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Del I: Årsrapport 
Kapittel 1  
Sammendrag 

Norsk ryggmargsskaderegister er et nasjonalt kvalitetsregister for personer med nyervervet 
ryggmargsskade eller Cauda Equina skade, innlagt til spesialisert rehabilitering ved 
Haukeland universitetssykehus, St.Olavs Hospital og Sunnaas Sykehus. I årsrapporten for 
2012 ble kun en tabell med antall personer i registeret presentert. Registeret var nyetablert. I 
denne årsrapporten er det publisert resultater for 2013, og i tillegg for hele 
innregistreringsperioden fra 2011 til 2013.   

Styringsgruppen NorSCIR var samlet i august 2014 for forberedende arbeid rundt 
årsrapporten. Rapporten er deretter videre utarbeidet ved NorSCIR registersekretariat ved 
Seksjon for Medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital.  

I rapporten presenterer NorSCIR følgende: 

 forekomst av personer med nyoppstått ryggmargsskade innlagt til primær 
rehabilitering 

 alders- kjønnsfordeling 

 skadeårsak 

 behov for ventilasjonsstøtte 

 oppholdslengde 

 nevrologi  

 utskrevet til 

I 2013 var det totalt 113 pasienter innlagt til spesialisert rehabilitering, hvorav 103 personer 
har samtykket til registrering i NorSCIR. 

Ved gjennomgang av resultatene for perioden 2011-2013 og 2013 alene ser man at det er en 
generell overvekt av menn som pådrar seg en ryggmarggskade  (ca 72%). Forekomsten av 
traumatisk ryggmargskade er litt høyere enn atraumatisk skade (ca 60/40%). Vi ser at 
spredning i alder er størst blant personer med traumatiske ryggmargsskade. Forekomsten av 
en atraumatisk ryggmargsskade er størst i aldersgruppen 61-75 år. I registeret er det svært få 
personer under 16 år. Den hyppigste årsaken til en traumatisk ryggmargsskade er fall. 75 % av 
personer innlagt til primær rehabilitering blir skrevet ut til hjemmet. 
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Pasienter som er registrert i NorSCIR har ryggmargsskader med svært ulik alvorlighetsgrad 
(skadenivå og omfang) og andre sentrale faktorer som for eksempel alder og komorbiditet 
som gjør sammenligninger og tolkninger med tanke på spesifikke kvalitetsmål meget 
utfordrende. Dette er årsaken til at resultater i årets rapport ikke er offentliggjort på 
institusjonsnivå. 

Registeret er i en etableringsfase. På sikt vil resultater i NorSCIR bidra til konkrete 
kvalitetsforbedringstiltak. 

I 2013 har internasjonalt samarbeid også vært en del av NorSCIR sin virksomhet. Dette er 
mer omtalt i kapittel 8. 
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Kapittel 2 
Registerbeskrivelse 

 

2.1 Bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Forekomsten av antall personer med ny traumatisk ryggmargsskade har tidligere vært antydet 
til å være ca 15 per mill per år i Norge. Det er antatt samme antall for atraumatiske 
ryggmargsskader. Skader i ryggmargen kan gi varige og alvorlige følger. Konsekvensene kan 
være organovergripende, og medfører ofte til store og sammensatte funksjonstap. Dette krever 
spesiell kompetanse i forbindelse med primærbehandling, rehabilitering og 
livslang oppfølging. Behandling av ryggmargsskade i Norge er beskrevet i ”Statens 
helsetilsyn veiledningsserie 4-98”. 
 
Det er tre spesialavdelinger for rehabilitering og oppfølging av pasienter med 
ryggmargsskade i Norge. Disse er lokalisert ved: 
 
Sunnaas sykehus HF, for pasienter i Helse Sør-Øst (RHF).  
 
Haukeland universitetssykehus, for pasienter i Helse Vest (RHF). 
 
St. Olavs Hospital HF, for pasienter i Helse Midt og Helse Nord (RHF). 
 
Det var konsensus i fagmiljøene om etablering av et nasjonalt register for 
denne pasientgruppen i 2009. Etableringen ble gjort i samarbeid med Landsforeningen for 
Ryggmargsskadde (LARS). I oktober 2012 fikk Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) 
godkjenning som medisinsk kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Personer med ryggmargsskade har ofte behov for tilrettelegging og tilpasning i forhold til 
bolig, jobb og andre sosiale aktiviteter. Mange har også behov for tett og regelmessig 
medisinsk oppfølging. Publikasjonen ”International Perspectives on Spinal Cord Injury” av 
WHO (Verdens helseorganisasjon, i samarbeid med ISCoS (The International Spinal Cord 
Society) 2013 er i denne sammenheng både relevant og informativ. Den omtaler blant annet   
epidemilogi på verdensbasis. Resultater i NorSCIR vil kunne bidra til å beskrive forekomst av 
ryggmargsskade i Norge. 

2.1.2 Registerets formål 

Formålet med registeret er å: 
 

 kartlegge forekomst 
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 sikre en hensiktsmessig og trygg behandling for personer med ryggmargsskade 
 
 øke kunnskapen om behandling både når det gjelder den enkelte pasient, og for 

pasientgruppen i sin helhet 
 
 legge grunnlag for evaluering og forskning på tvers av regionale, nasjonale og 

internasjonale grenser 
 
 regelmessig rapportere kvalitetsdata/indikator til interesseorganisasjoner og foretak 
 
 jevnlig oppfølging av egne kvalitetsindikatorer 

 

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

I forbindelse med opprettelsen av registeret ble det i 2009 søkt Datatilsynet om 
konsesjon, jf. Helseregisterloven § 5. Den gang under navnet NSCIR. Organisatorisk 
oppbygging tilsier at hvert av de tre helseforetakene har registreringsansvar og 
tilgang til egne data og pasienter. 
 
Datatilsynet har gitt konsesjon til opprettelse av registeret i januar 2010 og har 
innvilget søknad om endringer av konsesjon i februar 2011. 
 
Ryggmargsskaderegisteret er samtykkebasert. De som forespørres om deltakelse er alle 
innlagt til primærrehabilitering ved Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssykehus og St. 
Olavs Hospital. 
 
