grundig undersøkt og intervjuet med hensyn på hodepine 
av en ekspert (2). Dette er den høyeste prevalensen som er målt, men det er også den 
grundigste studien. En meta-analyse fra 2008 (3) basert på studier i mange land anslår en 
livstidsprevalens på 0,124%, og en 1-års-prevalens på 0.053% (dvs som har hatt det i løpet av 
siste år).  Ut fra disse tallene kan man anta at livstidsprevalensen i Norge ligger på ca. 0.1.-0.2 
% dvs. at ca 5-10 000 pasienter i Norge har eller har hatt det, og at ca 2500 har hatt det i 
løpet av det siste året. Livstidsprevalensen er således i samme størrelsesorden som antallet 
pasienter med multippel sklerose, og omtrent dobbelt så høyt som antallet med Parkinsons 
sykdom. Samme metaanalyse gir et tall på årlig insidens på 2-10 per 100 000, hvilket vil si fra 
100 til 500 nye pasienter per år.  De øvrige hodepineformene i denne gruppen er antakelig 
mye sjeldnere, men vår erfaring tilsier at de fleste nevrologiske avdelinger burde se noen 
slike pasienter hvert år. Et kvalitetsregister vil i løpet av noen år kunne gi mulighet til å 
komme med et estimat for prevalensen. 

Saksframlegg 

Møtedato  26. april 2016 

Saksnr  5/2016                                                                             

Saksbehandler Mona Stedenfeldt, Nasjonalt servicemiljø, region 
Midt-Norge 
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3) TACs er invalidiserende. Smertene ved klasehodepine har blitt beskrevet som blant de verste 
mennesker kan oppleve, og tilstanden har vært kalt «selvmordshodepine» fordi enkelte 
pasienter har begått selvmord under anfall. En dansk studie har vist at pasienter med 
klasehodepine har betydelig redusert yrkesdeltakelse, redusert livskvalitet og høyt forbruk av 
helsetjenester som følge av tilstanden (4). Lignende smerter har man også ved noen av de 
andre TACs.  

4) Det finnes gode behandlingsretningslinjer. Når det gjelder behandling eksisterer det 
europeiske retningslinjer for alle disse tilstandene fra 2007 (5), og det er lagt ut retningslinjer 
på norsk elektronisk legehåndbok (http://nevro.legehandboka.no/hodepine/).  

5) Det er rom for betydelig kvalitetsforbedringer. Vår erfaring er at denne gruppen av pasienter 
opplever en betydelig forsinkelse i det å få riktig diagnose og derved behandling som hos 
mange er svært effektiv og betyr mye. var det 7 med klasehodepine av 1838 innbyggere. 
Bare én av disse 7 hadde fått diagnosen, til tross for at de hadde hatt det i gjennomsnitt 11 år 
(2). Selv om dette forhåpentlig har bedret seg noe siden da er det utvilsom mange som har 
lidelsen uten å bli erkjent. Når det gjelder de andre TACs er det antakelig minst like stor andel 
av disse som ikke får diagnosen.  Det er lite kunnskap om hvor mange pasienter som blir 
diagnostisert rundt om i landet, hvor mange som på en adekvat måte får prøve ut de ulike 
behandlingstiltakene, og også hvordan pasientene evaluerer effekten av behandlingen.  

6) God dekningsgrad er mulig å oppnå. Mange pasienter har tilstanden over mange måneder 
hvert år eller kronisk, og vil derfor kunne ha flere kontakter med helsetjenesten hvert år.  
Man antar ut fra kommunikasjon med primærleger og nevrologer at de fleste pasienter med 
en slik hodepine som kommer til lege og får en tentativ diagnose vil bli henvist til en 
spesialist i nevrologi for ytterligere diagnostikk, behandling og oppfølging. Dekningsgraden 
basert i en nevrologisk avdeling vil være god for et register for diagnostisert klasehodepine 
og andre TACs.  

7) Resultat av nye kostbare behandlingsmetoder bør følges. De siste årene har man begynt å ta 
i bruk en del kirurgiske teknikker på de mest plagete pasientene, bl.a. elektrisk stimulering av 
n. occipitalis eller av ganglion sphenopalatinum, medikamentell blokkade eller kirurgisk 
fjernelse av dette gangliet, og endog deep brain stimulation (DBS).  Felles for disse er at de 
har mangelfull dokumentasjon av effekt og sikkerhet, og de er til dels svært kostbare. Disse 
inngrepene utføres i Norge, og i utlandet. Det er av betydelig interesse å overvåke hvor 
mange som får kirurgisk behandling, og følge effekten av dette.  

8) Nasjonalt forskningsnettverk er nødvendig. Fordi tilstandene er relativt sjeldne er det 
vanskelig å få store nok pasientmaterialer til forskning (klinikk, patofysiologi, genetikk, 
behandling). Norge har hatt mye forskning på tilstanden, og flere studier er i gang, bl.a. 
avansert kirurgisk behandling av de mest plagete. Et nasjonalt register vil understøtte et 
nasjonalt forskningsnettverk, og gi mulighet til deltakelse i internasjonale nettverk.  

9) Registeret vil understøtte nasjonalt nettverk av hodepineinteresserte nevrologer. Vi tror at 
arbeidet med registeret rundt om i landets nevrologiske avdelinger vil kunne gi opphav til et 
nettverk av hodepineinteresserte nevrologer, og at dette på sikt vil øke kvaliteten på 
håndtering av de mange andre hodepinepasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten.  

 
 
Formålet med registeret er å bidra til at pasienter med alvorlige primære hodepiner har likeverdig 
tilgang til behandling, sikre kvaliteten av diagnostikk, behandling og oppfølging og legge til rette for 
forskning. 
 
Registerets delmål er å:  
 

 samle inn data og levere rapporter slik at behandlende enheter (nevrologisk avdeling eller 
tilknyttede privatpraktiserende nevrologer), HF, RHF kan få relevant informasjon for å 
evaluere sin virksomhet. 

http://nevro.legehandboka.no/hodepine/
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 bidra til kvalitetsforbedrende tiltak. 

 danne grunnlag for forskning på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale grenser, og 
dermed å være en viktig bidragsyter til å øke kunnskapen om årsaker til og konsekvenser av 
sykdommen, samt effekten av behandlingstiltak. 

 bidra til ny kunnskap i både fagmiljø og i befolkningen generelt.  
 
 
Registreringen vil gjøres av alle nevrologer som ser pasientgruppen ved de 18 nevrologiske 
avdelingene i landet og privatpraktiserende nevrologer vi inngår avtale med.  Det er allerede inngått 
avtaler med de fleste nevrologiske avdelinger om deltagelse.  
 
Registeret kan vise til bred nasjonal forankring og støtte. Kompetansetjeneste vil stå for drift av 
registeret og IKT løsning vil bli utviklet på en MRS plattform.  
 
Det er et tilsvarende svensk register med man har ikke lyktes, tross flere forsøk, å få tilgang på deres 
datasett.  

 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 10, sak 5/2016: Søknadsskjema  
Vedlegg 11, sak 5/2016: Registerbeskrivelse 
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Vedlegg 10, sak 5/2016: Søknadsskjema  

 

 

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister  

1 KONTAKTINFORMASJON 

Registerets navn Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner 

Registeransvarlig Faglig ansvarlig:  
Leder Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine  
p.t. Lars Jacob Stovner 
Daglig leder:   
Forskningssykepleier/registerkoordinator 
p.t. Gøril Bruvik Gravdahl 

Telefon 72 57 51 47 

E-post goril.gravdahl@stolav.no 

Helseforetak Helse Midt-Norge RHF 

Postadresse Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepine,  
Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi,  
St. Olavs Hospital,  
N-7006 Trondheim 

Hjemmeside https://stolav.no/Sider/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-
hodepine.aspx 

  

2 REGISTERINFORMASJON 

Hovedformål Hovedformålet med registeret vil være å bidra til at pasienter 
med alvorlige primære hodepiner har likeverdig tilgang til 
behandling, sikre kvaliteten av diagnostikk, behandling og 
oppfølging og legge til rette for forskning.  
Det er per tid lite kunnskap om hvor mange pasienter som 
blir diagnostisert rundt om i landet, hvor mange som på en 
adekvat måte får prøve ut de ulike behandlingstiltakene, og 
også hvordan pasientene evaluerer effekten av 
behandlingen. 
 
