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2 REGISTERINFORMASJON
Hovedformål

Sikre likeverdig kvalitet ved diagnostikk, behandling og oppfølging
av pasienter med Parkinsons sykdom og atypiske parkinsonistiske
lidelser i Norge.

Juridisk hjemmelsgrunnlag

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) ble
etablert i 2004 og har ansvar for å arbeide for et bedret nasjonalt

tilbud for pasienter med Parkinsons sykdom, dyskinesier og
skjelving. Ifølge forskrift om nasjonale tjenester i
spesialisthelsetjenesten (FOR 2010-12-17 nr 1706) har NKB som
oppgave å overvåke behandlingsresultater innen
kompetansetjenestens ansvarsområde. Et viktig virkemiddel for å
oppnå dette er at tjenesten etablerer et nasjonalt kvalitetsregister
for pasienter med Parkinsons sykdom og atypiske parkinsonistiske
lidelser. Norges Parkinsonforbund støtter etablering av et slikt
register ved NKB.

Norsk Parkinsonregister og Biobank er forankret i Helse Stavanger
HF, som er databehandlingsansvarlig instans. Registeret er
samtykkebasert, forankret i helseregisterloven § 7 tredje ledd og
det ble gitt konsesjon fra Datatilsynet 30.06.2015.

Dekningsgrad

Dekningsgrad på virksomhetsnivå tilstrebes ved god kontakt med
fagmiljøet, god informasjon, tilgjengelighet og oppfølging,
virksomhet og veiledning.

Teknisk løsning som gir den mest effektive og nyttige
registreringen og fungerer som et standardisert verktøy i klinisk
virksomhet vil være en viktig del av arbeidet med å oppnå god
dekningsgrad på individnivå. Teknisk løsning, registrering og valg
av variabler er på forhånd diskutert med sykepleiere og nevrologer
i et nasjonalt fagnettverk som representerer alle landets
nevrologiske avdelinger.

Registeret vil kontinuerlig rapportere om dekningsgrad gjennom
kobling mot Norsk pasientregister ved hjelp av nasjonalt
servicemiljø for kvalitetsregistre (SKDE). Dekningsgrad over 80 %
ansees som tilfredsstillende.

3 REGISTERETS BETYDNING
Generell begrunnelse

Selv om Parkinsons sykdom (PS) – i motsetning til atypiske
parkinsonistiske lidelser - kjennetegnes ved markant bedring av
parkinsonistiske symptomer etter oppstart av dopaminerge
medisiner så finnes det ingen kurativ behandling og de motoriske
symptomene vil progrediere over tid. I tillegg fører sykdommen til

en rekke ikke-motoriske plager som autonome forstyrrelser,
søvnproblemer, nevropsykiatriske symptomer og kognitiv svikt.
Motoriske og ikke-motoriske symptomer forringer livskvaliteten og
medfører etter hvert et økende hjelpebehov. Omtrent 20 % av alle
PS-pasienter i Norge er på sykehjem og nasjonale årlige
merkostnader knyttet til bruk av sykehjem for PS-pasienter alene
er beregnet til ca. 1 milliard NOK.

Norge er et geografisk stort men relativt lite befolket land med ulik
distribusjon og størrelse av behandlende sentra. Tidligere
spørreskjemaundersøkelser utført ved landets nevrologiske
avdelinger og til pasienter i regi av Norges Parkinsonforbund
indikerer at tilbudet til pasienter med parkinsonistiske lidelser
varierer betydelig i de ulike helseforetakene i Norge. Det finnes
veiledende retningslinjer, men ikke Nasjonale retningslinjer for
behandling av PS.

Det er behov for en systematisk kartlegging og overvåking av
utrednings- og behandlingstilbudet ved å registrere praksis
nasjonalt, regionalt og lokalt. Likeledes er det behov for at
sykdommens forekomst og ulike motoriske og ikke-motoriske
symptomer får en bedre og mer systematisk kartlegging, og at
eventuelle konsekvenser (livskvalitet, arbeidsevne, og bruk av
offentlige resurser) registreres. En slik kartlegging, og en målrettet
kvalitetsforbedring, kan oppnås ved å etablere et nasjonalt
kvalitetsregister.

4 UTVALG
Inklusjonskriterier

1) Målgruppen for registeret er alle pasienter med PS og atypiske
parkinsonistiske lidelser i Norge.



Parkinsons sykdom (PS)
Atypiske parkinsonistiske sykdommer
o Multisystematrofi (MSA)
o Progressiv supranuklær parese (PSP)
o Kortikobasalt syndrom (CBS)

2) Pasienten må oppfylle gjeldene diagnostiske kriterier ved
inklusjon, eller ved at diagnosen er stilt på et tidligere tidspunkt.

3) Pasienter ønskes inkludert tidligst mulig etter diagnose, helst før
oppstart av symptomatisk behandling. I denne fasen vil det i noen
tilfeller være vanskelig å fastslå nøyaktig diagnose og det åpnes
derfor for inklusjon av pasienter med uspesifisert parkinsonisme.

4) Aktuelle pasienter vil bli inkludert ved førstegangsundersøkelse
eller rutinemessig kontroll.

Eksklusjonskriterier

Medikamentindusert parkinsonisme.
Manglende samtykkeerklæring.
Sykdommer som faller utenfor nevnte sykdomsgrupper.

Kontrollfunksjoner for
validering og statistisk
bearbeiding

Registerets administrasjon vil ligge ved NKB, Helse Stavanger HF,
som også vil være faglig ansvarlig. Databehandlingsansvarlig og
eier av registeret er Helse Stavanger HF ved administrerende
direktør. Statistiker fra NKB vil bli involvert i databehandling og
analysearbeid. Likeledes vil statistiker fra Fagsenter for medisinske
kvalitetsregistre i Helse Vest og nasjonalt servicemiljø for
kvalitetsregistre (SKDE), Helse Nord RHF, og IT-personell fra Helse
Vest IKT bli involvert i dette arbeid.
Det vil iverksettes rutiner for kvalitetssikring av innregistrerte data
ved hjelp av stikkprøver og inkonsistensanalyser. 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

Insidenstall for PS i Norge er angitt til om lag 13 per 100.000
personår, med en høyere insidens blant eldre og en overvekt blant
menn. Prevalensen av PS er estimert til 100-150 per 100.000
innbyggere slik at man antar at omtrent 7-8000 personer har PS i
Norge. Atypiske parkinsonistiske lidelser er klart mindre hyppige
og antas å utgjøre 10-20 % av alle parkinsonistiske lidelser, men
angitte insidens- og prevalenstall varierer betydelig.

5 DESIGN
Generell beskrivelse

Registrering av data utføres av medisinsk kompetent personale
(lege og sykepleier) og pasienten selv. Registrering skal foretas ved
hvert polikliniske besøk, minimum en gang årlig. PS og atypiske
parkinsonistiske lidelser er kroniske sykdommer, kontinuerlig
oppfølging over tid er viktig for kvalitetsforbedring og kan best
oppnås gjennom et nasjonalt kvalitetsregister. Registrerte
pasienter følges prinsipielt gjennom livsforløpet, med mindre
samtykket trekkes tilbake. Ved død avsluttes pasienten men de
anonymiserte dataene forblir i registeret.

Registerets variabler:
Demografiske variabler

Kliniske variabler:
-

Opplysninger om diagnose og diagnosetidspunkt
Familieanamnese
Sykdomsforløp
Komorbiditet
Behandling
Bildediagnostikk

PROMS
-

Bivirkninger
Tilfredshet med behandlingseffekt og behandlingstilbud
Livskvalitet (EQ-5D og PDQ-8)
Non-motor symptom scale og Parkinson Wellbeing map

Biobankmateriale:
-

Blod og spinalvæske

Statistikere ved NKB, Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i
Helse Vest og SKDE vil være delaktige i kvalitetssikring av data
under hele forløpet. Personalet vil få grundig opplæring i bruk av
registeret og det skal utarbeides tydelige retningslinjer og
manualer for registrering av data. Daglig leder for registeret vil ha
hovedansvar for kvalitetssikring av data. Det vil jevnlig bli foretatt
systematiske gjennomganger av registreringsaktivitet og

registrerte data ved alle sentrene.

Ivaretakelse av personvern

Alle pasienter som takker ja til registrering i Norsk
Parkinsonregister og Biobank signerer samtykkeerklæring. Det
benyttes separat samtykke for innsamling av hhv. kliniske
opplysninger og biobankmateriale. Registrerte data lagres
avidentifisert med koblingsnøkkel lagret separat. Registrerte data
oppbevares så lenge registeret har konsesjon. Alle opplysninger i
registeret er taushetsbelagt etter helseregisterlovens § 17, jf.
helsepersonellovens § 21.

Rutiner for informasjon om
registeret til pasienter

Alle aktuelle pasienter vil få informasjon om registeret og tilbud
om registrering ved behandlingsstart og ved årlige kontroller hos
nevrolog. Det vil utarbeides informasjonsmateriale som sendes til
alle landets nevrologiske poliklinikker. Oppdatert, generell
informasjon om registeret vil også være offentlig tilgjengelig på
egen hjemmeside.

6 ANALYSE OG RAPPORTERING
Retningslinjer for utlevering av
data

AD ved Helse Stavanger vil sikre at utlevering av data skjer i
henhold til registerets formål, og i samsvar med gjeldende lovverk
og vitenskapelige kriterier. Styringsgruppen vil ha en rådgivende
funksjon.