Etter helseregisterlovens § 24, har den behandlingsansvarlige informasjonsplikt om 
hvilke opplysninger som samles inn fra den enkelte deltaker. I 2012 vedtok 
styringsgruppen ny revidert informasjon til samtykkeskrivet. Samtykkeskrivet er 
godkjent av datatilsynet 25. juli 2012. 
 
I 2012 ble registeret informert om følgende: St.Olavs Hospital har med virkning 
31.5.2012 sagt opp avtalen om at NSD (norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S) 
skal fungere som personvernombud for forskningsprosjekter ved institusjonen.  
St.Olavs Hospital overtar ansvaret for videre oppfølging av prosjektet. NorSCIR samarbeider 
med personvernombudet ved St Olavs hospital. 

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 

Databehandlingsansvaret for registeret er lagt til St. Olavs Hospital HF ved 
administrerende direktør. NorSCIR får økonomisk tilskudd fra Helse Midt Norge HMN. 
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Daglig ledelse og sekretariatsfunksjon er lokalisert ved St. Olavs Hospital, Seksjon for 
medisinske kvalitetsregistre. Ansvaret er delt mellom leder i styringsgruppen Annette 
Halvorsen og registerkoordinator Ann Louise Pettersen. Den daglige ledelsen står for løpende 
drift og fungerer som bindeledd mellom sykehusene, samt Helse Midt-Norge IT (Hemit) og 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). 
Faglige spørsmål og utvikling av registeret blir administrert i styringsgruppen 
NorSCIR. Innregistreringsløsningen MRS er utviklet av HEMIT. Rapporteringssystemet 
”Jasper” er utviklet av SKDE. Registeret er opprettet på permanent basis, det er i første 
omgang søkt om konsesjon fram til år 2040 med mulighet til å forlenge tidsperioden. 
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Styringsgruppen NorSCIR besto i desember 2013 av: 

     

Annette Halvorsen 
 
Overlege, Leder i 
styringsgruppen 

 
 
Spesialist i 
Fysikalsk 
Medisin og 
Rehabilitering 

St. Olavs Hospital 

Ann Louise Pettersen Registerkoordinator
 
Spesialsykepleier 
i Rehabilitering 

St. Olavs Hospital 

Tiina Rekand 
 
Overlege dr.med / 
forsker 

 
Spesialist i 
Nevrologi 

 
Haukeland 
universitetssykehus

Unni Moen Fysioterapeut Fysioterapeut 
 
Haukeland 
universitetssykehus

Ellen E. Schaanning Seksjonsoverlege 

 
 
 
Spesialist i 
Fysikalsk 
Medisin og 
Rehabilitering/ 
Nevrologi 

 
Sunnaas Sykehus 
HF 

Siv Anita Horn Kvalitetsrådgiver Sykepleier 
 
Sunnaas Sykehus 
HF 

Leif Arild Fjellheim Hovedstyreleder 

 
 
 
 

 
 
Landforeningen for 
Ryggmargsskadde 
(LARS) 
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Assosierte medlemmer med møterett i styringsgruppen: 

     

John Petter Skjetne Produktansvarlig Hemit IT  

Philip Skau Spesialrådgiver 

 
 
 
Senter for 
klinisk 
dokumentasjon 
og evaluering 

SKDE 

 
 
Styringsgruppen har bred tverrfaglig forankring. Den avspeiler behandlingssteder og 
geografisk utbredelse, samt aktuelle fagmiljøer og pasientorganisasjon. Den har også 
forsknings – og juridisk kompetanse.  
Av arbeidsoppgaver er blant annet: 
 

 sikre og utvikle drift av registeret i samsvar med faglige mål og oppgaver 
 forvalte konsesjon gitt av Datatilsynet 
 forvalte og tildele forskningsoppgaver fra registeret 
 synliggjøre og forvalte registerets midler til drift og utvikling 
 vedta budsjettforslag 
 vedta årlige rapporter om registerets virksomhet 
 administrere og tildele tilgang til NorSCIR 

 
Avgått leder overlege Erik Sigurdsen har fungert som konsulent, og vikarierende leder fra 
medio oktober til utgangen av desember 2013. Han har gjennom året også deltatt på enkelte 
styregruppemøter.  
 
SKDE ved statistiker Lena Ringstad Olsen har på oppdrag fra NorSCIR utviklet 
rapportfunksjonalitet for oversiktsanalyser og statistiske bearbeidinger. NorSCIR tilbyr 
derigjennom sine rapporterende enheter tilgang til egne data, samt til anonyme data fra andre 
enheter, slik at enhetene kan sammenligne seg med seg selv over tid, og med gjennomsnittlige 
tendenser for andre enheter og for landsgjennomsnitt. Rapportfunksjonalitet innebærer både 
grafiske framstillinger, tabeller og analysedokumenter. Signert databehandleravtale mellom 
St. Olavs Hospital og Helse Nord, forelå i januar 2013. 

2.3.1 Aktivitet i 
styringsgruppe/referansegruppe 

Det har i styringsgruppen NorSCIR blitt avholdt 6 møter i 2013. Det er besluttet å arrangere 3 
fysiske møter, og 3 telefon/videokonferanser pr år. De tre fysiske møtene ble avholdt ved de 
tre behandlingsinstitusjonene. Dette ga muligheter for ledelsesforankring. Årsplan for 
møteaktivitet ble distribuert i januar. 
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Det er konsensus i styringsgruppen om å benytte The International Spinal Cord Society 
(ISCoS) Datasett i registeret. Dette har også vært grunnleggende i diskusjoner omkring en 
framtidig utvidelse. Utvidelse av registeret med nye datasett er en av de viktigste sakene, som 
har vært oppe til diskusjon i løpet av året. Styringsgruppen ønsket å implementere nye datasett 
før sommeren. To skjema ble implementert i registeret, etter godkjente oversettelser og 
gjennomdiskutert metode for innhenting av data. Selve innregistreringen startet juni 2013. 
Registreringen omfatter livskvalitet, og er hentet fra International SCI Quality of Life Data 
Sets. Det andre skjema er registrering av tilpasset kjernedata, Core Data Sets under kontroll 
opphold. Det vises til www.iscos.org.uk og skjemaer utarbeidet av NorSCIR etter kap 8. 