Registeret skal  

 samle inn data og levere rapporter slik at 

behandlende enheter (nevrologisk avdeling eller 

tilknyttede privatpraktiserende nevrologer), HF, RHF 

kan få relevant informasjon for å evaluere sin 

virksomhet. 

mailto:goril.gravdahl@stolav.no
https://stolav.no/Sider/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-hodepine.aspx
https://stolav.no/Sider/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-hodepine.aspx
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 bidra til kvalitetsforbedrende tiltak. 

 danne grunnlag for forskning på tvers av regionale, 

nasjonale og internasjonale grenser, og dermed å 

være en viktig bidragsyter til å øke kunnskapen om 

årsaker til og konsekvenser av sykdommen, samt 

effekten av behandlingstiltak. 

Juridisk hjemmelsgrunnlag Søknad om konsesjon ble sendt 18.12.2015 

Dekningsgrad På sikt forventer vi å oppnå en dekningsgrad på nær 100 % 
blant pasientene som får korrekt diagnose, men sannsynligvis 
ikke før etter ca 3 år. For å sikre maksimal dekningsgrad kan 
pasienten innlemmes i registeret på hvilket som helst 
tidspunkt i sykdomsforløpet, og spesialisthelsetjenesten har 
ofte flere anledninger til å inkludere pasienten. Jevnlig 
registerrapportering og kontakt med registerkontakten (en 
navngitt person fra hver av de 18 avdelingene) ved hver 
enhet vil bidra til at eventuell manglende registrering vil 
kunne oppdages. Det vil gjennomføres 
dekningsgradsanalyser annet hvert år 

3 REGISTERETS BETYDNING 

Generell begrunnelse Et nasjonalt register vil bidra til å utvikle og samle fagmiljøet 
som tar hånd om en svært plaget pasientgruppe der man har 
lite systematisk kunnskap om kvaliteten på og variasjonen i 
håndteringen rundt om i landet. 
Ved sammenligning av tilbudet i de ulike regioner vil man 
gjennom et register kunne få oversikt både over antallet 
pasienter, om pasientene får likeverdig tilgang til behandling, 
diagnostikk og kvaliteten av denne, og hvordan pasienten 
evaluerer effekten av behandlingen. 
En systematisk nasjonal datainnsamling er en forutsetning for 
å få ny kunnskap om feltet hvor det utbredes til dels kostbare 
nye behandlingsmetoder, ofte med mangelfull 
dokumentasjon av effekt og sikkerhet. 

 

4 UTVALG 

Inklusjonskriterier  1. Diagnose av en av de trigeminoautonome 

cefalalgier (TAC): Klasehodepine, paroxysmal 

hemicrani, hemicrania continua, SUNCT/SUNA, 

sannsynlig TAC  

2. Kontakt med en nevrologisk avdeling eller 

privatpraktiserende nevrolog 

3. Signert samtykke  
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Eksklusjonskriterier  1. Under 18 år  

2. Ikke sikker diagnose (dvs. passer ikke engang med 

sannsynlig TAC (ICHD III Beta, 3.5)) 

3. Diagnosen er ikke satt av nevrolog 

4. Manglende samtykke 

Kontrollfunksjoner for 
validering og statistisk 
bearbeiding 

Vi tar sikte på å benytte et resultatsystem (MRS-Resultat) der 
registrerte brukere kan få online, interaktivt tilgang til 
behandlingsresultater og kvalitetsmål fra sin egen 
virksomhet. Det gir muligheter for både å evaluere egne 
behandlingsresultater over tid, og for å sammenligne seg 
med andre. 

Forekomst av tilstanden Klasehodepine forekommer hos ca. 0,1-0,2 % av 
befolkningen (livstidsprevalens), og hos ca 0,05% siste år (1-
års-prevalens). Hyppigheten av de andre TACs er ukjent. 

 

5 DESIGN 

Generell beskrivelse Registeret for alvorlige primære hodepiner er et 
samtykkebasert register. Samtykke innhentes ved 
førstegangsregistrering av nevrolog. Det kan gjøres når som 
helst i sykdomsforløpet. 
Systematisk telefonbasert registrering foretas årlig gjennom 
hele sykdomsforløpet inntil 3 år etter siste besøk hos 
spesialisthelsetjenesten, og igjen fem år etter siste 
registrerte besøk hos spesialisthelsetjenesten. 
Telefonregistreringen vil gjøres av en sykepleier ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for hodepine.  

Rutiner for kvalitetssikring 
av data 

Registrering av data i databasen vil bli utført av medisinsk 
kompetent driftsansvarlig for kvalitetsregisteret, og av den 
enkelte nevrolog. Det vil bli tatt systematiske stikkprøver for 
å undersøke om registrerte data er i samsvar med skjema og 
om det foreligger intern konsistens.  

Ivaretakelse av personvern  Skriftlig samtykke er påkrevd. 

Rutiner for informasjon om 
registeret til pasienter 

Inntil nasjonale løsninger og tekniske system er utviklet for å 
imøtekomme forpliktelsen til å gi de registrerte informasjon 
om hvordan registeret behandler opplysninger vil daglig 
driftsansvarlig kunne besvare spørsmål om pasientens 
registerstatus gjennom årlig telefonkontakt med pasienten. 

 

6 ANALYSE OG RAPPORTERING 

Retningslinjer for 
utlevering av data 

Beslutninger om utlevering av data til forskningsformål 
gjøres etter søknad og godkjennelse fra REK (regionale 
komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), i 
henhold kvalitetsregisterets vedtekter, samtykker, 
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konsesjonsbetingelser, nasjonale føringer, og gjeldende 
lovverk.  
Registrerte data skal være tilgjengelig for alle som ønsker 
tilgang, forutsatt at de kan fremlegge en gyldig godkjenning 
og at formålet med forespørselen er i henhold til registerets 
formål. Utlevering av data skjer etter vedtak i fagrådet for 
registeret, og faktisk utlevering vil skje i løpet av 1 måned 
etter vedtak. 

 Beskrivende og analytisk epidemiologi (prediksjon av 
behandlingsresultat) med en tydelig fremstilling av struktur-, 
prosess- og resultatvariabler som kan kaste lys over kvalitet 
på tjenesten og resultat av behandling. 
Registerets fagråd vil kontinuerlig ta stilling til hvilke 
ytterligere analyser som skal gjøres.  

Rapporter Vi tar sikte på å benytte en resultattjeneste (MRS-Resultat) 
der registrerte brukere kan få online, interaktivt tilgang til 
egne behandlingsresultater fra "sitt" eget kvalitetsregister. 
I tillegg vil registeret utgi en årlig aggregert fellesrapport og 
sammenstilling av  egne resultat  vil være tilgjengelig online 
og tidsoppdatert  der avdelingen/enhetens resultater kan 
sammenlignes mot landsgjennomsnitt. 

Rapportering på 
datakvalitet 

• Elektronisk innrapporteringsløsning med logiske 
sperrer (varsling ved avvikende verdier) 
• Valideringsprosjekter underveis i henhold til 
valideringshandboka utarbeidet av SKDE  
• Dekningsgradsanalyser i henhold til retningslinjer for 
medisinske kvalitetsregistre 

Tilgang til individdata på 
egne pasienter 

Det tekniske designet er slik at det skal være mulig å ha 
fortløpende tilgang til sine egne data, aggregerte data for 
eget sykehus og Norge.  