Viktigste analyser







Kartlegge lokale og regionale ulikheter i behandling og
oppfølging, og deres påvirkning av sykdomsforløp, inkl.
helsestatus og livskvalitet
Kartlegge lokale og regionale forskjeller i diagnostikk
(tidspunkt fra symptomdebut, omfang av utredningen,
feildiagnoserate)
Kartlegge bivirkninger/uønskete hendelser relativt til ulike
behandlinger
Kartlegge forekomst av PS og spesielt atypiske parkinsonistiske
lidelser
Kartlegge behov for hjelp fra det offentlige

Registeret vil benytte elektroniske rapporter en gang årlig.
Rapportene vil bli distribuert til alle nevrologiske poliklinikker i
landet, samt være tilgjengelig for offentligheten på

www.kvalitetsregistre.no. Rapportene vil inneholde analyser og
beskrivelse av analyser fra registeret, samt informasjon om
datakvalitet.

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
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

Det finnes ikke nasjonale retningslinjer for diagnostikk og
behandling av PS. Registeret vil være et nyttig verktøy for
utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for diagnostisering og
behandling av PS og parkinsonistiske lidelser.

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Registeret vil gi informasjon knyttet til nasjonale
kvalitetsindikatorer (definert av helsedirektoratet), som pasientens
opplevelse av gitt behandling, gjennomsnittlig ventetid fra
henvisning til første konsultasjon, bivirkninger og uønskede
hendelser og tilgang på avansert behandling. Pasientenes erfaring
med helsetjenestetilbudet vil bli registrert på bakgrunn av nye
anbefalinger fra det nasjonale servicemiljøet for medisinske
kvalitetsregistre.

Registerets kvalitetsindikatorer vil gi grunnlag for å si noe om
kvalitetsnivået på helsetjenester for pasienter med Parkinson i
Norge, og vil gjøres offentlig tilgjengelig gjennom årlige rapporter.

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER
Generell begrunnelse

Vi har kontakt med det svenske registeret for PS som er en del av
det Svenske Neuroregisteret (www.neuroreg.se) og har valgt å

benytte oss av flere av de samme variablene.

9 ORGANISERING
Databehandlingsansvarlig HF

Databehandlingsansvarlig og eier av registeret er Helse Stavanger
HF ved administrerende direktør/forskningssjef.

Evt. annen databehandler enn
dataansvarlig instans

Registerets administrasjon vil ligge ved NKB, Helse Stavanger HF,
som også vil være faglig ansvarlig.
Helse Vest IKT er Helse Stavanger HF sin databehandler.

Styringsstruktur

Styringsgruppen vil ha representanter (nevrologer og sykepleiere)
fra alle de regionale helseforetakene i Norge, som gir registeret
solid forankring i fag- og forskningsmiljøet og sikrer høy faglig
kvalitet. Parkinsonforbundet vil også være representert i gruppen.
Styringsgruppen vil gjennomføre årlige møter. Guido Alves
(Nevrolog, PhD) ved NKB er styringsgruppens leder.
For teknisk løsning vil 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

Helsepersonell med spesialkompetanse på PS, ansatt ved NKB.

Epidemiologisk/statistisk
analysekompetanse

Statistiker fra NKB, Helse Stavanger HF, og SKDE, Helse Nord RHF,
vil bli involvert i databehandling og analysearbeid.
Det vil være krav at daglig leder og deler av styringsgruppen har
statistisk analysekompetanse og erfaring innen epidemiologisk
forskning.

10 DELTAKENDE ENHETER
Kort beskrivelse

Alle nevrologiske avdelinger i de fire helseregionene skal registrere

data i registeret.

11 IKT
Løsning for datafangst

Registeret skal ha elektronisk registrering i MRS-database. Søknad
om midler til utvikling vil gjøres til FMK NIKT så snart nasjonal
status foreligger hos Helsedirektoratet.

Løsning for rapportering

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

Teknisk drift

Registeret driftes av Helse Stavanger, som benytter 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

Daglig leder/faglig ansvarlig 50 %
Sekretær med helsefaglig bakgrunn 2 x 50 % stillinger

Statistiker (timebasert)
IT-personell (timebasert)
Biobank ansvarlig (timebasert)

13 FINANSIERING
Ansatte

1,5 stillinger

Drift
Når nasjonal status foreligger vil registeret gå under Helse Vest RHF sin
finansieringsmodell for nasjonale kvalitetsregistre. Per i dag ser den slik ut:

Annet

14 FORSKNING
Ansatte

Ikke aktuelt ved nåværende tidspunkt.

Publikasjoner

Per i dag er det ikke aktuelt, men når registeret har vært i drift en
stund vil det være aktuelt med publikasjoner.

15 RELEVANTE VEDLEGG
Vedlegg 1: Registerbeskrivelse
Vedlegg 2: Forespørsel om registrering i Norsk Parkinsonregister og Biobank
Vedlegg 3: Skjema for samtykke
Vedlegg 4: Opplysninger som skal registreres i Norsk Parkinsonregister og Biobank

Tilsvar til ekspertgruppens merknad i registerbeskrivelse for Norsk Parkinsonregister og Biobank
På bakgrunn av ekspertgruppens merknad om å styrke beskrivelsen av kvalitetsforbedringspotensialet i registeret har vi utdypet dette under.
Norge er et geografisk stort men relativt lite befolket land med ulik distribusjon og størrelse av
behandlende sentra. Mens Parkinsons sykdom er en relativ vanlig lidelse i den generelle eldre
befolkningen, er atypiske parkinsonistiske lidelser mindre hyppige. Å skille mellom disse lidelsene er

viktig pga. ulik behandlingseffekt og prognose. Tidligere spørreskjema-undersøkelser utført ved
landets nevrologiske avdelinger og til pasienter i regi av Norges Parkinsonforbund indikerer at
tilbudet til personer med parkinsonistiske lidelser varierer betydelig i de ulike helseforetakene i
Norge. Dette gjelder både diagnostikk, medisinsk og kirurgisk behandling, samt tverrfaglig
oppfølging. Det er grunn til å anta at disse strukturelle og prosessuelle forskjellene fører til ulik
kvalitet på utredning og behandling av den aktuelle pasientgruppen. På denne bakgrunn mener vi at
det er stort potensiale for kvalitetsforbedring i dette feltet.
Norsk Parkinsonregister og Biobank vil være tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for
bevegelsesforstyrrelser, som har utgitt veiledende retningslinjer for diagnostikk og behandling av den
aktuelle pasientgruppen. Retningslinjene har blitt utformet av et nasjonalt ekspertpanel og skal sørge
for at diagnostikk og behandling er mest mulig effektiv, trygg og sikker. Vi vet imidlertid lite om i hvor
stor grad disse retningslinjene blir fulgt.
Vi mangler også svar på en rekke andre sentrale spørsmål knyttet til diagnostikk og behandling hos
denne pasientgruppen i Norge. For eksempel er det usikkert hvor mange som har tilgang til nevrolog
og sykepleier med spesialkompetanse innen feltet og andre fagprofesjoner (f. eks. fysioterapeut,
logoped). Det antas også at det er regionale forskjeller i valg av medikamentell behandling og bruk av
avanserte behandlingsmetoder som infusjonspumpe eller dyp hjernestimulering ved Parkinsons
sykdom. Videre er det generelt begrenset kunnskap rundt sykdomsmekanismer og -forløp ved
atypiske parkinsonistiske lidelser, da disse er relativt sjeldne.
Norsk Parkinsonregister og Biobank skal innhente opplysninger om både utredning, medikamentelle
og kirurgiske behandlingsformer, samt behandlingsresultater ved Parkinsons sykdom og atypisk
parkinsonisme. Slik systematisk samling av pasientdata er forutsetning for å evaluere behandlings- og
kostnadseffektivitet, kartlegge ulik praksis mellom behandlingssteder, og avdekke uønskete
hendelser (bivirkninger, komplikasjoner) knyttet til ulike utrednings- og behandlingsformer.
Indikatorer som vil bli særlig vektlagt utover kliniske data er behandlingsforskjeller mellom de ulike
sentra, behandling- og oppfølgingsfrekvens, tilbud om og bruk av ulike fagprofesjoner og avanserte
behandlingsmetoder, samt ventetid. Dette er ukjente områder innen behandling av Parkinsons
sykdom i Norge og en systematisk registrering av sykdomsforløp, behandlingstilbud og pasientenes
tilfredshet med behandlingen vil gi gode muligheter for kvalitetsforbedring på sikt.
Kvalitetsforbedring vil bli oppnådd gjennom ulike kanaler og på ulike måter. Registeret vil utarbeide
årsrapport som distribueres til alle nevrologiske poliklinikker i landet, samt være tilgjengelig for
offentligheten på www.kvalitetsregistre.no. Rapportene vil inneholde analyser og beskrivelse av
analyser fra registeret. I tillegg kan oppdaterte rapporter utarbeides til innregistrerende enheter
jevnlig til kvalitetsforbedring ved hjelp av resultattjenesten Rapporteket. Ved å sende ut
tilbakemeldingsrapporter kan deltakende poliklinikker sammenligne egne data med data fra andre,
og tilpasse egen praksis ved behov. Dette er et godt grunnlag for kvalitetsforbedrende tiltak lokalt.
Norsk Parkinsonregister og biobank vil være tilknyttet NKB, som lager informasjonsmateriell og
arrangerer kurs for både helsepersonell og pasienter. NKB har godt samarbeid med relevante
pasientorganisasjoner og i tillegg et etablert nettverk med representanter for alle nevrologiske
avdelinger i landet. Informasjon om kvalitetsforbedrende tiltak kan dermed spres raskt og effektivt til
brukere og behandlere. Det vil for øvrig gjøres vurderinger om behandling er i tråd med retningslinjer

til enhver tid. Denne informasjonen vil bli benyttet til å vurdere endringer i behandlingsretningslinjer
dersom iverksatt behandling eller andre tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt.