Deretter har flere datasett blitt drøftet som aktuelle ved neste utvidelse av registeret. Det ble 
besluttet å sende inn fire datasett til oversettelse hos byrå med statsautorisert translatør. Disse 
er oversatt etter retningslinjer fra ISCoS. Disse er: 

 International Spinal Cord Injury Spinal Column Injury Basic Data Set 

 International Spinal Cord Injury Non-traumatic Data Set 

 International SCI Lower Urinary Tract Function Basic Data Set 

 International SCI Bowel Function Basic Data Set 

For å sikre kvalitet ønsker styringsgruppen å implementere et datasett om gangen. Fullstendig 
oversettelse og implementering vil finne sted i 2014/2015. 

Det kom i 2013 krav til alle kvalitetsregistre med nasjonal status, om offentliggjøring av 
resultater. Dette er å lese på www.kvalitetsregistre.no under resultater. 

Det ble drøftet behovet for en egen hjemmeside. Sekretariatet startet arbeidet og etableringen 
av denne. Layout og innhold ble utformet i løpet av høsten 2013, og NorSCIRs hjemmeside 
var i drift fra mars 2014. Webredaktør er registerkoordinator Ann Louise Pettersen. 
www.norscir.no 

Mye tid ble brukt til utvikling av et rapportsystem i samarbeid med Lena Ringstad Olsen i 
SKDE. Hun har deltatt på styringsgruppemøte. Rapportsystemet Jasper vil på sikt direkte 
kobles inn i den web-baserte innregistreringsløsningen på Helseregister. Utforming og 
framstilling av figurer er hentet fra ISCoS sine anbefalinger og retningslinjer. 
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Kapittel 3 
Resultater 

I årsrapporten for 2012 ble kun en tabell med antall personer med nyervervet ryggmargsskade 
i registeret presentert. Registeret var nyetablert. I denne årsrapporten vil det publiseres 
resultater for 2013, og i tillegg for hele innregistreringsperioden fra 2011 til 2013.  

I rapporten vil vi presentere tabeller med nøkkeltall og figurer med aldersfordeling, 
skadeårsak, oppholdslengde, nevrologi og utskrevet til.  

NorSCIR baseres på ISCoS  Datasett.  For rapportering av resultatene har vi benyttet 
anbefalinger som beskrevet i artikkel: “Standardization of data analysis and reporting of 
results from the International Spinal Cord Injury Core Data Set” Spinal Cord (2011) 49. 

Tabell 1: Antall personer registrert i NorSCIR per år. 
 
   2011  2012  2013  Totalt 

Haukeland sykehus  18  24  16  58 
St Olavs Hospital  28  35  27  90 
Sunnaas sykehus HF  39  50  60  149 
Totalt alle sykehus  85  109  103  297 
 

Tabell 1: Denne tabellen viser antall personer med nyervervet ryggmargsskade eller Cauda 
Equina skade per år, som har samtykket til NorSCIR. Den vil dermed ikke vise hele 
aktiviteten ved hvert sykehus.  Tabellen baserer seg på innleggelsesdato, ved første akutte 
innleggelse. Ved innhenting av samtykke i etterkant av avsluttet sykehusopphold, vil 
innregistrering også skje i etterkant. Dette forklarer hvorfor tall publisert i årsrapport 2012 er 
endret. 

Tabell 2a: Nøkkeltall NorSCIR for 2013 (N=103) 
 

   Antall  Andel (%) 

Kvinner  29  28.2 

Menn  74  71.8 

Traumatisk ryggmargsskade  61  59.2 

Andre skader  20  19.4 

Operasjon på nakke/ryggsøyle  73  70.9 

Ventilasjonsstøtte  4  3.9 
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Tabell 2b: Nøkkeltall NorSCIR for 2011‐2013  (N=297) 
 

   Antall  Andel (%) 

Kvinner  84  28.3 

Menn  213  71.7 

Traumatisk ryggmargsskade  170  57.2 

Andre skader  65  21.9 

Operasjon på 
nakke/ryggsøyle 

225  75.8 

Ventilasjonsstøtte  16  5.4 

 
 
Tabell 2a og 2b, beskrivelser av variabler: 

Andre skader: Denne variabelen dokumenterer hvorvidt noen av de følgende 
forhåndsdefinerte, alvorlige skadene forekom samtidig som ryggmargsskaden: moderate til 
alvorlige traumatiske hjerneskader (Glasgow komaskala 12 eller lavere ved utskrivning), 
beinbrudd på andre bein enn ryggvirvler som krevde operasjon, alvorlige ansiktsskader som 
påvirker sanseorganene, alvorlige brystskader som krever brystdren eller 
respiratorbehandling, traumatisk amputasjon av en arm eller et bein (eller skader som er så 
alvorlige at de krever kirurgisk amputasjon), alvorlige blødninger eller skader på indre 
organer som krever operasjon. 

Operasjon på nakke/ryggsøyle: Denne variabelen dokumenterer hvorvidt noen av de 
følgende ryggoperasjonene ble utført mens pasienten lå på sykehus etter ryggmargsskaden: 
laminektomi, rekonstruksjon av spinalkanalen, reduksjon, spinalfusjon eller intern fiksering 
av ryggsøylen. 

Ventilasjonsstøtte: Denne variabelen dokumenterer bruk av alle typer ventilasjonsstøtte for å 
opprettholde pasientens respirasjon på datoen for endelig utskriving. 

 
Tabell 3 Variabelkarakteristikker NorSCIR 2011‐2013 (N=297)  
 
   Middelverdi  Median  SD  verdiområde 

Alder  55  52  18  (7,83) 
Behandlingsdager, totalt  119  110  64  (4,370) 
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Aldersfordeling 

 

Figur 1a: Viser spredningen i alder blant traumatiske ryggmargsskader ved alle 
sykehus i 2013. 