 

7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE  

   OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER* 

Oppfølging av anbefalinger 
fra nasjonale retningslinjer  

Det er ingen nasjonale retningslinjer, men Nasjonal 
kompetansetjeneste for hodepine har i samarbeid med 
flere miljøer i Norge utarbeidet og publisert faglige 
retningslinjer.  

Nasjonale 
kvalitetsindikatorer 

Det er per dato ingen slike, men man tar sikte på etter hvert 
å utarbeide forslag til nasjonale kvalitetsindikatorer. 

 

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER  

Generell begrunnelse Vi har en ambisjon om å samarbeide med et tilsvarende 
svensk register. 

 

9 ORGANISERING 

Databehandlingsansvarlig Databehandlingsansvarlig instans er St.Olav hospital HF.  Ved 
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HF en eventuell nedleggelse av registeret vil dataene forvaltes 
av databehandlingsansvarlig.  
Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine 
St.Olavs hospital Helse Midt-Norge RHF er faglig ansvarlig, og 
kun ansatte ved NKH Helse Midt-Norge RHF (daglig 
leder/registerkoordinator, faglig leder ved NKH og fagrådets 
representant) vil ha tilgang til data i registeret. 

Evt. annen databehandler 
enn dataansvarlig instans 

Norsk Helsenett (NHN) er driftsleverandør, og databehandler 
vil derfor være NHN. Databehandleravtaler mellom 
databehandleransvarlig (St.Olavs HF) og NHN vil inngås etter 
gjeldende retningslinjer. 

Styringsstruktur Fagrådet er representativt sammensatt med representanter 
fra alle RHF og fra relevante fagmiljøer.  

Daglig ledelse Faglig leder v/ NKH, Helse Midt-Norge RHF,  
p.t. Lars Jacob Stovner 
Daglig leder/registerkoordinator, forskningssykepleier ved 
NKH, Helse Midt-Norge RHF p.t. Gøril Bruvik Gravdahl 

Epidemiologisk/statistisk 
analysekompetanse 

Faglig ansvarlig leder av NKH vil ha epidemiologisk 
kompetanse fra eget forskningsarbeid, og fagrådet har i 
tillegg tilgang til statistisk og epidemiologisk kompetanse fra 
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre-HMN  

 

10 DELTAKENDE ENHETER 

Kort beskrivelse Det er oppnevnt en navngitt registerkontakt ved hver av de 
18 nevrologiske avdelingene. Alle nevrologer som ser 
pasientgruppen ved disse avdelingene samt de 
privatpraktiserende nevrologer vi inngår avtale med deltar i 
registreringen. Pr 01.01.16. er det ca 20 fulltids 
privatpraktiserende nevrologer i landet. 

 

11 IKT 

Løsning for datafangst MRS (Medisinsk Register System) er utviklet av Hemit, som i 
dag er Midt-Norges totale IT- leverandør. MRS utgjør et 
helhetlig rammeverk for utarbeidelse av ulike register. 

Løsning for rapportering MRS Resultat vil bli brukt.  
Dette er i produksjon. 

Teknisk drift Helse Midt IT, NHN 

IKT-sikkerhet Da man utviklet MRS var det viktig å ivareta alle krav til 
informasjonssikkerhet. Derfor er plattformen bygget i 
henhold til Datatilsynets krav, der man har hatt dialog med 
Datatilsynet om etablering av de tekniske løsningene. Alle 
data blir registrert og lagret i en sentral enhet innenfor et 
begrenset nettverk, (Norsk HelseNett, NHN) der brukerne av 
systemet får tilgang til sine innsendte opplysninger gjennom 
NHN. Data ligger i forskjellige databaser der hver 
innrapporterende instans/juridiske enhet har sin egen 
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database.  
Personidentifiserbar informasjon blir holdt adskilt fra de 
medisinske opplysningene og personnummer blir kryptert. 
Autorisasjon blir sikret igjennom en to-faktor autentisering 

 

12 PERSONELL 

Stillinger Faglig leder v/ NKH, Helse Midt-Norge RHF,  
p.t. Lars Jacob Stovner 
Daglig leder/registerkoordinator, forskningssykepleier ved 
NKH, Helse Midt-Norge RHF p.t. Gøril Bruvik Gravdahl 
Deltakere i fagrådet: 
Julie Sønnervik (Privatpraktiserende, Sandnes, Helse vest) 
Christofer Lundqvist (Oslo, Helse Sør-Øst) 
Hilde Karen Ofte (Bodø, Helse Nord) 
Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)  
Erling Tronvik (Trondheim, Helse Midt)  
Magne Geir Bøe (Kristiansand, Helse Sør-Øst)  
Kai Ivar Müller (Tromsø, Helse Nord) 
Anne Clark (leder for Norges Migreneforbund, 
brukerrepresentant). 
 
Registerkontakter 
18 registerkontakter (alle nevrologiske avdelinger i landet er 
representert) 
4 privatpraktiserende nevrologer 

 

13 FINANSIERING 

Ansatte Faglig ansvarlig leder v/ NKH, Helse Midt-Norge RHF,  
p.t. Lars Jacob Stovner  
Lønnes av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St 
Olavs hospital.  
Daglig leder, forskningssykepleier ved NKH, Helse Midt-Norge 
RHF p.t. Gøril Bruvik Gravdahl 
Vil ha 40 % stilling knyttet til drift av registeret 

Drift RHFet vil finansiere driften i henhold til budsjett, inntil kr. 
500 000. Dette vil brukes til å dekke utgifter til 

     Opprettelse MRS-løsning 

     30-40 % av lønnen til daglig leder  

      Utgifter til fagrådsmøter to ganger per år, samt møte med 
registerkontaktene i oppstartsåret (reiser, leie av møtelokale, 
evt. overnatting). 

      Reiser for daglig leder og evt. faglig leder til opplæring og  
monitorering ved de ulike avdelingene 

      Reiser for presentasjon på nasjonale møter for nevrologer 
       IT-utstyr, noe litteratur og evt. kontorutgifter til faglig 
leder 
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Annet  
 
 

 

14 FORSKNING 

Ansatte Faglig leder av NKH har epidemiologisk kompetanse fra eget 
forskningsarbeid, og fagrådet har i tillegg tilgang til statistisk 
og epidemiologisk kompetanse fra Nasjonalt Servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre -HMN.  
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine har stor 
forskningskompetanse innen hodepine-epidemiologi som 
registeret kan benytte seg av.  

Publikasjoner Et utvalg av faglig leders publikasjoner om hodepineepidemiologi: 
1) Hagen, K., et al., Prevalence of migraine and non-migrainous 

headache--head-HUNT, a large population-based study. 

Cephalalgia, 2000. 20(10): p. 900-906. 

2) Stovner, L.J. and A.I. Scher, Epidemiology of Headache, in The 

Headaches, 3rd edition, J.G. Olesen, P J. Ramadan, N M. Tfelt-

Hansen, P. Welch, K M A, Editor. 2005, Lippincott Williams & 

Wilkins: Philadelphia. p. 17-26. 

3) Stovner, L.J., et al., Epidemiology of headache in Europe. Eur. J. 

Neurol., 2006. 13(4): p. 333-345. 
4) Stovner, L.J. and K. Hagen, Prevalence, burden, and cost of 

headache disorders. Curr Opin Neurol, 2006. 19(3): p. 281-285. 
5) Stovner, L.J., et al., The global burden of headache: a 

documentation of headache prevalence and disability worldwide. 

Cephalalgia, 2007. 27(3): p. 193-210. 
6) Natoli, J.L., et al., Global prevalence of chronic migraine: a 

systematic review. Cephalalgia, 2010. 30(5): p. 599-609. 
7) Vos, T., et al., Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 

289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 2012. 380(9859): p. 