REGISTERBESKRIVELSE NORSK PARKINSONREGISTER OG BIOBANK
INTRODUKSJON
Bakgrunn
Definisjon av aktuelle sykdommer
Nevrodegenerative parkinsonistiske lidelser er en samlebetegnelse på kroniske sykdommer som skyldes
progredierende nevrontap i basalganglier og øvrige deler av sentralnervesystemet, og som fører til
parkinsonisme som en del av symptombildet. Parkinsonisme er et motorisk syndrom som kjennetegnes ved
langsomme bevegelser (bradykinesi), stivhet (rigiditet), skjelving (hviletremor) og holdnings- (posturale)
endringer. Nevrodegenerative parkinsonistiske lidelser omfatter Parkinsons sykdom (PS) og såkalte atypiske
parkinsonistiske sykdommer, inklusive multippel systematrofi (MSA), progressiv supranuklær parese (PSP) og
kortikobasalt syndrom (CBS).
Forekomst
PS er den hyppigste nevrodegenerative parkinsonistiske lidelsen. Insidenstall for PS i Norge er angitt til om lag
13 per 100000 personår, med en høyere insidens blant eldre og en overvekt blant menn. Prevalensen av PS er
estimert til 100-150 per 100.000 innbyggere slik at man antar at omtrent 7-8000 personer har PS i Norge.
Atypiske parkinsonistiske lidelser er klart mindre hyppige og antas å utgjøre 10-20 % av alle parkinsonistiske
lidelser, men angitte insidens- og prevalenstall varierer betydelig.
Etiologi
Årsakene til de nevrodegenerative parkinsonistiske lidelser er delvis ukjente, men mangel på dopamin pga.
nevrontap i basalganglier og unormal avleiring av proteiner i nervesystemet er et fellestrekk for alle. PS og MSA
kjennetegnes ved avleiring av alfa-synuklein, mens avleiring av tau ses ved PSP og CBS.
Diagnose og forløp
Sykdommene diagnostiseres i all hovedsak på bakgrunn av sykehistorie og kliniske funn, men kan være
vanskelig å skille fra hverandre, spesielt tidlig i forløpet. Diagnostiske kriterier foreligger for alle
sykdomsgruppene og brukes hovedsakelig til forskning og kliniske forsøk men kan også supplere klinisk
vurdering. Strukturell og funksjonell billeddiagnostikk kan være nyttig i differensialdiagnostikken og redusere
risikoen for feilaktig diagnose. Selv om PS – i motsetning til atypiske parkinsonistiske lidelser - kjennetegnes ved
markant bedring av parkinsonistiske symptomer etter oppstart av dopaminerge medisiner, finnes det ingen
kurativ behandling og de motoriske symptomene vil progrediere over tid. I tillegg fører sykdommene til en
rekke ikke-motoriske plager som autonome forstyrrelser, søvnproblemer, nevropsykiatriske symptomer og
kognitiv svikt. Hyppighet og alvorlighetsgrad av disse varierer fra person til person, og mellom de forskjellige
sykdomsgruppene. Motoriske og ikke-motoriske symptomer forringer livskvaliteten og medfører etter hvert et
økende hjelpebehov. Omtrent 20 % av alle PS-pasienter i Norge er på sykehjem og nasjonale årlige
merkostnader knyttet til bruk av sykehjem for PS-pasienter alene er beregnet til ca. 1 milliard NOK.
Behandling
Behandlingstilbudet til pasienter med parkinsonistiske lidelser er ideelt bygget opp som et samarbeid mellom
fastlege og et tverrfaglig tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Tilbudet fra spesialisthelsetjenesten bør omfatte

utredning, behandling og minst årlig oppfølging hos nevrolog med spesiell kompetanse på
bevegelsessykdommer, samt tilgang på rådgivning fra parkinsonsykepleier. De ikke-motoriske problemene kan
medføre behov for konsultasjoner hos annen spesialist (f. eks. alderspsykiater, indremedisiner, urolog). Den
medisinske behandlingen for PS omfatter en rekke alternativer som inkluderer tablett- og plasterbehandling i
tidlig fase og eventuelt ulike behandlinger ved hjelp av pumpesystemer parenteralt eller funksjonell
hjernekirurgi ved mer avansert sykdom.
Norsk Parkinsonregister og Biobank som redskap til kvalitetsforbedring
Norge er et geografisk stort men relativt lite befolket land med ulik distribusjon og størrelse av behandlende
sentra. Tidligere spørreskjemaundersøkelser utført ved landets nevrologiske avdelinger og til pasienter i regi av
Norges Parkinsonforbund indikerer at tilbudet til pasienter med parkinsonistiske lidelser varierer betydelig i de
ulike helseforetakene i Norge. Dette gjelder både medikamentell og kirurgisk behandling, samt tilbud om
tverrfaglig oppfølging. På denne bakgrunn er det behov for en mer systematisk kartlegging av utrednings- og
behandlingstilbud ved å registrere praksis nasjonalt, regionalt og lokalt. Likeledes er det behov for at
sykdommenes forekomst og ulike motoriske og ikke-motoriske symptomer får en bedre og mer systematisk
kartlegging, og at eventuelle konsekvenser (livskvalitet, arbeidsevne, bruk av offentlige resurser) registreres. En
slik kartlegging, og en målrettet kvalitetsforbedring, kan oppnås ved å etablere et nasjonalt kvalitetsregister. I
tillegg vil det å innhente biobankmateriale (blod og spinalvæske) fra registrerte pasienter være et viktig redskap
for å kartlegge årsaksforhold og sykdomsmekanismer med den hensikt å optimalisere og individualisere
behandlingstiltak og helsetjenestetilbudet.
Registerets formål
Registerets hovedmål er å sikre kvalitet og enhetlig diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med PS
og atypiske parkinsonistiske lidelser.
Dette ønskes oppnådd gjennom følgende delmål:
1.

Økt kunnskap om PS og atypiske parkinsonistiske lidelser:
a. Demografisk og klinisk-epidemiologisk informasjon for sykdomsgruppene som forekomst,
utvikling og konsekvenser av motoriske og ikke-motoriske symptomer både før og under
behandling
b. Patient Reported Outcome Measures (PROMs) og Patient Reported Experience Measures
(PREMs) som tilfredshet med behandling og livskvalitet.
c. Tilgjengelighet, bruk, effektivitet, behandlingseffekt og bivirkninger/komplikasjoner av ulike
typer behandling, inkl. såkalt avanserte behandlingsmetoder (pumpe, kirurgi)
b. Tilgang til og bruk av tverrfaglig oppfølging av nevrolog og parkinsonsykepleier, og annen
helsepersonell med spesiell kompetanse innen bevegelsessykdommer
c. Tap av arbeidsførhet og bruk av offentlige resurser som gir grunnlag for å beregne
sykdomsgruppenes helse-økonomiske konsekvenser

2.

Kvalitetsforbedring av behandlingstilbudet ved å distribuere kunnskap til pasienter, pårørende,
behandlere, helseadministratorer og myndigheter
a. Foretaksvis rapportering av resultater/funn
b. Anbefalinger på bakgrunn av funn (lokalt/regionalt/nasjonalt)
c. Ny-/viderutvikling av nasjonale faglige retningslinjer
d. De enkelte behandlende enheter gis mulighet til å evaluere sin virksomhet i forhold til landet
for øvrig

3.

Forskning
a. Fremskaffe ny kunnskap som bidrar til målrettet kvalitetsforbedring lokalt og nasjonalt, og
danne grunnlag for å evaluere endringer av retningslinjer/behandlingsanbefalinger
b. Koble klinisk-epidemiologiske data med genetiske og andre relevante biobankdata
c. Tilrettelegge for forskning på de mer sjeldne atypiske parkinsonistiske lidelser

d.

Tilrettelegge for kobling av data med andre regionale, nasjonale eller internasjonale registre
og studier

