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Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 

1 KONTAKTINFORMASJON 

Registerets navn Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i 
Norge (ABLA NOR) 

Registeransvarlig Peter Schuster 

Telefon 55976714  

E-post peter.schuster@helse-bergen.no 

Helseforetak Helse Bergen HF; Haukeland Universitetssykehus 

Postadresse Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei. 5021 Bergen 

Hjemmeside Vil opprettes når registeret settes i drift 

 

2 REGISTERINFORMASJON 

Hovedformål Kvalitetsregisteret har som hovedformål å gi 
oversikt over akutt effekt, komplikasjoner og 
langtidsoppfølgingsdata av behandlingsformen. 

Juridisk hjemmelsgrunnlag Vil bli hjemlet i forskrift: «Forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 
(Hjerte- og karregisterforskriften)» når databehandleravtale med 
Folkehelseinstituttet inngås. 

Dekningsgrad Registeret har ikke formelt begynt å registrere enda, men 
målsetningen er 100% dekningsgrad. 

 

 

3 REGISTERETS BETYDNING 

Generell begrunnelse Det er bare 4 sentra i Norge som utfører behandlingen, og det er 
enighet i miljøet om nasjonalt register. Dette gir en enestående 
mulighet for komplett nasjonal kvalitetssikring av en 
ressurskrevende etablert behandling for takyarytmier (hurtige 
rytmeforstyrrelser) med mulighet for overvåkning av ressursbruk 
og utkomme. Det er av stor betydning å få oversikt over 
komplikasjoner og ikke minst langtids oppfølgningsresultater. 
Spesielt atrieflimmer er ubehandlet forbundet med økt sykelighet 
og dødelighet. Det er ønskelig med mulighet for kostnads-nytte 
kalkuleringer og pasientrapportert utkomme registrering. 

 

4 UTVALG 

Inklusjonskriterier  Alle pasienter som skal utredes og behandles for 
rytmeforstyrrelser på alle elektrofysiologiske laboratorier i 
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Norge 

Eksklusjonskriterier  - 

Kontrollfunksjoner for 
Validering og statistisk 
bearbeiding 

Det vil iverksettes rutiner for kvalitetssikring av innregistrerte data 
ved hjelp av manuelle stikkprøver og inkonsistensanalyser. Ved 
potensielle feil melder registeret fra til innregistrerende sykehus 
for feiloppretting. Registeret vil på sikt benytte seg av Rapporteket, 
et rapportverktøy som tilbys fra servicemiljø for kvalitetsregistre v/ 
Helse Nord. Ved hjelp av dette kan man jevnlig sende aggregerte 
resultater og analyser tilbake til sykehusene som registrerer inn 
data.  

Forekomst av tilstanden 1,3 % av befolkningen har forkammerflimmer, økende forekomst 
hos eldre. Forekomsten av andre former for rytmeforstyrrelse 
varierer, men er til sammen < 1 % 

 

5 DESIGN 

Generell beskrivelse Prospektiv registrering av pasientdata, prosedyredata og 
oppfølgningsdata, inkludert pasientrapporterte data (PROMS) 

Rutiner for kvalitetssikring 
av data 

Innregistrering av data vil gjøres ved den enkelte klinikk. Det vil bli 
tatt systematiske stikk-prøver for å undersøke om registrerte data 
er i samsvar med skjema og om det foreligger intern konsistens. 
Dekningsgrad vil bli undersøkt mot uttrekk av relevante prosedyrer 
fra NPR 

Ivaretakelse av personvern Registeret vil inngå i det sentrale hjerte-kar registeret og dermed 
være ivaretatt under «Forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 
(Hjerte- og karregisterforskriften)». 

Rutiner for informasjon om 
registeret til pasienter 

Pasienter skal få tilsendt informasjonsskriv med innkallelsen til 
behandlingen og informeres av helsepersonell ved 
behandlingsstedet. 

 

6 ANALYSE OG RAPPORTERING 

Retningslinjer for 
utlevering av data 

Rapportering i henhold til hjerte-kar registerets retningslinjer 

Viktigste analyser Pasientkarakteristika, antall utførte prosedyrer, 
komplikasjonsrater, oppfølgningsdata (suksessraten), kost-nytte 
beregninger, pasient rapportert utkomme (PROMS) 

Rapporter Det planlegges å utgi årsrapport etter de krav interregional 
styringsgruppe stiller. Mottaker av årsrapporter vil i tillegg til 
interregional styringsgruppe være databehandlende HF og RHF, 
samt de ulike innregistrerende foretak. 