2163-96. 
8) Stovner, L., C. Andrée, and On behalf of the Eurolight Steering 

Committee, Impact of headache in Europe: a review for the 

Eurolight project. The Journal of Headache and Pain, 2008. 9(3): p. 

139-146. 
9) Stovner, L.J., et al., The methodology of population surveys of 

headache prevalence, burden and cost: Principles and 

recommendations from the Global Campaign against Headache. J 

Headache Pain, 2014. 15(1): p. 5. 
10) Steiner, T.J., et al., Diagnosis, prevalence estimation and burden 

measurement in population surveys of headache: presenting the 

HARDSHIP questionnaire. J Headache Pain, 2014. 15(1): p. 3. 

 

15 RELEVANTE VEDLEGG 

1. Protokoll  

2. Samtykkeerklæring   
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3. Diagnosene som skal inkluderes   

4. Variabelliste        

5. Vedtekter 

6. Budsjett  

7. Informasjonsskriv til sykehusdirektørene  
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Vedlegg 11, sak 5/2016: Registerbeskrivelse 

 

Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner: 

Klasehodepine og andre trigemino-autonome cephalalgier (TACs) 

 

 

Databehandlingsansvarlig 

Fagrådets leder  

Faglig ansvarlig:  Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine 

   Lars Jacob Stovner 

   Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi,  

   St. Olavs Hospital, N-7006 Trondheim 

   72 57 50 70 

   lars.stovner@ntnu.no 

 

 

Kontaktinformasjon  

Daglig drift:   Gøril Bruvik Gravdahl 

Adresse:   Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepine,  

   Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi,  

   St. Olavs Hospital, N-7006 Trondheim 

Telefon:   72 57 51 47 

Epost:    goril.gravdahl@stolav.no 

 

 

Hjemmeside:    

https://stolav.no/Sider/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-hodepine.aspx 

 

 

    

 

  

mailto:goril.gravdahl@stolav.no
https://stolav.no/Sider/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-hodepine.aspx
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1. Bakgrunn 

Hodepinesykdommer er blant de store folkehelseproblemer i alle land, og blant de hyppigst 

forekommende lidelser (1). Klasehodepine (cluster headache) er en relativt sjelden men 

svært invalidiserende hodepineform for dem som rammes. Klasehodepine er den 

hyppigst forekommende av de såkalte trigemino-autonome hodepinene (cephalalgiene, 

TACs), som også omfatter såkalt hemicrania continua, paroksysmal hemikrani, og 

SUNCT. Disse tilstandene har klare kjennetegn som skiller dem fra hverandre, men de 

har det til felles at smerten er ensidig og sitter hovedsakelig i området for ansiktets store 

følenerve (n. trigeminus, 1. gren), og at smertene er ledsaget av autonome fenomener 

(tåreflod, rødt øye, nesetetthet, renning fra nesen, hevelse i øyelokket og svetting i 

pannen). Ved alle de trigeminoautanome hodepinene eksisterer det effektiv behandling, 

men behandlingen av de ulike tilstandene er forskjellig.  

2. Hvorfor kvalitetsregister for TACs? 

De tilstandene som er valgt for inklusjon i dette registeret (TACs), og som vi i har kalt 

alvorlige primære hodepiner, er tilstander som er ekstremt plagsomme, hvor diagnosen 

er nokså entydig og hvor riktig diagnose kan bety en veldig stor forskjell for pasientene. 

Det er en relativt begrenset gruppe, slik at det er realistisk å omfatte dem i et register. 

Ytterligere argumenter for å opprette et register for akkurat denne gruppen er:  

10) Hodepine generelt er altfor vanlig til at det kan omfattes av et register. 40-50% 

av befolkningen sier de har hatt plagsom hodepine og ca 12 % har hatt migrene i 

løpet av siste år. Ca 3-4% av voksne har såkalt kronisk hodepine (> halvparten av 

tiden i minst 3 måneder), og bare disse siste ville utgjøre en befolkning på godt 

over 100 000 mennesker.  

11) TACs er ikke ekstremt sjeldent. Prevalensen av klasehodepine er i én norsk 

undersøkelse (i Vågå) funnet å være 0,4 %.  I denne studien fra 2003 ble nesten 

90 % av alle kommunens innbyggere mellom 18 og 65 år ble grundig undersøkt 

og intervjuet med hensyn på hodepine av en ekspert (2). Dette er den høyeste 

prevalensen som er målt, men det er også den grundigste studien. En meta-

analyse fra 2008 (3) basert på studier i mange land anslår en livstidsprevalens på 

0,124%, og en 1-års-prevalens på 0.053% (dvs som har hatt det i løpet av siste 

år).  Ut fra disse tallene kan man anta at livstidsprevalensen i Norge ligger på ca. 

0.1.-0.2 % dvs. at ca 5-10 000 pasienter i Norge har eller har hatt det, og at ca 
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2500 har hatt det i løpet av det siste året. Livstidsprevalensen er således i samme 

størrelsesorden som antallet pasienter med multippel sklerose, og omtrent 

dobbelt så høyt som antallet med Parkinsons sykdom. Samme metaanalyse gir et 

tall på årlig insidens på 2-10 per 100 000, hvilket vil si fra 100 til 500 nye 

pasienter per år.  De øvrige hodepineformene i denne gruppen er antakelig mye 

sjeldnere, men vår erfaring tilsier at de fleste nevrologiske avdelinger burde se 

noen slike pasienter hvert år. Et kvalitetsregister vil i løpet av noen år kunne gi 

mulighet til å komme med et estimat for prevalensen. 

12) TACs er invalidiserende. Smertene ved klasehodepine har blitt beskrevet som 

blant de verste mennesker kan oppleve, og tilstanden har vært kalt 

«selvmordshodepine» fordi enkelte pasienter har begått selvmord under anfall. 

En dansk studie har vist at pasienter med klasehodepine har betydelig redusert 

yrkesdeltakelse, redusert livskvalitet og høyt forbruk av helsetjenester som følge 

av tilstanden (4). Lignende smerter har man også ved noen av de andre TACs.  

13) Det finnes gode behandlingsretningslinjer. Når det gjelder behandling eksisterer 

det europeiske retningslinjer for alle disse tilstandene fra 2007 (5), og det er lagt 

ut retningslinjer på norsk elektronisk legehåndbok 

(http://nevro.legehandboka.no/hodepine/).  

14) Det er rom for betydelig kvalitetsforbedringer. Vår erfaring er at denne gruppen 

av pasienter opplever en betydelig forsinkelse i det å få riktig diagnose og derved 

behandling som hos mange er svært effektiv og betyr mye. var det 7 med 

klasehodepine av 1838 innbyggere. Bare én av disse 7 hadde fått diagnosen, til 

tross for at de hadde hatt det i gjennomsnitt 11 år (2). Selv om dette forhåpentlig 

har bedret seg noe siden da er det utvilsom mange som har lidelsen uten å bli 

erkjent. Når det gjelder de andre TACs er det antakelig minst like stor andel av 

disse som ikke får diagnosen.  Det er lite kunnskap om hvor mange pasienter som 

blir diagnostisert rundt om i landet, hvor mange som på en adekvat måte får 

prøve ut de ulike behandlingstiltakene, og også hvordan pasientene evaluerer 

effekten av behandlingen.  

15) God dekningsgrad er mulig å oppnå. Mange pasienter har tilstanden over mange 

måneder hvert år eller kronisk, og vil derfor kunne ha flere kontakter med 

helsetjenesten hvert år.  Man antar ut fra kommunikasjon med primærleger og 

nevrologer at de fleste pasienter med en slik hodepine som kommer til lege og får 

http://nevro.legehandboka.no/hodepine/
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en tentativ diagnose vil bli henvist til en spesialist i nevrologi for ytterligere 

diagnostikk, behandling og oppfølging. Dekningsgraden basert i en nevrologisk 

avdeling vil være god for et register for diagnostisert klasehodepine og andre 

TACs.  