Registerets organisering
Mandat
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) ble etablert i 2004 og har ansvar for å arbeide
for et bedret nasjonalt tilbud for pasienter med Parkinsons sykdom, dystoni og tremor. Ifølge forskrift om
nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (FOR 2010-12-17 nr 1706) har NKB som oppgave å overvåke
behandlingsresultater innen kompetansetjenestens ansvarsområde. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er
at tjenesten etablerer et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med Parkinsons sykdom og atypiske
parkinsonistiske lidelser. Norges Parkinsonforbund og NKBs nasjonale faglige referansegruppe med
representanter fra alle landets regionale helseforetak støtter etablering av et slikt register ved NKB. Norsk
Parkinsonregister ble gitt konsesjon til å behandle personopplysninger fra Datatilsynet 30.06.2015.
Styringsgruppe
Det vil bli opprettet en styringsgruppe for registeret med representanter fra alle de regionale helseforetakene,
samt representant fra Parkinsonforbundet. Representantene skal være nevrologer og parkinsonsykepleiere, og
hovedtyngden av gruppen skal ha solid forskningskompetanse. Styringsgruppen blir da representativ på
landsbasis, og vil gi registeret solid forankring i fag- og forskningsmiljøet og dermed sikre høy faglig kvalitet.
Styringsgruppen vil ha en rådgivende funksjon ved utlevering av data fra registeret. Styringsgruppen vil
gjennomføre minst årlige møter. Vedtekter for styringsgruppen er foreløpig ikke utarbeidet da vi har fått
opplyst at ny mal for vedtekter er under utarbeiding for dette formål av den interregional styringsgruppen. Ved
utarbeidelse av vedtekter for dette registerets styringsgruppe så vil vi basere disse på den nye malen når denne
foreligger.
Arbeidsgruppen vil bistå styringsgruppen. Arbeidsgruppen består av ansatte ved NKB, Helse Stavanger HF:
Nevrolog, phd Guido Alves
Professor i nevrologi Jan Petter Larsen
Forskningssykepleier Ingrid M. Leiknes
Administrativ leder ved NKB Karen R. Simonsen
Forskningssykepleier Lise Løvereide
Nasjonal faglig referansegruppe
Referansegruppen til NKB vil også fungere som registerets referansegruppe.
Databehandling
Registerets administrasjon vil ligge ved NKB, Helse Stavanger HF, som også er faglig ansvarlig.
Databehandlingsansvarlig er Helse Stavanger HF ved administrerende direktør. Helse Vest IKT er
databehandler. Statistiker fra NKB vil bli involvert i databehandling og analysearbeid. Likeledes vil statistiker fra
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest og nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre (SKDE),
Helse Nord RHF, og IT-personell fra Helse Vest IKT bli involvert i dette arbeid.
MATERIAL OG METODE
Registerpopulasjon
Målgruppen for registeret er alle pasienter med PS og atypiske parkinsonistiske lidelser i Norge. Aktuelle
pasienter vil bli inkludert ved førstegangsundersøkelse eller rutinemessig kontroll ved nevrolog eller
parkinsonsykepleier. Dersom tekniske løsninger tillater det, ønsker man også å registrere informasjon om
pasienter som ikke går jevnlig til nevrolog eller parkinsonsykepleier.
Inklusjonskriterier

Pasientene oppfyller gjeldene diagnostiske kriterier ved inklusjon, eller ved at diagnosene er stillet på et
tidligere tidspunkt. Pasienter ønskes inkludert tidligst mulig etter diagnose, helst før oppstart av symptomatisk
behandling. I denne fasen vil det i noen tilfeller være vanskelig å fastslå nøyaktig diagnose og det åpnes derfor
for inklusjon av pasienter med uspesifisert parkinsonisme. Pasienter som takker ja til registrering i Norsk
Parkinsonregister og Biobank signerer samtykkeerklæring. Det vil bli lagt opp til separat samtykke for
innsamling av hhv. kliniske opplysninger og biobankmateriale. For pasienter uten samtykkekompetanse kreves
samtykkeerklæring av nærmeste pårørende eller omsorgsperson.
Eksklusjonskriterier
Manglende samtykkeerklæring og sykdommer som faller utenfor nevnte sykdomsgrupper.
Opplysninger/data
PS og atypiske parkinsonistiske lidelser er kroniske sykdommer. Det er derfor viktig at man i et kvalitetsregister
kan følge sykdomsutvikling over tid. Opplysninger ønskes registrert minimum en gang årlig:
Førstegangsregistering
 Administrative data for pålogging (ID helsepersonell, spesialitet, arbeidssted, dato)


Pasientrelaterte data
a) Demografiske (fødselsdato/personnummer, kjønn, kommunetilhørighet)
b) Diagnose (PS, MSA, PSP, CBS, uspesifisert parkinsonisme)
c) Gjennomgåtte supplerende undersøkelser (CT, MR caput, DATscan, PET, blod, annet)
d) Familiært/sosialt (familiær forekomst, boforhold, arbeidsevne)
e) Sykehistorie (alder ved symptomdebut og diagnosetidspunkt, komorbiditet, tidligere
behandling)
f) Kliniske funn (sykdommens alvorlighetsgrad (Hoehn og Yahr), ikke-motoriske symptomer,
funksjonsnivå)
g) Aktuell behandling (type, dosering)


PROMs og PREMS (det er ønskelig at flest mulig av PROMs og PREMs dataene kan registreres online
av pasientene selv).
a) Livskvalitet (ED-Q5, PDQ-8)
b) Tilfredshet med behandlingstilbudet
c) Ikke-motoriske symptomer som søvnproblemer, impulskontrollforstyrrelser, angst, depresjon
og fatigue.
d) Supplerende opplysninger om motoriske symptomer, autonome forstyrrelser og fall

Påfølgende registreringer
 Administrative data for pålogging (ID helsepersonell, spesialitet, arbeidssted, dato)


Pasientrelaterte data
a) Demografiske (kommunetilhørighet)
b) Diagnose (bekreftet/endret)
c) Nye supplerende undersøkelser (CT, MR caput, DATscan, PET, blod, annet)
d) Familiært/sosialt (endring boforhold, arbeidsevne)
e) Sykehistorie (endring komorbiditet)
f) Kliniske funn (sykdommens alvorlighetsgrad (Hoehn og Yahr), ikke-motoriske symptomer,
funksjonsnivå)
g) Aktuell behandling (type, dosering) inkl. avanserte behandlingsmetoder som kirurgisk og
pumpebehandling



PROMs og PREMs (det er ønskelig at flest mulig av PROMs og PREMs dataene kan registreres online
av pasientene selv).
a) Livskvalitet (ED-Q5, PDQ-8)

b) Tilfredshet med behandlingstilbudet
c) Ikke-motoriske symptomer registreres ved hjelp av Parkinson Wellbeing Map og/eller Nonmotor symptoms scale
Kobling til andre registre og databaser
For forskningsformål kan det være aktuelt å sammenstille informasjon fra registeret med andre opplysninger
fra sykehusets pasientjournal og fra følgende andre offentlige registre; Folkeregisteret, Fødselsregisteret,
Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Norsk pasientregister, Reseptregisteret og Vernepliktregisteret.
Koblinger mot Norsk Pasientregister vil bli gjort regelmessig for å måle dekningsgrad i Norsk Parkinsonregister
og Biobank og vi ber derfor om et eget samtykke for dette.
Teknologi
Dataløsning
Registeret skal ha elektronisk registrering av data. Det ønskes utvikling av en MRS-løsning. En slik database har
blitt utviklet for Norsk MS-(Multippel sklerose)register og Biobank. I forbindelse med opprettelse av Norsk
Parkinsonregister og Biobank tar man sikte på å utvikle en versjon tilpasset pasienter med
bevegelsesforstyrrelser. Når nasjonal status gitt av Helsedirektoratet foreligger, vil man søke Fagforum for
kvalitetsregistre i Nasjonal IKT om midler til utvikling av MRS-løsning.
Sikkerhetsstrategi
Selve IKT-løsningen, både for de lokale registreringsenhetene og den nasjonale databasen, vil ligge på Norsk
Helsenett. Helse Stavanger HF benytter Helse Vest IKT som databehandler.
Oppdatert risikovurdering foreligger for MRS og risikoreduserende tiltak er iverksatt i henhold til denne
vurderingen. Helse Nord IKT ivaretar tilgangsstyring for MRS-løsningen sentralt, mens registerleder ivaretar
tilgangsstyring for flate filer utledet fra registeret til analyseformål.
Både Norsk Helsenett og Helse Vest IKT har utarbeidet gode rutiner for logging og backup lagring til bruk for
henholdsvis MRS løsningen sentralt og for registerets resultatfiler til analyseformål.
Registeret vil eksportere flate resultatfiler til analyseformål fra den web-baserte løsningen, disse vil bli lagret på
Helse Vest sin kvalitetsserver, som ivaretas av Helse Vest IKT. Kvalitetsserveren ivaretar alle lovmessige krav i
henhold til personvern, og datasikkerheten er høy med grundige rutiner for logging og backup.
Registreringsrutiner
Registeret skal registrere personidentifiserbare opplysninger og biobankmateriale som krever samtykke av den
registrerte i henhold til personopplysnings- og helseforskningsloven. Samtykke innhentes og registrering av
data utføres av medisinsk kompetent person (lege og sykepleier). Vi vil også benytte PROMs der pasienten selv
registrerer funksjonsnivå, ikke-motoriske symptomer, livskvalitet/helsestatus, boforhold og arbeidsevne.
Registrering skal foretas ved hvert polikliniske besøk, minimum en gang årlig. Registrerte pasienter følges
prinsipielt livslangt i registeret, med mindre samtykke trekkes. Ved død avsluttes pasienten, uten at de
avidentifiserte opplysningene slettes fra registeret. Registrerte data lagres avidentifisert med koblingsnøkkel
lagret separat. Registrerte data oppbevares så lenge registeret har konsesjon.
Kvalitetssikring
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.
Tidsplan
Vår 2015
Utarbeidelse av registreringsskjema/variabler – dette arbeidet fortsetter etter innsendt søknad.
Søknad konsesjon ble sendt til Datatilsynet i mars 2015.

Søknad om nasjonal status sendes i Juni 2015.
Vår/Høst 2016
Videre arbeid med registreringsvariabler.
Pilotering.
Arbeid med teknisk løsning.
Utarbeide informasjonsmateriale for registeret.
Finansiering
Når nasjonal status foreligger, vil man ta utgangspunkt i Helse Vest RHF sin finansieringsmodell for
kvalitetsregistre.