En traumatisk ryggmargsskade oppstår som følge av et ytre traume som direkte eller indirekte 
skader ryggmargen. 
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Figur 1b: Viser spredningen i alder blant traumatiske ryggmargsskader ved alle 
sykehus i perioden 2011 – 2013. 
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Figur 1c: Viser spredningen i alder blant atraumatiske ryggmargsskader ved alle 
sykehus i 2013.  

En atraumatisk skade på ryggmargen skyldes andre forhold enn traume. Skaden kan være en 
følge av for eksempel infeksjoner, blodpropp, svulst eller blødning. 

.
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Figur 1d: Viser spredningen i alder blant atraumatiske ryggmargsskader fordelt ved 
alle sykehus i perioden 2011 - 2013 
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Skadeårsaker 

 

Figur 2a: Viser årsaker til ryggmargsskade fordelt på alle sykehus i 2013 
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Figur 2b: Viser årsaker til ryggmargsskade blant kvinner ved alle sykehus i 2013 

Av kvinner som har pådratt seg en ryggmargsskade i 2013er det 58.6 % som har en 
atraumatisk skade 
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Figur 2c: Viser årsaker til ryggmargsskade blant menn ved alle sykehus i 2013 

Av menn som har pådratt seg en ryggmargsskade i 2013 er det 34 % som har en atraumatisk 
skade. 
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Figur 2d: Viser årsaker til ryggmargsskade ved alle sykehus i perioden 2011-2013 
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Tabell 2a-d, beskrivelser av variabler: 
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Oppholdslengde  

 

Figur 3a: Viser den totale oppholdslengde fra akutt innleggelse til utreise fra primær 
rehabilitering for traumatiske ryggmargsskader ved alle sykehus i 2013 

Ved beregning av total liggetid (antall døgn innlagt på sykehus) er antall dager 
pasienten har vært ute av sykehuset trukket fra.  
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Figur 3b: Viser den totale oppholdslengde for traumatiske ryggmargsskader ved alle 
sykehus i perioden 2011-2013.  
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Figur 3c: Viser den totale oppholdslengde for atraumatiske ryggmargsskader ved alle 
sykehus i 2013 
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Figur 3 d: Viser den totale oppholds lengde for atraumatiske skader ved alle sykehus i 
perioden 2011-2013 

 
Oppholdslengde spesialisert rehabilitering/ tid fra innleggelse til rehabilitering: 
I innregistreringa er det kun spurt om antall dager pasienten har vært ute og ikke når. Det er 
derfor ikke mulig å korrigere for fravær når man beregner antall dager med spesialisert 
rehabilitering og tid fra innleggelse til rehabilitering.Vi har derfor ikke mulighet til å 
presentere resultater på disse variablene. 
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Når ryggmargen skades: 
 
Når ryggmargen skades, ødelegges eller forstyrres nerveforbindelser mellom 
den del av sentralnervesystemet som ligger over, og den del av ryggmargen 
som ligger under selve skadeområdet. Dersom en ryggmargsskade medfører 
lammelser i både armer og bein betegnes det som en tetraplegi. Når ryggmargsskaden 
har medført lammelser i beina og eventuelt kroppen (truncus) brukes begrepet paraplegi. 
Det nevrologiske skadenivå må strengt adskilles fra columna-fraktur-nivået 
som defineres som ryggvirvelen med det bruddet som skader ryggmargen 
mest. Det nevrologiske skadenivå vil være litt forskjellig fra frakturnivået.  
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Når Cauda equina skades 
Dette er en skade av nervetrådene som går ut fra selve ryggmargen i nedre del 
av ryggen, og en slik skade gir slappe lammelser. Ofte fører det også til lammelse 
i urinblæren og tarmen. Av og til kan bare urinblære- og tarmfunksjonen 
rammes og slike ”skjulte” problemer oppleves oftest psykologisk ekstra 
belastende. 
 
Det er ikke bare skadenivået som bestemmer nevrologiske utfall og funksjon etter en 
ryggmargsskade. Skadeomfanget i et tverrsnitt av ryggmargen er også avgjørende. Komplett 
eller inkomplett skade beskrives under ”Klassifikasjon av ryggmargsskade.” 
 
Klassifikasjon av ryggmargsskade, ASIA Impairment Scale 

 
”ASIA (American Spinal Injury Association) impairment scale” (AIS) er et internasjonalt 
klassifiseringssystem som brukes for å bestemme skadenivå og omfang. 
Grovt sett kan AIS kategoriene beskrives slik (dette er en forenkling): 
 
• AIS A (Komplett) - per definisjon er det ingen muskelfunksjon i endetarmens 
lukkemuskel og ingen følesans rundt endetarmsåpningen. 
• AIS B (Sensorisk inkomplett, motorisk komplett) - bevart følesans 
nedenfor skadenivå, inklusiv følesans rundt endetarmsåpningen. 
Ingen muskelfunksjon nedenfor skadenivået. 
• AIS C (Inkomplett) – bevart muskelfunksjon og følesans under 
skadenivået. Musklene er svake og gir liten praktisk funksjon. 
• AIS D (Inkomplett) – muskelfunksjon og følesans under skadenivået 
som gir praktisk nyttig funksjon (styrkenivå 3 eller bedre på en skala 
fra 0 til 5 i halvparten av musklene under skadenivået). 
• AIS E (Normal) – ubetydelige nevrologiske begrensninger som 
følge av ryggmargsskaden. 
 
I figuren antyder AIS U ikke klassifiserbar eller ikke utført. 
 