16) Resultat av nye kostbare behandlingsmetoder bør følges. De siste årene har man 

begynt å ta i bruk en del kirurgiske teknikker på de mest plagete pasientene, bl.a. 

elektrisk stimulering av n. occipitalis eller av ganglion sphenopalatinum, 

medikamentell blokkade eller kirurgisk fjernelse av dette gangliet, og endog deep 

brain stimulation (DBS).  Felles for disse er at de har mangelfull dokumentasjon 

av effekt og sikkerhet, og de er til dels svært kostbare. Disse inngrepene utføres i 

Norge, og i utlandet. Det er av betydelig interesse å overvåke hvor mange som får 

kirurgisk behandling, og følge effekten av dette.  

17) Nasjonalt forskningsnettverk er nødvendig. Fordi tilstandene er relativt sjeldne 

er det vanskelig å få store nok pasientmaterialer til forskning (klinikk, 

patofysiologi, genetikk, behandling). Norge har hatt mye forskning på tilstanden, 

og flere studier er i gang, bl.a. avansert kirurgisk behandling av de mest plagete. 

Et nasjonalt register vil understøtte et nasjonalt forskningsnettverk, og gi 

mulighet til deltakelse i internasjonale nettverk.  

18) Registeret vil understøtte nasjonalt nettverk av hodepineinteresserte nevrologer. 

Vi tror at arbeidet med registeret rundt om i landets nevrologiske avdelinger vil 

kunne gi opphav til et nettverk av hodepineinteresserte nevrologer, og at dette 

på sikt vil øke kvaliteten på håndtering av de mange andre hodepinepasienter 

som henvises til spesialisthelsetjenesten.  

19) Det finnes et tilsvarende svensk register. I Sverige er det for 2 år siden opprettet 

et medisinsk kvalitetsregister som omfatter eksakt denne gruppen av 

hodepinepasienter (http://www.neuroreg.se/sv.html/svar-neurovaskular-

huvudvark). Formålet med det svenske registeret er å følge og evaluere 

behandling og funksjonsevne samt drive forskning. I Norge er det også en 

forening, Clustercompagniet (http://clustercompagniet.no/wb/), en 

undergruppe av Norges Migreneforbund, som arbeider for å bedre kunnskap om 

disse tilstandene. 

 

Formål 

http://www.neuroreg.se/sv.html/svar-neurovaskular-huvudvark
http://www.neuroreg.se/sv.html/svar-neurovaskular-huvudvark
http://clustercompagniet.no/wb/
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Hovedformålet med registeret vil være å bidra til at pasienter med alvorlige primære 

hodepiner har likeverdig tilgang til behandling, sikre kvaliteten av diagnostikk, behandling og 

oppfølging og legge til rette for forskning.  

 

Delmål  

Registeret skal  

 samle inn data og levere rapporter slik at behandlende enheter (nevrologisk avdeling 

eller tilknyttede privatpraktiserende nevrologer), HF, RHF kan få relevant informasjon 

for å evaluere sin virksomhet. 

 bidra til kvalitetsforbedrende tiltak. 

 danne grunnlag for forskning på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale 

grenser, og dermed å være en viktig bidragsyter til å øke kunnskapen om årsaker til 

og konsekvenser av sykdommen, samt effekten av behandlingstiltak. 

 bidra til ny kunnskap i både fagmiljø og i befolkningen generelt.  

 

Målgruppen 

Målgruppen er alle pasienter som behandles for nevnte hodepinediagnoser innen spesialist-

helsetjenesten. 

 

Deltagende nevrolog spesialister 

Dette vil være alle nevrologer som ser pasientgruppen ved de 18 nevrologiske avdelingene i 

landet og privatpraktiserende nevrologer vi inngår avtale med. 

3. Faglig forankring 

Registeret har et fagråd som har landsdekkende representasjon, og hvor faglig kompetanse 

og faglig legitimitet ivaretas, og i samarbeid med klinikkledelsen ved de nevrologiske 

avdelingene er det oppnevnt 18 lokale registerkontakter.  

På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap og egne data vil registeret påta seg å levere 

konsensusrapporter, faglige anbefalinger og årlige oppdateringer fra registeret både fra 

enkelte sykehus og på nasjonal basis. Registerets fagråd forvalter datamaterialet og tar 

stilling til hvordan dette skal bearbeides og presenteres. 

4. Registerets organisering  
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1. Databehandlingsansvarlig 

Databehandlingsansvarlig instans er St.Olav hospital HF.  Ved en eventuell nedleggelse av 

registeret vil dataene forvaltes av databehandlingsansvarlig.  

Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine St.Olavs hospital Helse Midt-Norge 

RHF er faglig ansvarlig, og kun ansatte ved NKH Helse Midt-Norge RHF (daglig driftsansvarlig, 

leder ved NKH og fagrådets representant) vil ha tilgang til data i registeret. 

2. Databehandler 

Norsk Helsenett (NHN) er driftsleverandør, og databehandler vil derfor være NHN. 

Databehandleravtaler mellom databehandleransvarlig (St.Olavs HF) og NHN vil inngås etter  

vil gjeldende retningslinjer.  

3. Fagråd  

Fagrådet er representativt sammensatt med representanter fra alle RHF og fra relevante 

fagmiljøer. Faglig ansvarlig leder av NKH vil ha epidemiologisk kompetanse fra eget 

forskningsarbeid, og fagrådet har i tillegg tilgang til statistisk og epidemiologisk kompetanse 

fra Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre –HMN ).  

Sekretærfunksjon fylles av daglig driftsansvarlig ansatt ved NKH.  

Faglig ansvarlig leder av NKH er ordstyrer. 

Fagrådet møter 2 ganger i året i møtelokale nær en flyplass som gir flest deltakere kortest 

reisevei, det ene i forbindelse med referansegruppemøte til NKH hvor referansegruppa har 

tale- og møterett, men ikke beslutningsrett.  

Deltakere i fagrådet: 

Julie Sønnervik (Privatpraktiserende, Sandnes, Helse vest) 

Christofer Lundqvist (Oslo, Helse Sør-Øst) 

Hilde Karen Ofte (Bodø, Helse Nord) 

Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)  

Erling Tronvik (Trondheim, Helse Midt)  

Magne Geir Bøe (Kristiansand, Helse Sør-Øst)  

Kai Ivar Müller (Tromsø, Helse Nord) 

Anne Clark (Formann i Norges Migreneforbund, brukerrepresentant) 

Faglig ansvarlig leder for registeret, leder v/ Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine 

Daglig driftsansvarlig ansatt v/ Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine  
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Daglig ledelse av registeret: 

Faglig ansvarlig leder v/ NKH, Helse Midt-Norge RHF, p.t. Lars Jacob Stovner 

Daglig driftsansvarlig, forskningssykepleier ved NKH, Helse Midt-Norge RHF p.t. Gøril Bruvik 

Gravdahl  

Referansegruppen til NKH (har møterett i fagrådet, men ikke beslutningsrett): 

Karl-Bjørnar Alstadhaug (leder, Bodø/Tromsø, Helse Nord) 

Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)  

Jon-Anker Zwart (Oslo, Helse Sør-Øst) 

Julie Sønnervik (Privatpraktiserende nevrolog, Sandnes, Helse Vest)  

Anne Clark, Norges Migreneforbund 

Knut Hagen (St.Olavs, Helse Midt) 

Mattias Linde (St.Olavs, Helse Midt) 

 

Registerdesign 

5. Samtykke 

Register for alvorlige primære hodepiner er et samtykkebasert register. Samtykke innhentes 

ved førstegangsregistrering. Originaler destrueres etter scanning og kopien oppbevares i en 

tilgangssikret mappe opprettet av personvernombudet ved hvert sykehus. 