OPPSUMMERING
Norsk Parkinsonregister og Biobank skal være et virkemiddel for å sikre kvalitet og enhetlig diagnostikk,
behandling og oppfølging av pasienter med PS og atypiske parkinsonistiske lidelser. Data fra registeret skal gi et
unikt grunnlag for å bedre behandlingen til den enkelte pasient og for utvikling av kvalitetsindikatorer og
faglige retningslinjer, samt avdekke sviktende praksis og ulikhet i helsetjenestetilbudet.
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Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

1 KONTAKTINFORMASJON
Registerets navn

NORSK KVALITETSREGISTER ØRE NESE HALS –
TONSILLEOPERASJONER
TONSILLEREGISTERET

Registeransvarlig

Mette Bratt

Telefon

91582817

E-post

mette.bratt@stolav.no

Helseforetak

St Olavs Hospital

Postadresse

Postboks 3250 Sluppen, N-7500 Trondheim

Hjemmeside

www.stolav.no

2 REGISTERINFORMASJON
Hovedformål

Registeret har som mål å øke kvalitet i diagnostikk og
behandling av pasienter som tonsilleopereres.

Juridisk hjemmelsgrunnlag

Søknad om konsesjon ble sendt 19.10.2015

Dekningsgrad

Mål > 80%

3 REGISTERETS BETYDNING
Generell begrunnelse

Det foreligger i dag ikke nasjonale kvalitetsregister innen øre-nesehalsfaget (ØNH) i Norge. Et samlet fagmiljø og Norsk forening for
otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNH-foreningen) står
bak opprettelsen av et nasjonalt kvalitetsregister for
tonsilleoperasjoner. Initiativtakere var avdelingssjefer fra alle
norske ØNH-avdelinger som i oktober 2014 deltok i det årlige
Avdelingssjefsforum ØNH. Det ble der enstemmig besluttet å jobbe
for et nasjonalt Tonsilleregister som skulle bygge på svensk
Tonsilleregister og ha administrativ base ved St Olavs Hospital.

Registeret vil bidra til :
- å redusere risiko ved operasjon og redusere postoperative plager
for pasientene.
-å utvikle og forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging.
-økt forskningsbasert kunnskap om sykdom i tonsiller og
behandling av de ulike tilstander.

4 UTVALG
Inklusjonskriterier

Alle norske sykehus og private behandlere som utfører
tonsillektomi/tonsillotomi inviteres til å delta. Data hvor
pasienten har fylt ut samtykkeerklæring vil bli registrert.

Eksklusjonskriterier

Manglende samtykke / mangelfulle data

Kontrollfunksjoner for
validering og statistisk
bearbeiding

Registeret vil i henhold til det nasjonale servicemiljøet sine
retningslinjer ha regelmessig validering av registerdata. Statistisk
bearbeiding av data for resultat og rapportert vil skje under
veiledning og ved hjelp av det nasjonale servicemiljøet – region
HMN

Forekomst av tilstanden

Kirurgisk behandling for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller
(mandler) er en av de vanligste prosedyrer på barn og unge i Norge.
Det blir gjort i underkant av 14 000 operasjoner med fjerning av
mandler per år i offentlige sykehus eller hos private behandlere med
offentlig refusjon. Til sammenlikning ble det i 2014 i Sverige utført

et tilsvarende antall tonsilleinngrep. Dette er noe et nordisk
samarbeid om tonsilleregister bør initiere nærmere analyser av. Det
er innad i Norge store forskjeller i prevalens av utførte
tonsilleinngrep avhengig av geografisk tilhørighet
(www.helseatlas.no).

5 DESIGN
Generell beskrivelse

Målgruppen er alle pasienter som behandles med
tonsillektomi/tonsillotomi og registeret vil inkludere alle pasienter
som opereres, uavhengig av indikasjon og bruk av metode. Målet er
å innhente ny kunnskap om tonsilleoperasjoner; hvilke kriterier
som ligger til grunn for kirurgisk behandling, valg av operativ
teknikk og komplikasjoner til behandlingen. Det finnes per i dag
ingen nasjonale registre innen øre-nese-hals-faget i Norge. Derfor
vil opprettelsen av et nasjonalt tonsilleregister kunne bidra til at
andre registre opprettes innen fagområdet i fremtiden.
Tonsillektomi/tomi er blant de enkeltinngrep som utføres hyppigst i
narkose ved norske sykehus. Et nasjonalt register vil bidra til å
samle kunnskap, virke samlende om normkrav og hjelpe til at en
likeverdig behandling tilbys pasienter.

Eksponeringsvariabler
- Bakgrunn for valg av operasjon: Infeksjon/hypertrofi
- Symptomvarighet og alvorlighetsgrad: Hyppighet og varighet av
infeksjoner og pasientformidlet symptomscore på graden av
infeksjon eller luftveisobstruksjon.
- Prosedyrerelaterte variabler som antibiotikabruk,
operasjonsteknikk, sutur eller diatermi, blødning ved inngrepet,
operasjonstid.

Endepunktsvariabler

-

Blødning etter operasjon
Pasienten/ foreldres observasjon av symptomlindring
(PROM)
dager borte fra skole eller jobb på grunn av infeksjoner,
behov for re-innleggelse (PROM)

Justeringsvariabler
Indikasjonsstilling, tidligere behandling, alder, komorbiditet (f.eks.
Downs syndrom, leppe-kjeve-ganespalte), kirurgens erfaring
(spesialist / antall fullførte år av spesialitet)

Kvalitetsforbedringsarbeid
Registeret forslår følgene kvalitetsforbedringsprosjekter på
grunnlag av evt variasjon av:



indikasjonsstilling for operasjon



praksis for valg av operasjonsmetodene tonsillektomi
versus tonsillotomi



postoperative tonsilleblødninger



postoperative infeksjoner



behandlingseffekt og -varighet

Rutiner for kvalitetssikring
av data

Det vil bli tatt systematiske stikkprøver 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. Variabelsettet er enkelt med få variable og har
obligatoriske felt ved ifylling for å sikre gjennomførbarhet og
sikring av viktig informasjon i en travel hverdag.

Ivaretakelse av personvern

Skriftlig samtykke påkrevd

Rutiner for informasjon om
registeret til pasienter

Muntlig og skriftlig informasjon til alle pasienter/pårørende i
forbindelse med innhenting av samtykke før kirurgisk inngrep

6 ANALYSE OG RAPPORTERING
Retningslinjer for utlevering
av data

Tilgang på data til forskning skal være lik for alle forskere.
Styringsgruppen gir regler for forvaltning av data i tråd med
nasjonale retningslinjer for konfidensialitet, datasikkerhet og

praksis ved andre nasjonale registre jamfør egne vedtekter.
Kun anonymiserte data vil bli utlevert til forskning.

Viktigste analyser

Beskrivende og analytisk epidemiologi (prediksjon av
behandlingsresultat)

Rapporter

Oppdaterte resultater fra registeret skal gjøres offentlig og være
tilgjengelig tilpasset ulike målgrupper (fagfolk, ledelse, pasienter
og pårørende, allmennhet)

I tillegg til vil registeret sørge for årlig utgivelse av en aggregert
fellesrapport og en institusjon/avdelingsbasert rapport. Hver
deltakende institusjon/avdeling vil også få en årlig liste med
oppdaterte data på enkeltpasientnivå for egne pasienter.

Rapportering på datakvalitet

Datakvalitet vil bli ivaretatt på følgende vis:





Tilgang til individdata på
egne pasienter

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

Det jobbes for at den enkelte tonsille-operatør skal ha fortløpende
tilgang på egne data, data for kolleger i egen avdeling, samlet data
for eget sykehus og samlet data for Norge.

7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE
OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER*
Oppfølging av anbefalinger
fra nasjonale retningslinjer

Det foreligger en elektronisk nasjonal veileder omhandlende
barn (pediatrisk otorhinolaryngologi) og halsmandler (tonsilla
palatina) med hovedfokus på diagnostisering, indikasjon og
behandling av sykdom i tonsillene. Veilederen er i regi av Norsk
ØNH-forening (Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-

og hals kirurgi) og revideres regelmessig. Et nasjonalt
tonsilleregister vil gjøre oppfølging av anbefalingene enklere,
mer kunnskapsbasert og mer systematisk. Indikasjon og
behandling av voksne med tonsillesykdom tilsvarer
tilnærmingen til barn.
Nasjonale
kvalitetsindikatorer

Foreligger ikke

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER
Generell begrunnelse

Det norske registeret samarbeider med det svenske for å kunne
bidra til en enda sterkere kunnskapsutvikling. Norsk variabelsett er
direkte oversatt fra det svenske, eventuelt med noen norske
tilleggsvariabler. Dansk og finsk ØNH-miljø jobber mot samme
løsning slik at vi på sikt kan få et nordisk felles variabelsett. Det er
opprettet et råd for nordiske tonsilleregistre.

9 ORGANISERING
Databehandlingsansvarlig
HF

St Olavs Hospital

Styringsstruktur

Registeret er bredt faglig forankret ved en styringsgruppe som har
representanter fra alle landets universitetsavdelinger innen ØNHfaget, en representant fra de private behandlerne, en fra ØNHforeningen og en brukerrepresentant.

Daglig ledelse

En daglig leder i 50%, en registerkoordinator i 50% og en register
fagansvarlig lege i 20% vil ansettes når Tonsilleregisteret er
godkjent som nasjonalt register. Fra og med 2016 vil det i tillegg
ansatt en registerkoordinator i 50%.

Epidemiologisk/statistisk
analysekompetanse

Analysekompetanse finnes ved Registersentrum ved St Olavs
Hospital.

10 DELTAKENDE ENHETER
Kort beskrivelse

Målet er å oppnå deltagelse fra alle norske sykehus og private
behandlere som utfører tonsillektomi. Ut i fra erfaringer fra Sverige
er det mulig over noen år å oppnå registrering av 80 % av

inngrepene i landet.