Nevrologiske utfall som forekommer i akuttstadiet kan senere helt eller delvis 
gå tilbake, og da vil klassifiseringen av ryggmargsskaden bli endret. 
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Figur 4 a: Viser fordeling av AIS ved innleggelse ved alle sykehus i perioden 2011-2013 
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Figur 4 b: Viser fordeling av AIS ved utskrivning ved alle sykehus i perioden 2011-2013 

 
 



 

33 

 

Fig 4c: Viser nevrologisk nivå og AIS kategori over tid ved inn- og utskriving fra 
primær rehabilitering i 2013 

For å kunne danne seg et riktig bilde på funksjonsnivå må man kombinere nevrologisk nivå 
med AIS kategori.  Det er imidlertid utfordrende å presentere disse resultater på en enkel 
måte. Figurene 4c og 4d viser en sammenligning av nevrologisk kategori ved inn- og 
utskriving. Alle registreringer som var kodet 'U' enten ved inn - eller utskriving er tatt bort så 
vi har gyldig AIS registrering for den aktuelle pasienten både ved inn og utskrivelse. Det 
betyr at hvis en pasient er i kategori D ved innskriving og U ved utskrivelse eller 
omvendt, er pasienten tatt ut. For at vi skal sammenligne, må vi ha samme pasientutvalg i de 
to søylene Inn og Ut. Kategorien C1-4 omfatter derfor de som var i gruppa C1-4 både ved 
inn- og utskriving. Det vil si at hvis en pasient har status C4 ved innskriving og C5 ved 
utskrivelse blir ikke pasienten med i datagrunnlaget til figuren. 
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Fig 4d: Viser nevrologisk nivå og AIS kategori over tid ved inn- og utskriving fra 
primær rehabilitering i periode 2011-2013 
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Utskrevet til 

 

Figur 5a: Viser oversikt over hvor personen ble skrevet ut til, ved alle sykehus i 2013 

Sykehus: Inkluderer psykiatrisk sykehus eller andre akuttsykehus for videre behandling av 
eksisterende helseproblemer etter at ryggmargsskade relatert behandling og/eller 
rehabilitering er ferdig. 

Annet: Her vil man legge inn bosted, som ikke passer inn i noen av de andre kategoriene. 
Dette kan være for eksempel CatoSenteret eller helsesportsentra som tilbyr treningsopphold 
etter avsluttet primær rehabilitering 
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Figur 5 b: Viser oversikt over hvor pasienten ble skrevet ut til, ved alle sykehus i 
perioden 2011-2013  
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Kapittel 4 
Metoder for fangst av data 

Alle pasienter som innlegges på en av de tre avdelingene for primær rehabilitering av en 
ryggmargsskade eller Cauda Equina skade kan inkluderes i registeret. Data samles inn via 
spørreskjema, medisinske undersøkelser og tester, og fra pasientjournalen.  
Registeret er samtykkebasert, og registrering avhenger av at pasienten gir sitt skriftlige 
samtykke. Pasientene informeres tidlig i forløpet om registeret både muntlig og 
skriftlig i henhold til samtykkeskjema. Samtykkeskjema blir skannet i sin helhet og 
lagret i pasientens elektroniske journal. I 2013 får NorSCIR oversatt samtykkeskjema til 
engelsk. Dette for å sikre at pasienter med annen nasjonalitet forstår gitt informasjon.  
 
Norsk ryggmargsskaderegister har en web basert innregistreringsløsning (MRS) 
utarbeidet av Hemit. I tillegg foreligger registreringsskjema i papirform som fylles ut av 
behandlende lege ved innleggelse og ved utreise, dersom lege ikke ønsker direkte 
innregistrering i registeret. Data legges inn i registeret ved hvert enkelt behandlingssted.  
Dette utføres fortløpende etter hvert som skjema returneres i ferdig utfylt stand fra lege. 
Innregistrering foregår i samarbeid mellom registreringsansvarlig og lege. Alle elektroniske 
registreringsskjema gjennomgås og kvalitetssjekkes før lukking av ansvarlig lege. Hvert 
behandlingssted har kun tilgang til egne data. 
 
I løpet av 2013 ble registeret utvidet med ytterligere nye datasett. Det inkluderes to nye 
skjemaer. 
 

 Kontrollskjema: Dette er registrering av kjernedata under et kontrollopphold. Dette 
utføres kun i de tilfeller der pasienten samtykket til registrering i NorSCIR, under sitt 
primæropphold. Innsamling av data foregår på samme måte som ved første 
registrering. 

 
 Livskvalitetsskjema: Her blir pasienten spurt om å fylle ut et spørreskjema med tre 

spørsmål. Spørsmålene kommer overens med ISCoS International SCI Quality of Life 
Basic Data Set.  

 
Ved senere innleggelser etter avsluttet primæroppholdet registrerer man livskvalitet og 
kontrollskjema på nytt.  

 
 



 

38 

Figur som viser pasientforløp og datafangst i NorSCIR i 2013 
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Kapittel 5 
 

5.1 Antall registreringer 

Tabell 1: Antall personer registrert i NorSCIR per år. 
 
   2011  2012  2013  Totalt 

Haukeland sykehus  18  24  16  58 
St Olavs Hospital  28  35  27  90 
Sunnaas sykehus HF  39  50  60  149 
Totalt alle sykehus  85  109  103  297 
 

Tabell 1: Denne tabellen viser antall personer med nyervervet ryggmargsskade eller Cauda 
Equina skade per år, som har samtykket til NorSCIR. Den vil dermed ikke vise hele 
aktiviteten ved hvert sykehus.  Tabellen baserer seg på innleggelsesdato, ved første akutte 
innleggelse. Ved innhenting av samtykke i etterkant av avsluttet sykehusopphold, vil 
innregistrering også skje i etterkant. Dette forklarer hvorfor tall publisert i årsrapport 2012 er 
endret. 

 
5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

Registeret inkluderer både traumatiske og atraumatiske pasienter med en ryggmargsskade 
eller Cauda Equina skade som blir innlagt til primær rehabilitering ved en 
ryggmargsskadeavdeling.  Pasientgruppen som registreres i NorSCIR er liten og det er på 
nasjonalt nivå kun tre enheter som tilbyr primær rehabilitering. Det er derfor godt mulig å ha 
en god oversikt over antall pasienter som er registrert i NorSCIR, inkludert antall pasienter 
som ikke blir registrert. 
 

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå 

Registeret inkluderer alle personer som er innlagt ved de tre ryggmargsskadeavdelingene, for 
primær rehabilitering. Dekningsgrad på enhetsnivå er dermed 100 %.  
 