Privatpraktiserende nevrologer og enkeltavdelinger kan etter skriftlig formell avtale sende 

originale samtykker til NKH for scanning og oppbevaring i en tilgangssikret mappe opprettet 

av personvernombudet ved St.Olavs hospital Helse Midt RHF. Registeransvarlig vil foreta 

stikkprøver ved de ulike enhetene om at samtykke faktisk foreligger. 

6. Datafangst  

Inklusjonskriterier: 

4. Diagnosestilt av nevrolog: Klasehodepine, paroxysmal hemicrani, hemicrania 

continua, SUNCT/SUNA, sannsynlig TAC. 

5. Kontakt med en nevrologisk avdeling eller privatpraktiserende nevrolog 

6. Signert samtykke  
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Eksklusjonskriterier: 

1. Under 18 år  

2. Ikke sikker diagnose (dvs. passer ikke engang med sannsynlig TAC (ICHD III Beta, 3.5)) 

3. Diagnosen er ikke satt av nevrolog 

4. Manglende samtykke 

 

Variabler:  

(se vedlegg for fullstendig variabel-liste) 

Strukturvariabler (struktur rundt pasientgruppen/det som finnes): 

  ressurser/organisering/arbeidsforhold/faglige kvalifikasjoner  

  henvisende instans 

Justeringsvariabler:  kjønn, alder, bosted, utdannelse, røyking,  

«sykdomsstadium» (kronisk /episodisk) 

Prosessvariabler: (det som gjøres)  

  informasjon /hodepinedagbok 

  behandling  

 medikamentell, akutt og forebyggende,   

 oksygen, nerveblokader, intravenøs, kirurgisk, opioider 

  ventetid/utredningstid/oppfølging/undersøkelser/diagnose 

Resultatvariabler: (hvordan det går med pasienten) 

  Fungerer behandlingen, hvor plagsomme bivirkninger/uønskede hendelser 

  Behov for helsehjelp /spesialist/legevakt/innleggelser 

Dager hodepine siste måned/år 

  Arbeidsforhold/trygdet 

  QoL, Pasientrapporterte data (PROM), Pasient rapporterte erfaringer (PREM)  

 

Kontroller og repeterte registreringer 

Systematisk telefonbasert registrering foretas årlig gjennom hele sykdomsforløpet inntil 3 år 

etter siste besøk hos spesialisthelsetjenesten, og igjen fem år etter siste registrerte besøk 

hos spesialisthelsetjenesten. Når IT-løsningen tillater det vil pasientene selv kunne registrere 

data om sin alvorlige primære hodepine hver tredje måned. 
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7. Rutiner for datafangst 

Førstegangsregistrering gjøres av behandlende nevrolog etter at signert samtykke er 

innhentet. Datainnsamling foretas via spørreskjema, nevrologisk undersøkelse og fra 

pasientjournalen. Det kan gjøres når som helst i sykdomsforløpet. Spørreskjema destrueres 

når dataene er registrert elektronisk. 

Blir pasienten forsøkt registrert på nytt av en nevrolog fra en annen enhet vil pasienten være 

registrert kun en gang i registeret, men være tellende i rapportene ved flere enheter.  

Nevrologen må stille en ny eller bekrefte den tidligere diagnosen ved hver registering. 

De påfølgende registeringene vil gjøres av sykepleier ved NKH i forbindelse med et 

telefonintervju et år etter førstegangsregistrering av nevrolog. Registreringene vil fortsette 

årlig i inntil 3 år etter siste besøk hos spesialisthelsetjenesten, og igjen etter fem år etter 

siste kontakt med spesialisthelsetjenesten.  

Hvis pasienten har vært uten kontakt med spesialisttjenesten i mer enn 5 år vil pasienten 

reaktiveres ved registrering av fødselsnummer og oppdatert diagnose.  

Det kan bli aktuelt at pasienten selv kan logge seg på registeret og registre egne data.  

 

Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet 

Registrering av data i databasen vil bli utført av medisinsk kompetent driftsansvarlig for 

kvalitetsregisteret, og av den enkelte nevrolog. Det vil bli tatt systematiske stikkprøver for å 

undersøke om registrerte data er i samsvar med skjema og om det foreligger intern 

konsistens. 

 

Rutiner for å ivareta informasjonsforpliktelsen til de registrerte 

Inntil nasjonale løsninger og tekniske system er utviklet for å imøtekomme forpliktelsen til å 

gi de registrerte informasjon om hvordan registeret behandler opplysninger vil daglig driftsansvarlig 

kunne besvare spørsmål om pasientens registerstatus gjennom årlig telefonkontakt med pasienten. 

8.  

9. IKT  

10. Beskrivelse av datateknisk løsning for etablering av et nasjonalt register 

for alvorlige primære hodepiner.  
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MRS (Medisinsk Register System) er utviklet av Hemit, som i dag er Midt-Norges totale IT- 

leverandør. MRS utgjør et helhetlig rammeverk for utarbeidelse av ulike register. Systemet 

ble etablert i 2005 og var opprinnelig utviklet for de regionale hjerteinfarkt- og 

hjerneslagsregister. 

Systemet er Web-basert, og brukes til registrering og rapportering av medisinske data inn i 

ulike kvalitetsregister og er egnet til å samle og analysere strukturerte medisinsk data slik 

som diagnose, behandling og resultater på et nivå som representerer hver enkelt pasient.  

MRS systemet er laget slik at det kan tilpasses hvert enkelt register. Alle registre består av to 

deler, en kjernedel med felles funksjonalitet for alle registre, og selve registeret som 

tilpasses i hvert enkelt tilfelle.  

Fra 2005 og frem til i dag er rammeverket tilpasset og videreutviklet til behovene man har på 

et regionalt og nasjonalt nivå, og det benyttes som plattform for rundt 20 nasjonale registre i 

Norge. Rammeverket omfatter hele prosessen fra konseptfasen til man har et operasjonelt 

og implementert register.  

Da man utviklet MRS var det viktig å ivareta alle krav til informasjonssikkerhet. Derfor er 

plattformen bygget i henhold til Datatilsynets krav, der man har hatt dialog med Datatilsynet 

om etablering av de tekniske løsningene. Alle data blir registrert og lagret i en sentral enhet 

innenfor et begrenset nettverk, (Norsk HelseNett, NHN) der brukerne av systemet får tilgang 

til sine innsendte opplysninger gjennom NHN. Data ligger i forskjellige databaser der hver 

innrapporterende instans/juridiske enhet har sin egen database.  

Personidentifiserbar informasjon blir holdt adskilt fra de medisinske dataene og 

personnummer blir kryptert. Autorisasjon blir sikret igjennom en to-faktor autentisering. Når 

det gjelder selve IT arkitekturen er denne basert på tjenesteorientert arkitektur og en web 

basert front som er utviklet på Microsoft.  

 

Intern kryptering og design  

Fødselsnummer blir som nevnt kun lagret i kryptert form og med en egen nøkkel for hver 

juridisk enhet. Pasientens krypterte fødselsnummer erstattes av en ID (GUID) som kan 

kobles opp til personalia. Fødselsnummer krypteres. Det skal til enhver tid være et skille 

mellom de personidentifiserbare data og registerdataene.  

Det skal også være et tilstrekkelig skille mellom de forskjellige foretakenes registerdata og 

det nasjonale registeret. Dette er i MRS løst med at hver juridiske enhet har sin egen 



 

72 
 

database. Alle loggene i løsningen skal også ha tilsvarende beskyttelse og ligge adskilt og 

lagret i databasen til hver enkelt juridisk enhet. All kommunikasjon mellom brukeren og 

registeret skjer med sikker bruk av https. 

 

Sletterutiner 

Planlagte rutiner for oppbevaring av samtykkeerklæring og sletting av data: 

- Samtykkeerklæringer skal håndteres som personsensitive opplysninger og oppbevares på 

sykehuset på en sikker måte (se i avsnitt samtykke).   