11 IKT
Løsning for datafangst

Elektronisk basert registrering sendes til St. Olavs Hospital med
den IKT løsning som er skissert fra Helse Midt-Norge IKT (Hemit)

Løsning for rapportering

Formidling av registerdata/analyser vil tilsiktes å være web-basert,
tilgjengelig for den enkelte behandlingsinstitusjon, lokale og
regionale foretak samt sentrale helsemyndigheter.

Teknisk drift

Daglig drift av registeret ivaretas av daglig leder av registeret v/
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St Olavs Hospital.

IKT-sikkerhet

Teknisk drift ivaretas av NHN
Ivaretas av Helse Midt-Norge IKT og NHN etter gjeldende rutiner.

12 PERSONELL
Stillinger

For å få på plass nasjonalt Tonsilleregister:
Det er søkt om midler til 30% registerkoordinator og 20% faglig
leder fra 1.2.16. Det er søkt om totalt 80% registerkoordinator fra
1.10.16 når vi forventer at Tonsilleregisteret kan starte inkludering
av pasienter.

Når godkjent nasjonalt Tonsilleregister:
- Daglig leder i 50 % ivaretar daglig drift av registeret, tilknyttet
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St Olavs Hospital
- Registerkoordinator 50%
- Faglig leder i 20% utpekes av styringsgruppen og tilsettes formelt
linjeledelsen ved St. Olavs Hospital

13 FINANSIERING
Lønn ansatte
118 364

Registerkoordinator 30% fra 1.2.161.10.16
84 545
200 000
Registerkoordinator 50% fra 1.10.16-ut
året

Faglig leder 2016
Drift Kontor registerenheten etc
Annet Utviklingsmidler IKT
Reiser

150 000
1 200 000
50 000

Totale utgifter 2016
1 802 909

14 FORSKNING
Ansatte
Publikasjoner

Data vil tilgjengeliggjøres bredt for forskning i norsk ØNH-miljø.
Det er et mål om oppstart av studier basert på registerdata fom
2017, første artikkel publisert i 2019 og en Phd innen
2021.Deretter mål om en artikkel publisert årlig utgående fra
registerdata

15 RELEVANTE VEDLEGG









www.helseatlas.no
www.tonsilloperation.se
www.legeforeningen.nohttp://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-Forening-forOtorhinolaryngologi-Hode--og-Halskirurgi/Veileder-for-ore-nese-halsfaget
Registerbeskrivelse
Vedtekter tonsilleregisteret
Forankringsbrev
Innvilget konsesjon fra datatilsynet (ettersendes)

Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals –tonsilleoperasjoner

Tonsilleregisteret

REGISTERBESKRIVELSE
Innledning
Det foreligger i dag ikke nasjonale kvalitetsregister innen øre-nese-halsfaget (ØNH) i Norge. Et samlet
fagmiljø og Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi (ØNH-foreningen) står bak
opprettelsen av et nasjonalt kvalitetsregister for tonsilleoperasjoner. Initiativtakere var
avdelingssjefer fra alle norske ØNH-avdelinger som i oktober 2014 deltok i det årlige
Avdelingssjefsforum ØNH. Det ble der enstemmig besluttet å jobbe for et nasjonalt Tonsilleregister
som skulle bygge på svensk Tonsilleregister og ha administrativ base ved St Olavs Hospital. Initiativet
ble forankret i styret i ØNH-foreningen. På initiativ fra Sverige er det etablert et nordisk samarbeid
mellom Sverige, Danmark, Finland og Norge. Vi ønsker å ha felles profil på våre lands nasjonale
registre. Slik får vi en unik basis for øket kunnskap, kvalitetssikring og forskning på tonsilleinngrep.
Det er etablert en nordisk samarbeidsgruppe som planlegger oppstartsmøte høsten 2015.
Intensjonen er å etablere flere norske delregistre ØNH påfølgende Tonsilleregisteret. Servicemiljøet
skal utrede modeller for samling av registre innen samme fagområder som en bred sammensatt
styringsgruppe er enige i å følge når de foreligger.

Bakgrunn
Kirurgisk behandling for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller (mandler) er en av de vanligste
prosedyrer på barn og unge i Norge. Det blir gjort i underkant av 14 000 operasjoner med fjerning av
mandler pr. år i offentlige sykehus eller hos private behandlere med offentlig refusjon. Det er store
forskjeller i prevalens av utførte tonsilleinngrep avhengig av geografisk tilhørighet
(www.helseatlas.no). I siste rapport Barnehelseatlas for Norge - En oversikt og analyse av forbruket
av somatiske, 2011- 2014, er det for eksempel dokumentert at fjerning av mandler er dobbelt så høy
for barn bosatt i boområde Finnmark som for barn bosatt i boområde St. Olavs.
Private behandlere utfører i dag om lag 1/4 av operasjonene og andelen har vært stigende de siste
årene. Det anvendes ulike operative metoder i behandlingen. Mandlene kan fjernes i sin helhet (=
tonsillektomi) eller kun delvis (= tonsillotomi). Tonsillektomi er den desidert vanligste metoden.
Fjerning av tonsillene utføres hovedsakelig av to grunner:

1. På grunn av kroniske/tilbakevendende infeksjoner i tonsiller som påfører pasienten
langvarige/hyppige plager og medfører sykefravær.
2. På grunn av forstørrede tonsiller som kan gi svelg- og pustevansker. Redusert
søvnkvalitet og tretthet/konsentrasjonsvansker på dagtid kan følge av dette.
Kjente risikofaktorer ved inngrepene er postoperativ infeksjon, blødning, smerter og kvalme.
Det har til nå ikke vært gjennomført en systematisk innsamling av data fra disse inngrepene i
Norge. Norsk kvalitetsregister for tonsilleoperasjoner planlegger å inkludere alle
tonsillektomier og tonsillotomier utført ved norske behandlingsinstitusjoner.
Det er omtrent 40 institusjoner (21 offentlige sykehus og ca 20 private aktører) som utfører
inngrepet.

Formål
Registeret skal være et nasjonalt register som inkluderer alle berørte
behandlingsinstitusjoner i landet. Registeret har som mål å øke kvalitet i diagnostikk og
behandling av pasienter som tonsilleopereres.
Dette skal først og fremst skje ved:
• Å bidra til lik praksis hva gjelder indikasjon for tonsilleinngrep
• Å bidra til lik praksis for når vi bør velge tonsillektomi versus tonsillotomi
• Å kartlegge forskjeller mellom ulike operasjonsmetoder
• Å kartlegge postoperative tonsilleblødninger
• Å kartlegge postoperative infeksjoner
• Å bidra til lik praksis hva gjelder ressursbruk, kontroller og oppfølging etter
tonsilleinngrep
• Å dokumentere behandlingseffekt og -varighet
• Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet
• Å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om inngrepet og behandlingen av aktuelle
tilstander
• Å spre kunnskap i både fagmiljø og befolkning om tilstanden og behandlingsmulighetene
• Å danne grunnlag for forskning

Øvrige målsetninger:
•

•

Å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om sykdom i tonsiller og behandling av de ulike
tilstander:
o Det store antall pasienter som tonsillektomeres hvert år i Norge gir anledning til å
beskrive funn som er vanskelig å studere i randomiserte kontrollerte studier.
o Det er viktig å dokumentere nytten (behandlingseffekt og -varighet) av
behandlingen, komplikasjoner til behandlingen og estimere kostnad / nytte av
behandlingen.
Å bidra til å utvikle og forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging:
o Med bakgrunn i erfaringer fra registeret vil det være mulig å gi råd om

•

•

nasjonale retningslinjer hva gjelder indikasjonsstilling, metodevalg for kirurgi, pre-, perog postoperative profylaktiske behandlingstiltak og oppfølging av pasienten
postoperativt.
Å bidra til å redusere risiko ved operasjon og redusere postoperative plager for
pasientene.
o Registeret vil kunne bidra til å samle kunnskap om antibiotikaprofylakse,
smertelindring og kvalmestillende behandling
o Samle kunnskap om forekomst av postoperativ blødning

Kvalitetsforbedringsarbeid:
Registeret vil foreslå følgene kvalitetsforbedringsprosjekter på grunnlag av evt variasjon av:






indikasjonsstilling for operasjon
praksis for valg av operasjonsmetodene tonsillektomi versus tonsillotomi
postoperative tonsilleblødninger
postoperative infeksjoner
behandlingseffekt og-varighet

Målgruppe
Målgruppen er alle pasienter som behandles kirurgisk for infeksjon eller hypertrofi av tonsiller.

Faglig forankring
Etableringen av et ØNH-register med Tonsilleregisteret som første delregister ble enstemmig vedtatt
av alle avdelingsledere på årsmøte i ØNH-foreningen i 2014. Videre har ØNH-foreningen støttet
registeret og er representert i styret. Registeret vil bli etablert og utviklet etter en faglig
samarbeidsmodell der både geografisk representasjon, faglig kompetanse og faglig legitimitet
ivaretas. 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.
Styringsgruppen sørger for at registeret driftes i henhold til gjeldende retningslinjer og vedtekter.