Rapportering på 
datakvalitet 

Etter at registeret er kommet i drift og innregistrering foregår 
rutinemessig, vil registeret gjøre dekningsgradsanalyser ved å 
sammenligne sine data med data fra NPR, med bistand fra 
servicemiljø for kvalitetsregistre. 

Tilgang til individdata på 
egne pasienter 

Det legges opp til at det er tilgang til individdata på egne pasienter, 
slik at man kan følge pasientene over tid. Denne tilgangsordningen 
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reguleres ved å inngå databehandleravtaler mellom leverandør av 
teknisk løsning og de ulike innregistrerende. foretak. 

 

7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE  

   OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER* 

Oppfølging av anbefalinger 
fra nasjonale retningslinjer  

Ablasjonsbehandling ved atrieflimmer, Rapport fra arbeidsgruppe 
nedsatt av Helsedirektoratet september 2009 

Nasjonale 
kvalitetsindikatorer 

n-025 Antall oppdaterte ventetider,  

 

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER  

Generell begrunnelse Samarbeid med andre etablerte nasjonale registre, spesielt i 
Sverige (Svenska kateterablationsregisteret) og Danmark 
(AblaCure) 

 

9 ORGANISERING 

Databehandlingsansvarlig 
HF 

Folkehelseinstituttet (FHI)  

Evt. annen databehandler 
enn dataansvarlig instans 

Helse Bergen HF vil inngå databehandleravtale med FHI. 
Helse Vest IKT benyttes som Helse Bergen HF sin databehandler. 

Styringsstruktur Norsk Helsenett og Helse Nord IKT ivaretar tilgangsstyring for 
webbasert innregistreringslønsing sentralt, mens registerleder 
ivaretar tilgangsstyring for flate filer utledet fra registeret til 
analyseformål 

Daglig ledelse Daglig leder er pt Overlege Peter Schuster 

Epidemiologisk/statistisk 
analysekompetanse 

Tilgang til statistisk og epidemiologisk kompetanse ivaretas ved 
statistiker ved Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest. 
For PROMS-data vil det inngå samarbeid med Fagsenter for 
pasientrapporterte data i Helse Bergen. 

 

10 DELTAKENDE ENHETER 

Kort beskrivelse Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø; St Olavs hospital, 
Trondheim, Haukeland Universitetssykehus, Bergen; Oslo 
Universitetssykehus, Oslo 
Det nasjonale kvalitetsregisteret vil inngå i det sentrale Hjerte-kar 
registeret 

 

11 IKT 

Løsning for datafangst Det ønskes utvikling av web-basert teknisk løsning. Det vil velges 
en løsning i tråd med hva det nasjonale IKT-fagforum anbefaler. 

Løsning for rapportering Registeret vil på sikt benytte seg av Rapporteket, et rapportverktøy 
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som tilbys fra servicemiljø for kvalitetsregistre v/ Helse Nord. 

Teknisk drift Registeret driftes av Helse Bergen, som bruker Helse Vest IKT til å 
drifte den tekniske løsningen 

IKT-sikkerhet Tilgangsstyring: Løsningen som velges vil benytte to-faktor 
autentiseringsløsning. 
Registerleder ivaretar tilgangsstyring for flate filer utledet fra 
registeret til analyseformål. 
Logging: Helse Vest IKT har utarbeidet gode rutiner for logging og 
backup lagring til bruk for registerets resultatfiler til analyseformål. 
Den fremtidige webløsningen vil være i henhold til gjeldende 
sikkerhetsanbefalinger. 

 

12 PERSONELL 

Stillinger 50 % stilling til daglig drift av registeret. 100 % sekretær 

 

13 FINANSIERING 

Ansatte 1080000 (under forutsetning for at nasjonal status innvilges) 

Drift 220000 (under forutsetning for at nasjonal status innvilges) 

Annet 100000 (under forutsetning for at nasjonal status innvilges) 

 

14 FORSKNING 

Ansatte Ikke aktuelt per nå 

Publikasjoner  

 

15 RELEVANTE VEDLEGG 

Registerprotokoll 
 