- Regelmessige stikkprøver for kontroll av at samtykke faktisk foreligger. 

- Sletting av data i registeret, der vedkommende har trukket sitt samtykke skal utføres  

på følgende måte: Det nasjonale sekretariatet må informeres fra lokalt sykehus. All 

tilgjengelig informasjon slettes. Pasienten skal ha skriftlig bekreftelse på at dette er utført. 

Daglig driftsansvarlig fører oversikt over sletting av data. 

 

11. Rapportering og resultat  

Resultater utleveres ihht retningslinjer fra interregional styringsgruppe med det formål at 

det skal sikres høy tilgjengelighet av data fra Hodepineregisteret registeret til 

kvalitetsforbedringsarbeid- og/ eller forskningsformål.  

12. I tillegg vil registeret utgi en årlig aggregert fellesrapport og registerkontakten ved 

hver avdeling/enhet vil få rapporter over egne resultat hver 3. måned, samt årlige 

oppsummeringer der avdelingen/enhetens resultater kan sammenlignes mot 

landsgjennomsnitt.  

13.  

14. Forventet dekningsgrad  

På sikt forventer vi å oppnå en dekningsgrad på nær 100 % blant pasientene som får korrekt 

diagnose, men sannsynligvis ikke før etter flere år. En grunn til dette er at mange pasienter 

vil følges opp av sin fastlege etter å ha fått diagnosen av spesialist, og det kan da ta noen år 

før disse pasientene igjen tilses av spesialisthelsetjenesten. 
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Pasientene som følges av deltakende privatpraktiserende nevrologer registreres 

fortløpende. I de tilfellene den privatpraktiserende nevrologen ikke registrerer vil en anta at 

disse pasientene en gang i løpet av sin sykdomskarriere vil være innom et offentlig sykehus 

og fanges opp der. For å sikre maksimal dekningsgrad kan pasienten innlemmes i registeret 

på hvilket som helst tidspunkt i sykdomsforløpet, og spesialisthelsetjenesten har ofte flere 

anledninger til å inkludere pasienten.  

 

Det er et generelt problem for registre i spesialisthelsetjenesten at en del pasienter 

behandles av privatpraktiserende spesialister som ikke vil ha noen formell plikt til å 

delta i registeret. Vi tror likevel at vi har fått med flere som har mange 

hodepinepasienter i Osloregionen der de fleste privatpraktiserende nevrologer er, 

særlig på Sandvika Nevrosenter. Flere av de privatpraktiserende nevrologene i landet er 

over 67 år, og disse har vi kun kontaktet en gang. Vi vil arbeide kontinuerlig for å få med 

flere på frivillig basis etter hvert som registeret blir kjent og man forhåpentlig får vite at 

det ikke medfører veldig stor arbeidsbyrde.  

Jevnlig registerrapportering og kontakt med registerkontakten ved hver enhet vil bidra til at 

eventuell manglende registrering vil kunne oppdages. Det vil gjennomføres 

dekningsgradsanalyser annet hvert år. 

 

Datautlevering og koblinger til andre register 

Ved forespørsel om utlevering av data til forskningsformål er det fagrådets hovedansvar å 

påse at dette skjer i tråd med registerets formål. 

Beslutninger om utlevering behandles etter søknad og godkjennelse fra REK (regionale 

komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), i henhold kvalitetsregisterets 

vedtekter, samtykker, konsesjonsbetingelser, nasjonale føringer, og gjeldende lovverk.  

Registrerte data skal være tilgjengelig for alle som ønsker tilgang, forutsatt at de kan 

fremlegge en gyldig godkjenning for forespurt bruk.  

For at dataene skal kunne brukes til medisinsk forskning ønsker vi også å kunne knytte 

dataene fra kvalitetsregisteret til andre typer helseregistre slik som medisinsk 

fødselsregister, reseptregisteret, dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, NAV, statistisk 

sentralbyrå, og eventuelle epidemiologiske befolkningsundersøkelser (for eksempel HUNT). 
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Utlevering av data vedtas på halvårlige møter i februar og september, og faktisk utlevering 

vil skje i løpet av 1 måned etter vedtak. 

 

15. Tidsperspektiv 

Registerdata må oppbevares i lang tid, både for å oppfylle formålet og fordi alvorlige 

primære hodepiner ofte er en livslang lidelse. Man søker derfor om konsesjon i 30 år med 

mulighet for fornyelse og videreføring av opplysningene i registeret. 

16.  

17. Personell, ressurser og finansiering 

1. Faglig leder 

Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine 

2. IT-relatert personal 

Helse Midt IKT, NHN  

3. IT-relatert drift 

Helse Midt IKT, NHN  

4. Annen drift 

Det vil i tiden frem til en endelig utarbeidet søknad om nasjonal status være behov for 

ekstra driftsmidler til utvikling av web- basert registreringsløsning og reiser i forbindelse 

med fagrådsmøter. Budsjett er utarbeidet og søknad om ekstra bevilgninger sendes til 

fag- og forskningsavdelingen v/St Olavs Hospital HF.    

18. Tidsplan 

Registrerings start planlegges 1.oktober 2016. 

19. Håndtering av taushetsplikt og behandlingsgrunnlag 

Håndtering av taushetsplikt og behandlingsgrunnlag (lovhjemmel) utføres i henhold til 

gjeldende Helseregisterlov, kapittel 3: Alminnelige bestemmelser om behandling av 

helseopplysninger 

20. Personvern/etikk 
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2. Begrunnelse for variabelvalg og design 

Jfr. registerets formål og generelle beskrivelse ovenfor 

3. Datatilsynet 

Søknad om konsesjon fremmes for datatilsynet så snart registeret er forankret ved 

St.Olavs Hospital HF og RHF MNH.  

4. Rutiner for informasjon om registeret til pasienter  

Slik informasjon gis gjennom samtykkeerklæringen. 
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Endring av status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre – forslag til 

prosedyre og kriterier. 

Bakgrunn 

I Helsedirektoratets Veileder for oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre (IS-

2332) beskrives ansvarsforhold og kriterier for etablering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

Veilederen skal, som beskrevet i kapittel 3.5, suppleres med en nærmere beskrivelse av prosess og 

kriterier for en eventuell senere endring av status. 

I denne saken fremmes forslag til prosess og kriterier for eventuell endring av status for nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre. 

Aktuelt 

Ekspertgruppens årlige gjennomgang og evaluering av årsrapporter fra de nasjonale 

kvalitetsregistrene resulterer i en individuell vurdering av hvert enkelt registers framdrift, kvalitet og 

funksjon, basert på kriteriene i stadieinndelingssystemet. 

Ekspertgruppens vurderinger gjøres kjent for registerledelse og databehandlingsansvarlige, for 

Interregional styringsgruppe og for Helsedirektoratet. Tilbakemeldingen til registerledelse og 

databehandlingsansvarlig vil ofte omfatte forbedringsforslag på ett eller flere områder.  

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre representerer en viktig og felles nasjonal metode for 

evaluering og forbedring av kvalitet i pasientbehandlingen. Hensikten med Ekspertgruppens årlige og 

grundige gjennomgang er å følge med på og sikre at de nasjonale kvalitetsregistrene utvikler seg mot 

en optimal kvalitet og funksjon (stadium 4) på hovedområdene datakvalitet og dekningsgrad, 

kvalitetsmål, resultatformidling og forbedringsfokus.  

Uten optimal funksjon på disse hovedområdene vil ikke registrene være i stand til å oppfylle sitt 

formål. Det må derfor etableres gode prosedyrer for å sikre at registrene ikke bare oppnår, men også 

beholder god kvalitet og funksjon, og for eventuell endring i status hvis dette ikke viser seg mulig. 