5.4 Dekningsgrad på individnivå 

Hver enhet har oversikt over pasienter som ikke har samtykket. Årsaker som er oppgitt er 
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dødsfall før avgitt samtykke, noen velger å reservere seg mot deltagelse i medisinske 
kvalitetsregistre og utenlandske pasienter. Samtykkeskjemaet har blitt oversatt til engelsk for 
å øke andelen av utenlandske pasienter i registeret. Dekningsgrad på individnivå, dvs. hvor 
komplett de 3 enhetenes rapportering generelt er, var i 2013 ca 91 %. 
 
NorSCIR har sendt inn søknad til SKDE for å få gjennomført en dekningsgradanalyse (2014). 
Vi ønsker gjennom den planlagte dekningsgradanalyse å kartlegge antall 
ryggmargsskadepasienter som har behov for spesialisert rehabilitering, som ikke blir 
behandlet hos en av de tre ryggmargsskadeavdelingene og dermed ikke blir registrert. Det er 
flere utfordringer med tanke på gjennomføring av planlagte dekningsgradanalysen. De tre 
spesialavdelinger behandler både traumatiske og ikke traumatiske ryggmargsskadepasienter 
med behov for spesialisert rehabilitering. Koden for selve ryggmargsskaden sier ingenting om 
pasientens funksjonsnivå. Antall koder for ikke traumatiske ryggmargsskader er mange. I 
forberedende møte med Norsk pasientregister ble disse utfordringer drøftet. I samråd med 
Norsk pasientregister vil vi starte dekningsgradanalysen for traumatiske 
ryggmargsskadepasienter.  
 Det er søkt om dispensasjon fra taushetsplikten til Helsedirektoratet. Dette gjelder for 
samtykkeerklæringer innhentet før revidert informasjon kom i erklæringen, om at 
”Opplysningene vil også jevnlig bli koblet mot opplysninger i Norsk pasientregister for å 
beregne registerets dekningsgrad.” Samtykkeskriv med ny informasjon ble tatt i bruk ved alle 
tre enheter våren 2013. 

5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet 

Det ble i 2013 utarbeidet en ”Registerbeskrivelse og veileder” i samarbeid med SKDE. Denne 
ble distribuert de registrerende enheter, og tatt i bruk.  
 
Alle variabler registreres etter ISCoS variabelbeskrivelse. Beskrivelsen ligger inne i den 
elektroniske løsningen som hjelpetekst til hver enkelt variabel. 
 
Det er rutine at alle innregistrerte skjema kontrolleres og lukkes av ansvarlig lege. 
En vil dermed automatisk sikre kvaliteten. 
 
Selve scoringen klassifiseres i henhold til American Spinal Injury Association (ASIA) 
Impairment Scale, og blir utført etter egne retningslinjer. 
 
Det ble satt av en dag til opplæring ved Haukeland universitetssykehus. Registerkoordinator 
besøkte enheten, for å sikre gode rutiner, og innføring i den web-baserte 
innregistreringsløsningen. Det har blitt brukt mye ressurser fra styringsgruppen NorSCIR i 
hver avdeling til kontinuerlig oppfølging. 
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5.6 Metode for validering av data i registeret 

I samledokumentet for rapportering av resultater for NorSCIR (Jasper) er det inkludert en 
oversikt over ekstremobservasjoner.  
Hva som er en ekstremobservasjon er definert ut fra følgende kriterier: 

 Total liggetid mer enn 1 år eller 0. 
 Tid til rehabilitering mer enn 80 dager eller 0. 
 Tid i rehabilitering mer enn 1 år eller 0. 
 Permisjonstid mer enn 20 dager. 

Alle ekstremobservasjoner blir dobbelsjekket opp mot opplysninger som ligger i elektronisk 
pasient journal. 
  

Ved manglende eller feilaktige opplysninger i elektronisk innregistreringsskjema i NorSCIR 
kan man ikke lukke skjemaet. 

Pasientgruppen som registreres i NorSCIR er liten og det er på nasjonalt nivå kun tre enheter 
som tilbyr primær rehabilitering. Det er derfor godt mulig å ha en god oversikt over antall 
pasienter som er registrert i NorSCIR. Ved gjennomgang av resultatene vil man ved mulige 
feil kontrollere opplysninger i mot elektronisk pasient journal. 

5.7 Vurdering av datakvalitet 

NorSCIR opplever komplette data på registrerte pasienter. Det er ikke mulig å lukke 
dokumentet uten at alle variabler er fylt inn.  

Vi ønsker å påpeke at det er registrert ”AIS ukjent” på en del pasienter. AIS U antyder at 
skaden ikke er klassifiserbar eller ikke er utført. Målet er å kunne skille mellom AIS ”ikke 
klassifiserbar” og ”ikke utført”. 
 
I innregistreringa er det kun spurt om antall dager pasienten har vært utenfor sykehus og ikke 
når. Det er derfor ikke mulig å korrigere for fravær når man beregner antall dager med 
spesialisert rehabilitering og tid fra innleggelse til rehabilitering.  
 
For å kunne danne seg et riktig bilde på funksjonsnivå må man kombinere nevrologisk nivå 
med AIS kategori.  Det er imidlertid utfordrende å presentere disse resultater på en enkel 
måte. 
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Kapittel 6 
Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring 

6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål 

Bruk av sentrale kvalitetsmål er per dags dato begrenset pga svært begrenset antall 
variabler som blir registrert. 
 
Sentrale kvalitetsmål:   
 

 oppholdslengde 
 utført nevrologisk undersøkelse både ved innleggelse og utskrivning 
 utvikling av nevrologisk funksjon. 
 livskvalitet  

 
 
I 2013 ble følgende variable registrert 
Følgende blir registrert i hovedskjema: samtykke / skadedato/ skadedato ukjent 
/innleggelsesdato akutt / innleggelse rehabiliteringsavdeling/ lengde 
rehabiliteringsopphold /skadeårsak /virvelskade /andre skader /operasjon på 
ryggsøylen /ventilasjonsstøtte /utskrevet til / nevrologiske data ved innleggelse, og 
nevrologiske data ved utreise. 
 
