
HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG 
Å FÅ KIRURGER TIL Å SKRIVE 

UT TABLETTER?



81% Both
75% AP 
68% Statin 
55% None 

P<0.001 SE < 0.1

Years

26% Absolute improvement in 5-year 
survival when patients are 
discharged on AP & Statin

Effect of Discharge Medications  on Survival
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• Norsk karkirurgisk register (NORKAR) er nasjonalt 
kvalitetsregister for karkirurgi i Norge

• Registeret ble etablert av Norsk Karkirurgisk forening i 1996, og 
fikk status som nasjonalt kvalitetsregister i 2009.

• Registeret er lokalisert i Trondheim, ved St. Olavs Hospital
• NORKAR er del av Nasjonalt register over hjerte- og 

karlidelser (HKR)
• Registrering av karkirurgiske operasjoner er en lovpålagt 

oppgave – ikke samtykkebasert

.

NORKAR – hva er det?



• Resultater fra registeret viser at det er store forskjeller mellom 
sykehusene i andel pasienter som får beste medisinske behandling 
(BMT/sekundærprofylakse) etter karkirurgiske inngrep.

• Medikamentell behandling med lett blodfortynnende og 
kolesterolsenkende medikamenter er i tråd med nasjonale og 
internasjonale retningslinjer, og det er god støtte for at slik 
behandling bedrer overlevelsen av karkirurgiske pasienter 
gjennom redusert risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. 

Økning av andel karpasienter som får 
medikamentell behandling



Hvordan oppnå kvalitetsforbedring?

1. Hvor er vi nå? Nåværende status
2. Hva vil vi oppnå? Ønsket mål
3. Hvordan kommer vi oss dit? Gjennomføringsplan
4. Ble det som forventet? Oppfølging

Viktig for hele forbedringsarbeidet – sikre nødvendige ressurser og 
engasjement hos både personell og ledelse



Gjennomføring av Workshop

• Workshop gjennomført med 3 enheter
– Tromsø, Kalnes, Stavanger, 

• Enhetene presenterte ulike utfordringer; 
– ikke samme løsning / alle passer ikke i samme form

• Ahus ga inspirasjon til hvordan jobbe med 
forbedring/registrering 

• Registeret informerte og ga opplæring i hvordan 
jobbe med kvalitetsforbedring.



Oppfølging av deltakende enheter

• Forbedringsarbeidet er igangsatt på enhetene, 
registeret har mottatt informasjon om hva som er 
planlagt

• Resultatrapporter presentert på Workshop og sendt 
ut til enhetene
– Preliminære resultater viser at det er en økning i andel 

pasienter som mottar beste medisinske behandling .
• Planlegger besøk til enhetene, telefonmøter med 

enheter er tidfestet
– Noe ulikt behov for besøk og oppfølging



Tilpassede rapporter



Tiltak initiert av deltakende enheter

• Internundervisning om BMT
• Fokus på det under previsitt

– jevnlig vedlikeholde fokus på dette – etablere rutine for 
dette

• Fokus på det under poliklinikk
• Registrator kontrollerer journal og etterspør 

informasjon
• Veiledende utskrivningsplan skal inkludere BMT
• Epikrise skal inkludere informasjon om BMT

– Det skal også anføres, om de ikke ønsker – eller tåler BMT
• Informerer fastleger om BMT
• Plakater som «remindere»



Eksempel tiltak initiert av deltakende enhet



Øke andel pasienter som mottar beste medisinske 
behandling i tråd med retningslinjene etter karkirurgiske 
inngrep
Mål: 
• 80 % av alle aneurismepasienter mottar beste medisinske 

behandling innen 1.6.2018
Vi antar at det vil være en smitteeffekt til andre moduler 
(underekstremitet/carotis/diverse).

Tiltak 1:
• Sikre etterlevelse av anbefalt medikamentell behandlingsforløp 

(BMT)
Måling:
• Forskrivning av medikamenter ved inn og utreise i journal.

Data skal registreres per pasient så fort epikrise er ferdigstilt.

Hovedmål 



Økning andel aneurismepasienter som fikk BMT?