Det foreslås derfor følgende prosess for en eventuell endring i status (kfr siste setning i veilederens 

pkt 3.5): 

 

Varsel  

Dersom Ekspertgruppen finner at et register over tid har manglende utvikling mot eller 

opprettholdelse av god kvalitet og funksjon (kfr stadium 4), anbefaler Ekspertgruppen overfor 

Interregional styringsgruppe at det utstedes et Varsel. 

Et  Varsel  består av Ekspertgruppens vurdering av status for det aktuelle registeret og begrunnelsen 

for av Varsel anbefales utstedt. Videre gis det en konkret beskrivelse av hvilke forhold som må 

Saksframlegg 

Møtedato  26. april 2016 

Saksnr  6/2016                                                                             

Saksbehandler Eva Stensland 
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forbedres for å oppnå eller opprettholde god kvalitet og funksjon, og tidsfrist for dokumentasjon av 

resultatet.  Dersom Interregional styringsgruppe er enig i Ekspertgruppens vurdering, utstedes et 

Varsel formelt overfor registerledelse og databehandlingsansvarlig, med kopi til Helsedirektoratet. 

Begrepet «over tid» er bevisst ikke konkretisert, men foreslås vurdert skjønnsmessig i forhold til 

historien og omstendighetene rundt det aktuelle registeret. 

Melding: 

Dersom de forholdene som Ekspertgruppen har påpekt i avgitt Varsel ikke viser seg utbedret innen 

oppgitt tidsfrist (f eks ved neste årlige gjennomgang), anbefaler Ekspertgruppen overfor Interregional 

styringsgruppe at det utstedes en  Melding til Helsedirektoratet. En slik Melding innebærer at 

Interregional styringsgruppe oversender Ekspertgruppens vurdering av manglende utvikling eller 

opprettholdelse av god kvalitet og funksjon i det aktuelle registeret til Helsedirektoratet og ber 

Helsedirektoratet vurdere en endring i status for dette registeret. Registerledelse, 

databehandlingsansvarlig HF og ansvarlig RHF holdes informert og får kopi av meldingen. 

Kriterier 

De nasjonale kvalitetsregistre er ulike mht både målgruppe, innhold og omfang. Kriteriene for 

vurdering av utstedelse av varsler og eventuell endring i status vil derfor i noen grad måtte være 

skjønnsmessige og individuelle. Kriterier og utvikling i stadieinndelingssystemet skal imidlertid være 

et generelt grunnlag, og områdene datakvalitet og dekningsgrad, kvalitetsmål, resultatformidling og 

forbedringsfokus skal ha hovedvekt i de vurderingene som gjøres. 

 

1. Forslag til vedtak: 

Ekspertgruppen anbefaler overfor Interregional styringsgruppe at prosess og kriterier som 

beskrevet i denne saken legges til grunn for eventuelle framtidige endringer i status for 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

2. Etter behandling i Interregional styringsgruppe oversendes saken til Helsedirektoratet. 

 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 12, sak 6/2016: Helsedirektoratets veileder (se separat vedlegg) 
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Utvidelse av Ekspertgruppen 
 
Bakgrunn:  
I møtet i interregional styringsgruppe den 30.03.16, ble et forslag om utvidelse av ekspertgruppen 
med medlem med kunnskap om systematisk forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten presentert, 
og styringsgruppen tilsluttet seg dette (sak 06-16 IRS).  
 
Aktuelt:  
Saksframlegg som ble lagt fram for interregional styringsgruppe er vedlagt (vedlegg 13). I foreløpig 
referat fra dette møtet er ordlyden som følger:  
 

 
Saken presenteres for ekspertgruppen til orientering. 
 
Forslag til vedtak:   
Ekspertgruppen tar saken til orientering. 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 13, sak 7/2016: Møte i Interregional styringsgruppe 30.03.16: Sak 6/2016 Forslag om 
utvidelse av ekspertgruppe for medisinske kvalitetsregistre. 
  
 

 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  26. april 2016 

Saksnr  7/2016                                                                             

Saksbehandler Eva Stensland 
 

Forslag om utvidelse av Ekspertgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
Leder av Ekspertgruppen fremmer forslag overfor Interregional styringsgruppe om å supplere 
gruppen med et medlem med kunnskap og erfaring fra systematisk forbedringsarbeid i 
spesialisthelsetjenesten. Styringsgruppen ble gjort kjent med at spørsmålet tidligere har vært 
drøftet i Ekspertgruppen uten å få alminnelig tilslutning, men var likevel enstemmig i at behovet 
for et supplement av slik kompetanse er tilstede og må dekkes. 
Det var enighet om å be sekretariatet legge fram et utvalg av egnete kandidater til neste møte 
(15. juni). 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tilslutter seg behovet for supplement av Ekspertgruppen som 
beskrevet i denne saken, og ber sekretariatet legge fram et utvalg kandidater med dokumentert 
kunnskap og erfaring på systematisk forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten for 
oppnevning i neste møte. 
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Vedlegg 13, sak 7/2016: Møte i Interregional styringsgruppe 30.03.16: Sak 6/2016 Forslag om 
utvidelse av ekspertgruppe for medisinske kvalitetsregistre.  

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
Forslag om utvidelse av ekspertgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 
Ekspertgruppe for medisinske kvalitetsregistre er som rådgivende organ til Interregional 
styringsgruppe et viktig redskap i å sikre relevans, kvalitet og funksjon ved etablering, 
evaluering og videreutvikling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 
Leder av ekspertgruppen fremmer nå følgende forslag overfor Interregional styringsgruppe: 
 
Til Interregional styringsgruppe for Medisinske kvalitetsregistre 
Ekspertgruppens arbeid de siste to årene har bekreftet at forbedringsperspektiv og 
systematisk forbedringsarbeid ikke er like solid forankret i alle nasjonale kvalitetsregistre. Et 
flertall av registrene har en langt tydeligere forskningsprofil. 
 
Ekspertgruppen er først og fremst sammensatt av akademisk kompetente medarbeidere med 
solid registererfaring. Gruppen har ikke medlemmer med stor erfaring fra og innsikt i 
systematisk forbedringsarbeid i klinisk virksomhet. En viktig oppgave for ekspertgruppen 
fremover er å gi råd til den faglige ledelsen av registrene, spesielt i forhold til å identifisere 
praktisk nyttige kvalitetsparametre og mulige forbedringsområder.  
 
Etter min vurdering vil det være nyttig om gruppen suppleres med et medlem som har stor 
kunnskap og erfaring med systematisk forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten. 
 
For å bidra til at de forskjellige fagmiljøene som er opptatt av forbedringskultur og 
forbedringsarbeid går mest mulig i takt og bruker et mest mulig felles begrepsapparat, kan 
det være hensiktsmessig å vurdere om man skal søke etter en kandidat som har en 
forankring i pasientsikkerhetsprogrammet.  Min begrunnelse for å foreslå dette er at 
Pasientsikkerhetsprogrammets omfattende satsing på å utdanne forbedringsagenter og med 
å spre kunnskap om forbedringskultur kan være nyttig å reflektere inn i ekspertgruppens 
plattform både for å sikre noenlunde lik terminologi og strategi for forbedringsarbeid også 
via kvalitetsregistrene.  
 
Mvh 
 
Barthold Vonen 
Leder 

Saksframlegg 
 

Møtedato  30.03.2016 

Saksnr  6/2016 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE  
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Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre 
 
 
Sekretariatets vurdering er at forslaget vil sikre en komplettering av den eksisterende og 
høye fagkompetansen i Ekspertgruppen på et område som fra tidligere ikke er 
formålstjenelig dekket. 
 
Forslag til vedtak: 
Interregional styringsgruppe ber sekretariatet sørge for at Ekspertgruppe for medisinske 
kvalitetsregistre suppleres med et medlem med dokumentert kunnskap og erfaring på området 
systematisk forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

81 
 

 
  
 

 
 

 
 
    

 
 
 
Eventuelt 
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