I juni 2013 har NorSCIR variabler blitt utvidet med livskvalitetsvariabler. Det foreligger ikke 
registreringer på livskvalitet for hele 2013 og disse resultatene blir derfor ikke tatt med i 
årsrapporten i år.  
 
Pasienter som er registrert i NorSCIR har ryggmargsskader med svært ulik alvorlighetsgrad 
(skadenivå og omfang) og andre sentrale faktorer som for eksempel alder og komorbiditet 
som gjør sammenligninger og tolkninger med tanke på spesifikke kvalitetsmål meget 
utfordrende. 

6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) 

Det registreres siden juni 2013, tre Livskvalitetsspørsmål med selvrapporterte svar i NorSCIR. 
Spørsmålene er utarbeidet av ISCoS: International SCI Quality of Life Basic Data Set. 
Pasienten blir spurt om å svare på disse tre spørsmålene under den siste uka av primær 
oppholdet og ved senere opphold.  

 

6.3 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

Det er ikke utført analyser på sosiale og demografiske ulikheter i helse i 2013. 
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Når det opprettes en ny registrering, skjer dette automatisk via folkeregisteret. Her vil det stå 
demografiske ulikheter som kjønn og alder. Det benyttes ikke registreringer som beskriver 
sosiale ulikheter. Registeret vil kunne kobles opp mot Statistisk sentralbyrå (SSB), for å 
kunne se på sosiale ulikheter som utdanning, trygdeytelser osv. Det er også et nytt ISCoS 
datasett under utvikling som er aktuelt i framtiden som heter ”Activity and Participation”. 

6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale 
kvalitetsindikatorer o.l. 

Registeret har for kort observasjonstid til å komme med bidrag. Dette er imidlertid en 
ambisjon i framtid. Forebygging av ryggmargsskade, vil sannsynligvis bli prioritert. 

Tidligere har ryggmargsskadeenhetene og Landsforening for Ryggmargsskadde samarbeidet i 
en kampanje for trafikksikkerheten. Det kan være aktuelt med nye kampanjer basert på 
opplysninger fra NorSCIR. 

6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

Ikke aktuelt. 

6.6 Identifisering av kliniske forbedringsområder 

I NorSCIR kommer det frem tilfeller hvor pasienten ikke har blir undersøkt etter ”ASIA 
(American Spinal Injury Association) impairment scale” (AIS), et internasjonalt 
klassifiseringssystem som brukes for å bestemme skadenivå og omfang. 
Dette vil være et område som NorSCIR vil prioritere som klinisk forbedringsområde.  

6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 

Ikke aktuelt. 

6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) 

Ikke aktuelt. 

6.9 Pasientsikkerhet 

Ikke aktuelt. 
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Kapittel 7 
Formidling av resultater 

 

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø 

NorSCIR tilbyr derigjennom sine rapporterende enheter tilgang til egne data, samt til 
anonyme data fra andre enheter, slik at enhetene kan sammenligne seg med seg selv over tid, 
og med gjennomsnittlige tendenser for andre enheter og for landsgjennomsnitt. 
Rapportfunksjonalitet innebærer både grafiske framstillinger, tabeller og analysedokumenter. 

NorSCIR har presentert registerarbeidet og resultatene på samarbeidsmøte i 2013. Foreløpige 
resultater for denne årsrapporten har blitt presentert på samarbeidsmøte i september 2014. 

Register resultatene har blitt brukt internt i undervisningssammenheng  

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

Årsrapport 2012 er utdelt til administrasjon og ledelse. Vi har tre fysiske styremøter per år, en 
gang ved hver ryggmargsskadeenhet. Dette gir sykehusledelsen anledning til å delta på 
styremøtene. 

7.3 Resultater til pasienter 

Leder for Landsforening for Ryggmargsskadde (LARS) er representert i styringsgruppen.  

NorSCIR har vært mye omtalt i ”Patetra”, medlemsbladet for Landsforening for 
Ryggmargsskadde. 

NorSCIR har presentert registeret/resultatene på LARS landskonferansen i 2013. 

Det er opprettet en hjemmeside www.norscir.no Årsrapporter er tilgjengelig her. Det er en 
lenke mellom hjemmesiden til LARS og NorSCIR. 

7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå 

Ingen resultater på institusjonsnivå i 2013. Det vises til kapittel 3. 
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Kapittel 8 
Samarbeid og forskning 

8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre 

NorSCIR er organisert under Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, ved St. Olavs Hospital, 
siden årsskiftet 2013/2014. Norsk ryggmargsskaderegister er samlokalisert med Norsk 
hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister og Norsk karkirurgiskregister. Dette har bidratt 
til tett samarbeid mellom registrene når det gjelder administrative oppgaver og registerfaglige 
vurderinger. 

Norsk biologisk legemiddelregister er også en del av enheten og deltar i samarbeidet. 

Nordisk ryggmargsskaderegister, basert på NorSCIR: 

I 2013 har internasjonalt samarbeid også vært en stor del av NorSCIR sin virksomhet.  En 
nordisk arbeidsgruppe har utredet mulighetene for å etablere nordiske kvalitetsregistre på 
høyspesialiserte helsefagområder. Disse helsefagområdene kjennetegnes ved lite 
pasientgrunnlag i det enkelte land. Det er gitt mandat og foreslått en pilot, for etablering av et 
felles nordisk register. Nordisk Råd har i sitt treårige program fått bevilget støtte til å 
gjennomføre to piloter for å opprette felles nordiske registre. Etter innspill fra ulike fagmiljøer 
er det anbefalt at piloten gjennomføres med basis i det etablerte nasjonale kvalitetsregisteret 
for ryggmargsskader, NorSCIR. Helsedirektoratet har fått oppgaven å være et koordinerende 
sekretariat for arbeidet med etablering og oppfølgning av denne piloten. Ved årsskiftet 
2013/2014 leverte NorSCIR prosjektprotokoll og søknad for å gjennomføre et forprosjekt til 
Helsedirektoratet. Det forelå i januar 2014 signerte intensjonsavtaler med alle 
deltakerinstitusjoner i Danmark, Finland, Island og Norge.   
 