:



Økning andel aneurismepasienter som fikk BMT?
Kalnes:

Stavanger:

Tromsø:



«Smitteeffekt underekstremiteter?»
Kalnes:

Stavanger:

Tromsø:



«Smitteeffekt Carotis?»
Kalnes:

Stavanger:

Tromsø:



Delmål 1:

Bidra til å øke variabelkompletthet /kontroll av 
pasientpopulasjon som ikke mottar BMT jmf resultater fra 
NORKAR. Øke kvaliteten på registeret
Mål:
• Redusere andel pasienter hvor det ikke er registrert eller det er ukjent om 

pasienten står på sekundærprofylakse
Tiltak 1:
• Journalgjennomgang x antall pasienter operert for aneurismer som ikke 

mottar sekundærprofylakse
Måling:
• Identifisere om pasienten er journalført med anbefalt medikamentbruk

– Mangler informasjon i journal eller i registeret
– Kontraindikasjon
– Pasient ønsker ikke å ta medisiner



Redusere andel pasienter hvor det ikke er registrert eller 
det er ukjent om pasienten står på sekundærprofylakse:

Kalnes:

Stavanger:

Tromsø:



Delmål 2: 

Enheten fyller ut og ferdigstiller skjema innen 30 dager 
etter operasjon.

Tiltak 3:
Sikre oppdatering av registeret slik at oppfølging av pasienter og resultater 
kan monitoreres kontinuerlig
Mål:
• Gi informasjon om utviklingen i form av månedlige oppdateringer i 

prosjektperioden
Måling:
• Antall dager fra operasjon til ferdigstillelse av skjema første gang



Ferdigstille skjema innen 30 dager etter inngrep



Erfaringer I; konkretisering av tiltak/planer

• Konkrete mål og målrettede rapporter har gitt 
positive resultater og blitt tatt godt i mot. 

• Man ønsker å bygge varige og gode systemer og 
unngå at enhetene faller i «prosjektfella »
– Resultatene bedres så lenge noen forventer tilbakemelding

• men hva etterpå? 



Erfaringer II; Veiledning

• Å veilede på tvers av flere sykehus er en ny erfaring 
og nokså utfordrende ifht hvor mye man kan «trenge 
seg på»

• Å få bidra med kompetanse inn i planleggingen av 
prosjektet og for å holde fremdrift er svært lærerikt, 
og man kan føle seg litt som en «tolk» mellom klinisk 
hverdag og fag/forskning/kvalitetsarbeid

• Distanse til enhetene en utfordring



Kvalitetsregister 
– en gullgruve for forbedringsarbeid..

• Ser mange muligheter for hvordan man kan bruke 
registerdata til kvalitets-/forbedringsarbeid
– en gullgruve om man leser og bruker dataene til det formål

• Ved å se de mulighetene antar man at det også vil 
generere bedre data for registrene
– for ser man nytteverdi, vil man også se nytten av å registrere 

korrekt



:

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!



Hvordan fremme godt samspill?

Hva ønsker man av et register for å kunne nyttiggjøre seg data for kontinuerlig 
forbedring i den kliniske hverdagen?



Prosjektet
Etablere prosjektet og invitere inn enheter okt.17 NORKAR

Ansette kvalitetsforbedringsagent(er) aug.17

Start Måling 01.08.2017 01.08.2017 NORKAR

Kartlegging av status ved deltakende enheter 01.10.2017 31.10.2017 Deltakende enheter

Oppstartmøte Oslo – presentasjon av kartlegging og 
undervisning i metode des.17 jan.18 NORKAR

Etablering av lokale rutiner ved deltakende enheter jan.18 Deltakende enheter

Besøke enheter i prosjektet jan.18 feb.18 NORKAR

Epost  oppfølging av planarbeidet feb.18 NORKAR / Trude

Telefonkonferanse ang fremdrift for deltakende enheter. 
Registeret initierer Feb/mars.18 NORKAR/deltakende enheter

0 - måling des.17 NORKAR

Resultatformidling fra NORKAR Nr1 jan.18 NORKAR

Resultatformidling fra NORKAR Nr2 feb.18 NORKAR

Resultatformidling fra NORKAR Nr3 mar.18 NORKAR

Presentasjon av prosjektstatus på vintermøte mar.18 NORKAR

Resultatformidling fra NORKAR Nr4 apr.18 NORKAR

Oppsummeringsmøte jun.18 NORKAR/deltakende enheter

Sluttrapport aug.18 NORKAR/deltakende enheter



Status

• Invitasjoner ble sendt til 5 enheter; Tromsø, Kalnes, 
Stavanger, Drammen og Ålesund

• 4 svarte at de vil delta,
– Drammen deltar, men på siden av prosjektet
– Ålesund ikke gitt skriftlig tilbakemelding

• purret opp i flere runder, men uten å motta et konkret svar

• Ledelsen i de 4 andre enhetene er informert og 
involvert
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