Vi har nå startet et forprosjekt for å avklare de juridiske og it-tekniske utfordringer knyttet til 
etablering av et nordisk register. Vi har sett på eksisterende registre og mulige løsninger, og 
har så langt sett på et konsesjonsbasert register med samtykke som den beste løsning. 
NorSCIR er i gang med møter med representanter for fag og myndighet i hvert land for å få 
innspill og synspunkter. Dette er nødvendig for å fremme en søknad til vårt Datatilsyn om 
konsesjon. Det sendes en konsesjonssøknad til etablering av et Nordisk 
ryggmargsskaderegister til Datatilsynet ved utgangen 2014. Hovedprosjektet er planlagt 
gjennomført i 2015 
 

8.2 Vitenskapelige arbeider 

NorSCIR ble presentert under den 13th Congress of the Nordic Spinal Cord Society, NoSCoS 
2013 Helsinki, Finland  
Abstract tittel: Developing a National Patient Registry for Spinal Cord Injured individuals, 
based on the International Spinal Cord Injury Data Sets. 
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Del II 
Plan for forbedringstiltak 
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Kapittel 9 
Momentliste 

 Datafangst  
 I 2014 arbeides det med implementering av nye datasett. Det vises til kapittel 2.3.1 

 
     Forbedring av metoder for fangst av data: 

I 2013 får NorSCIR oversatt samtykkeskjema til engelsk. Dette for å sikre at pasienter 
med annen nasjonalitet forstår gitt informasjon. Det diskuteres i styringsgruppen 
oversettelse til ennå flere språk. Det foregår kontinuerlig opplæring på alle tre 
registrerende enheter for å sikre gode metoder for fangst av data. Forbedring av 
metoder for datafangst, både for eksisterende datasett og ved implementering av nye 
datasett er i fokus i styringsmøter. 
 

 Metodisk kvalitet  
Det er registrert ”AIS ukjent” på en del pasienter. AIS U antyder at skaden ikke er 
klassifiserbar eller ikke er utført. Målet er å kunne skille mellom AIS ”ikke 
klassifiserbar” og ”ikke utført”. Det etterstrebes utført nevrologisk klassifisering på 
alle registrerte pasienter. 

 
I innregistreringa er det kun spurt om antall dager pasienten har vært utenfor sykehus 
og ikke når. Det er derfor ikke mulig å korrigere for fravær når man beregner antall 
dager med spesialisert rehabilitering og tid fra innleggelse til rehabilitering. NorSCIR 
ønsker imidlertid å presentere disse data. Registeret må i fremtid tilpasses slik at dette 
blir mulig. 

 
For å kunne danne seg et riktig bilde på funksjonsnivå må man kombinere nevrologisk 
nivå med AIS kategori.  Det er imidlertid utfordrende å presentere disse resultater på 
en enkel måte. NorSCIR vil vurdere alternative framstillingsmåter til neste årsrapport. 

     Nye registrerende enheter/avdelinger er ikke aktuelt.  
  

     Forbedring av dekningsgrad på individnivå i registeret:  
     NorSCIR har sendt inn søknad til gjennomføring av dekningsgradanalyse.  
     Det vises til kapittel 5.4 

 
     Endringer av rutiner for intern kvalitetssikring av data:  

            Det planlegges ingen endringer. 
 

 Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten  
Registeret er fortsatt under utvikling. Det er ingen andre momenter planlagt utover det 
som er beskrevet i kapittel 6. 
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 Formidling av resultater.  
NorSCIR prioriterer formilding av resultater til deltagende fagmiljø, administrasjon og 
ledelse, til pasientorganisasjonen LARS. Det planlegges samme type aktivitet 
fremover som gjennomført i 2013. 

             
Pasienter som er registrert i NorSCIR har ryggmargsskader med svært ulik 
alvorlighetsgrad (skadenivå og omfang) og andre sentrale faktorer som for eksempel 
alder og komorbiditet som gjør sammenligninger og tolkninger med tanke på 
spesifikke kvalitetsmål meget utfordrende. Dette må vurderes i framtid.  

 Samarbeid og forskning  
Videreføring av prosjektet etablering av et Nordisk ryggmargsskaderegister. 
 
14th Congress of the Nordic Spinal Cord Society, NoSCoS 2015 arrangeres i 
Trondheim. NorSCIR er representert i programkomiteen. NorSCIR har ansvar for en 
workshop om ryggmargskaderegistre. 
 
I styringsgruppen er det enighet om publisering av en vitenskapelig artikkel når vi har 
samlet inn datamateriale over en tilstrekkelig periode. 
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Del III 
Stadievurdering 

 



 

56 

Kapittel 10 
Referanser til vurdering av stadium 
 

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Norsk ryggmargsskaderegister (NorSCIR) 
      

Nr Beskrivelse  Kapittel Ja Nei 

      

  Stadium 2  

  

 

1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner  2 og 3  X  □ 

2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå  3  X □ 

3 Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 5.2 og 5.4 X □ 

4
Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende 

rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter  
7.1  X □ 

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  X □ 

      

  Stadium 3  

  

 

6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet  5.5, 5.6, 5.7 X □ 

7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde  5.2, 5.3, 5.4 □ X 

8 Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater 7.1  X □ 

9
Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale 

retningslinjer der disse finnes  
6.5  □ □ 

10 Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret  6.6  □ X 

11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  6.7, 6.8  □ X 

12 Resultater anvendes vitenskapelig  8.2  □ X 

13 Presenterer resultater for PROM/PREM  6.2  X □ 
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14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  X □ 

      

  Stadium 4  

  

 

15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser  5.7  □ X 

   

16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år  5.2, 5.3, 5.4 □ X 

17 Har dekningsgrad over 80% .  
Viser til 5.2, 
5.3 og 5.4 

? 

18

Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og 

nasjonale resultater  
7.1, 7.4  X □ 

19 Presentere resultater på sosial ulikhet i helse  6.3  □ X 

20 Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter  7.3  X □ 

21
Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret 

klinisk praksis  
6.8  □ X 

      

 