Generell beskrivelse av registeret
•
•

•

Målgruppen er alle pasienter som behandles med tonsillektomi/tonsillotomi. Registeret vil
inkludere alle pasienter som får operativ behandling, uavhengig av indikasjon og bruk av metode.
En systematisk, nasjonal datainnsamling er en forutsetning for å få ny kunnskap om
tonsillektomi/tonsillotomi; hvilke kriterier som ligger til grunn for kirurgisk behandling, valg av
operativ teknikk og komplikasjoner til behandlingen.
Det nasjonale fagmiljøet innen øre-nese-halssykdommer er lite og det finnes per i dag ingen
nasjonale registre innen dette fagområdet. Derfor vil opprettelsen av et nasjonalt register innen
tonsillektomi kunne bidra til at andre registre opprettes innen fagområdet i fremtiden.

•

•

•

Tonsillektomi er blant de enkeltinngrep som utføres hyppigst i narkose ved norske sykehus, selv
mindre avvik fra en norm vil derfor kunne ha store helsemessige konsekvenser. Et nasjonalt
register vil bidra til å samle kunnskap, virke samlende om normkrav og hjelpe til at en likeverdig
behandling tilbys pasienter.
Et tilsvarende register for tonsilleoperasjoner ble etablert i Sverige allerede i 1997. Det norske
registeret søker et samarbeid med det svenske for å kunne bidra til en enda sterkere
kunnskapsutvikling.
Registeret er faglig forankret ved en styringsgruppe som har representanter fra alle landets
universitetsavdelinger innen ØNH-faget, en representant fra de private behandlerne, en fra
ØNH-foreningen og en brukerrepresentant.

Registerdesign
1. Samtykke
Tonsilleregisteret er et samtykkebasert register. All inklusjon baseres på informerte, uttrykkelige
og frivillige samtykker fra pasientene, basert på informasjonsskriv som beskriver
Tonsilleregisteret (jfr Lov om behandling av personopplysninger § 8 og 9). Samtykke avgis skriftlig
og lagres av behandlende enhet.

2. Eksposisjonsvariabler/eksponeringsvariabler (her velger vi svenske parametere med eventuelt
noen tillegg).
• Bakgrunn/indikasjon for valg av operasjon
o Infeksjon
o Hypertrofi
• Symptomvarighet og alvorlighetsgrad.
o Antall infeksjoner/år/antall år med symptomer
o Symptomscore (egen evaluering av symptomer av pasientene)
o Grad av obstruksjon/ apnoe / tegn på redusert søvnkvalitet
• Prosedyrerelaterte variabler som for eksempel:
o Pre-/per-/postoperativ antibiotikabruk
o Operasjonsteknikk (kald/varm) (-tomi/-ektomi)
o Sutur eller diatermi
o Blødning ved inngrepet
o Operasjonstid

3. Endepunktsvariabler og PROM

•
•
•
•

Blødning etter operasjon
Pasientens eller foreldres observasjon av symptomlindring (PROM)
Mer objektive mål som dager borte fra skole eller jobb på grunn av infeksjoner
(PROM)
Behov for re-innleggelse

4. Justeringsvariabler

•

Eksempel:
o indikasjonsstilling,

o tidligere behandling,
o alder
o symptomvarighet komorbiditet (f.eks. Downs syndrom, leppe-kjeveganespalte)
o kirurgens erfaring (spesialist / antall fullførte år av spesialitet)

5. Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet
Det vil bli tatt systematiske stikkprøver 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

6. Rutiner for datafangst
Det forutsettes web-baserte registreringssystemer slik at man unngår papirskjema.
Databehandling utføres på Hemits (Helse Midt Norge IT) datalagringsplattform. Registrering til
databasen gjøres fortløpende. Pasienten registreres på poliklinikk før inngrep første gang.
Deretter på operasjon og ved oppfølging.
Inklusjonskriterier

Alle norske sykehus og private behandlere som utfører tonsillektomi/tonsillotomi
inviteres til å delta. Data hvor pasienten har fylt ut samtykkeerklæring vil bli registrert.
Kontroller/repeterte målinger
Utfylling av operasjonsskjema på operasjonstidspunkt. I tillegg skal pasienten fylle ut
skjema 30 dager og 6 måneder postoperativt.

7. Slette rutiner
Planlagte rutiner for oppbevaring av samtykkeerklæring og sletting av data:
- Spørreskjema og samtykkeerklæringer skal håndteres som personsensitive
opplysninger og skal oppbevares på sykehuset på en sikker måte.
- Alle samtykkeskjema skannes i sin helhet og legges i en mappe med sikker tilgang
opprettet av personvernet. Private aktører lagrer pasientens samtykkeskjema lokalt ihht
til gjeldende regelverk om taushetsbelagte opplysninger. I samtykke fremgår også
informasjon om tonsilleregisteret. Alle samtykkeskjemaer på deltakende offentlige
sykehus eies av databehandlingsansvarlig.
-

Rutiner for kontroll av at samtykke faktisk foreligger ved regelmessige stikkprøver.

- Ved sletting av data, der vedkommende ønsker å trekke sitt samtykke og få slettet
opplysninger som står om vedkommende i registeret, skal det utføres på følgende måte:
Det nasjonale sekretariatet må informeres fra lokalt sykehus. All tilgjengelig informasjon
(samtykke både elektronisk / papir og opplysninger om vedkommende i
registeret)slettes. Pasienten skal ha skriftlig bekreftelse på at dette er utført.
Sekretariatet fører oversikt over sletting av data.

8. Eksklusjonskriterier
Manglende samtykke / mangelfulle data/ manglende samtykkekompetanse

Nordisk samarbeid
Det er etablert et samarbeid med det svenske tonsilleregisteret. Dette vil utvides til et
nordisk samarbeid også inkluderende Danmark og Finland. Det blir opprettet en egen
Nordisk Fagrådsgruppe. Deler av datasettet vil være likt i Nordiske land for sammenligning
på aggregert nivå. Man ønsker å sammenligne aggregerte datasett en gang i året og så snart
som mulig igangsette internasjonal forskning basert på det norske og svenske Tonsille
registeret

Tidsperspektiv
For å oppfylle formålet må data oppbevares i lang tid. Dette fordi at uforutsette hendelser eller
alvorlige bivirkninger kan oppstå etter mange år påfølgende operasjon. Man søker derfor om
konsesjon i 20 år med mulighet for fornyelse og videreføring av opplysningene i registeret.

Analyse og rapportering
1.

Statistisk bearbeiding og analyse

Beskrivende og analytisk epidemiologi (prediksjon av behandlingsresultat)
2. Rapportering

Data utleveres ihht retningslinjer anbefalt av interregional styringsgruppe med formålet om
at det skal sikres høy tilgjengelighet av data fra Tonsilleregisteret til
kvalitetsforbedringsarbeid- og/ eller forskningsformål.
Registeret vil årlig utgi en aggregert fellesrapport. I tillegg vil deltakende institusjon/avdeling
få fortløpende og oppdaterte data der egne resultat vil blir sammenlignet med nasjonale.
Resultater fra registeret skal gjøres offentlig tilpasset ulike målgrupper (fagfolk, ledelse,
pasienter og pårørende, allmenhet). Data til forskning skal tilgjengeliggjøres likt for alle
forskere.

Deltagende enheter (sykehus/klinikker/private)
Målet er å oppnå deltagelse fra alle norske sykehus og private behandlere som utfører tonsillektomi.
Ut i fra erfaringer fra Sverige er det mulig over noen år å oppnå registrering av 80 % av inngrepene i
landet.

IKT
Registeret er elektronisk, med web-løsning for online registrering av variabler. MRS-plattformen
(Medisinsk Registrerings System) som er utviklet av HEMIT og godkjent av Datatilsynet for
anvendelse ift nasjonale medisinske kvalitetsregistre, skal benyttes. Registerløsningen vil bli
organisert med lokale kvalitetsregisterenheter (databaser) ved hvert helseforetak. Herifra vil
ferdigstilte datasett bli overført til sentral, landsdekkende server for nasjonale registerdata.
Tonsilleregisterets registreringsløsning utvikles av HEMIT (Helse Midt-Norge IT), som er leverandør av
IT-tjenester. Registeret sin IT løsning driftes av Norsk Helsenett. Data overføres via Norsk Helsenett,
og registrerte data blir oppbevart på dataserver administrert av Norsk Helsenett. Hver lokal enhet vil
ha tilgang til data fra egen, lokal kvalitetsdatabase, og skal ha egen kontaktperson med ansvar for
datakvaliteten. Data er lagret i egne databaser slik at hver juridisk enhet har sin egen database.
Nasjonale data lagres for seg.
Personalia lagres adskilt fra de medisinske data (egen database), og registeret er internt kryptert.
Personalia ut over kryptert fødselsnummer hentes fra folkeregisteret, og lagres således ikke i
registeret.
All webtrafikk til og fra registeret er kryptert, det samme er databasen.

Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet
Det vil bli tatt systematiske stikkprøver for å undersøke om registrerte opplysninger er i samsvar med
skjema og om det foreligger intern konsistens. Dekningsgrad vil jevnlig bli undersøkt mot uttrekk av
relevante opplysninger fra NPR. Registreringsløsningen (MRS) skal ha innebygget funksjonalitet som
sikrer at opplysningene er valide og i størst mulig grad komplette. Den skal gi automatisk
tilbakemelding til registrerende helsepersonell om feil og mangler i registrerte skjema.
1. IKT-løsning for rapportering
Formidling av registerdata/analyser vil tilsiktes å være web-basert, tilgjengelig for den enkelte
behandlingsinstitusjon, lokale og regionale foretak samt sentrale helsemyndigheter.
• Web basert
• Brukervennlig
2. Drift
Daglig drift av registeret ivaretas av daglig leder av registeret v/ Seksjon for medisinske
kvalitetsregistre ved St Olavs Hospital
Teknisk drift ivaretas av Norsk Helsenett
3. IKT-sikkerhet
Ivaretas av Helse Midt-Norge IKT etter gjeldende rutiner.
•
•
•
•
•

registeret er internt kryptert
personalia lagres adskilt fra medisinske data
hver juridiske enhet her sin egen database, egen database for Nasjonalt nivå
Driftes i Norsk Helse Nett
All webtrafikk er sikret (HTTPS)

Registerorganisering
1. Databehandlingsansvarlig:

•

•
•
•
•

Databehandlingsansvarlig instans er St Olavs Hospital ved administrerende direktør.
Ved en eventuell nedleggelse av registeret vil dataene forvaltes av
databehandlingsansvarlig.
Fagrådet for Tonsilleregisteret utnevnes av databehandleransvarlig. Fagrådet utpeker
selv en leder.
Faglig leder for registeret ansettes av Seksjon for medisinske kvalitetsregistre v/St.
Olavs Hospital
Fagrådet forvalter vedtekter
Faglig leder for registeret vil etter behov og ressurstilgang i samråd med
styringsgruppen etablere et registersekretariat som tar ansvar for innsamling,
forvaltning og publikasjon av data i registeret.

2. Databehandler
Databehandler er Norsk Helsenett.
3. Fagrådsgruppe
Fagrådsgruppen er sammensatt med representanter fra alle RHF ved universitetssykehusenes ØNH
avdelinger, ØNH-foreningen, private behandlere og en brukerrepresentant. Gruppen har tilgang til
statistisk og epidemiologisk kompetanse ved St. Olavs Hospital.

4. Oppstart og senere daglig ledelse av registeret
Det må ansettes en midlertidig prosjektkoordinator for opprettelse av Tonsilleregisteret og en fast
faglig registerleder ved ØNH-avdelingen, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge.
Prosjektkoordinator skal i oppstartfasen være en drivkraft for å samle innspill fra fagmiljøer til
endelig søknad.
Faglig leder skal være en fagperson som ikke sitter i styringsgruppen.
Det foreslås at stillinger for prosjektkoordinator og faglig registerleder for Tonsilleregisteret legges til
Trondheim.

Personell, ressurser og finansiering
1. Faglig leder
Kandidat utpekt av styringsgruppen og må tilsettes formelt linjeledelsen ved St. Olavs Hospital

2. IT-relatert personal og drift
Hemit (Helse Midt-Norge IKT)
3. Annen drift
Det enkelte foretak dekker medlemmenes kostnader med reise/opphold til styringsgruppemøter.

Tidsplan
Registreringstart planlegges 1. januar 2016

Hjemmelsgrunnlag
Registeret søkes hjemlet i konsesjon fra Datatilsynet i hht Helseregisterloven §6 og §7, jfr
Personopplysningsloven §§9 og 33 til 35. Registeret vil føres i tråd med bestemmelser i disse lover.

Personvern/etikk
1. Begrunnelse for variabelvalg og design
Jfr. registerets formål og generelle beskrivelse ovenfor
2. REK, Regional komité for medisinsk forskningsetikk
Registeret baserer seg på konsesjon fra Datatilsynet. Fremtidige forskningsprosjekt må godkjennes av
REK.

3. Kopling til andre registre
Det kan være aktuelt å sammenstille data fra Tonsilleregisteret med opplysninger i andre offentlige
registre i forbindelse med forskningsprosjekter. Koplinger forutsetter at prosjektet er
forhåndsgodkjenning av de offentlige instanser som loven krever, for eksempel REK
•
•
•
•
•
•
1

Norsk Pasientregister
Medisinsk Fødselsregister
Folkeregisteret
Dødsårsaksregisteret
Kreftregistre
Andre kommende relevante delregistre ØNH. 1

Ved opprettelse av andre delregistre ØNH som kan være aktuelle for kopling vil
Tonillseregisteret sitt samtykket bli endret og datatilsynet bli orientert.

Muligheten for koplingene i forbindelse med forskning vil fremgå av samtykket.

4. Rutiner for informasjon om registeret til pasienter
Inntil nasjonale løsninger og tekniske system er utviklet for å bidra registrene til å imøtekomme
forpliktelse til å gi de registrerte informasjon om hvordan registeret behandler opplysninger på en
hensiktsmessig måte, vil det være et krav at registeret har oppdatert og tilgjengelig informasjon om
pasientens rettigheter og tydelig kontaktinformasjon for henvendelse.

Kontaktinformasjon
Sekretariat
Lilleeng, Kari
Fagråd
Bratt, Mette, St Olavs Hospital (leder fagråd)
Heimdal, John-Helge, Haukeland
Törpel, Jörg, Stavanger US
Osnes, Terje, Rikshospitalet
Lie Erik, Ahus
Fuhr Torgrim, UNN
Elin Myrvoll, Leder i Norsk ØNH-forening.
Private
Anne Gina Lie-Pedersen, Brukerrepresentant
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Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

1 KONTAKTINFORMASJON
Registerets navn

NorVas (Norsk vaskulittregister og biobank)

Registeransvarlig

Universitetssykehuset Nord Norge HF

Telefon

07766 / 77627257

E-post

wenche.koldingsnes@unn.no

Helseforetak

Universitetssykehuset Nord Norge HF

Postadresse

9038 UNN

Hjemmeside

www.norvas.no

2 REGISTERINFORMASJON
Hovedformål










Sikre kvalitet og enhetlig utredning, behandling og oppfølging
av pasienter med systemiske vaskulitter
Evaluere praksis mhp utredning, behandling, oppfølgning,
resultater og sikkerhet for pasienter med vaskulittsykdommer i
Norge.
o På bakgrunn av registrerte data, bidra til målrettet
kvalitetsforbedring både lokalt og nasjonalt.
Dokumentere behandlingseffekt og komplikasjoner.
Gi oversikt over bruk av biologiske legemidler ved vaskulitter :
o Gi data på effekt og komplikasjoner til slik behandling.
o Gi oversikt over bruken av biologiske legemidler i
landet, - er det ulik fordeling?
o Levere data til Norsk kvalitetsregister for biologiske
legemidler (NORBIO).
Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin
virksomhet og sammenligne seg med nasjonale data.
Bidra til økt kunnskap om vaskulitter og behandlingen av disse
tilstander ved å gi grunnlagsdata for epidemiologisk og klinisk




Juridisk hjemmelsgrunnlag

forskning på behandlingseffekt og utfallsmål, inklusiv
livskvalitet. Biobank vil også gi mulighet for å studere
genetiske forhold.
Spre kunnskap både i fagmiljø og befolkningen om vaskulitter.
Gi data på hvordan tilbudet til vaskulittpasienter er fordelt i
landet

Konsesjon fra Datatilsynet, gitt i brev av 10.12.2013
Skriftlig samtykke

Dekningsgrad

Det er nå konsensus innad i fagmiljøene for revmatologi og
nyremedisin om å etablere et nasjonalt register for vaskulitter.
Revmatologisk seksjon Rikshospitalet, OUS, har tidligere ikke
støttet at databehandleransvar skulle være ved UNN, men de har nå
gitt sin støtte, se vedlagt brev.
Det forventes en dekningsgrad på ca 80%, som man på sikt håper å
kunne øke.

3 REGISTERETS BETYDNING
Generell begrunnelse

Vaskulitt er en samlebetegnelse på tilstander hvor det finnes
inflammasjon i vegg av blodkar. Alle organer i kroppen kan
affiseres, dog har de ulike tilstander preferanse for spesielle
organer. Størrelsen på affiserte blodkar har dannet grunnlaget for
klassifisering i flere ulike diagnoser. Felles for alle vaskulitter er at
det er sjeldne sykdommer slik at erfaringsgrunnlaget for den enkelte
kliniker eller avdeling som behandler pasienter, kan være relativt
lite. Sykdommene behandles også av mange ulike spesialister
avhengig av hvilket organ som er mest affisert. Slik vil noen
pasienter følges i generell indremedisin, andre av lungeleger eller
ØNH leger, men de fleste blir fulgt av revmatologer eller
nefrologer.
Både diagnostisk utredning og behandlingsopplegg varierer rundt
om i landet og noen enhetlig behandlingsprotokoll finnes ikke.
Sykdommene er kroniske og alvorlige, med 2-4 ganger økt
dødelighet. Permanent nyresvikt sees hos ca. 20% i hovedgruppen
av vaskulitter (de ANCA-assosierte vaskulitter).

Det er på denne bakgrunn et stort behov for et landsdekkende

kvalitetsregister, først og fremst for å bedre tilbudet til pasienter i
hele landet, dernest for å få mulighet for forskning på innsamlede
data. Det er behov for å få bedre oversikt over forekomst av de
ulike vaskulitter i landet, hvilket tilbud vaskulittpasienter får mht.
diagnostikk, behandling og oppfølging. Det er behov for mer
kunnskap om effekt av behandling, risikofaktorer for alvorlig utfall
som tilbakefall av sykdom, alvorlig organskade og død. Det er et
mål å kunne gi mer individrettet behandling ut fra kunnskap om
risikofaktorer. Det ønskes også mer kunnskap om pasientens
livskvalitet og yrkesaktivitet med tanke på å bedre disse forhold.
Det trengs mer viten om komplikasjoner til sykdom og behandling i
form av organskader, og evt økt forekomst av andre sykdommer
som kreft og hjerte-kar sykdom. Det er et mål at registeret også skal
kunne gi nasjonale råd/retningslinjer for behandling og oppfølging
av pasientgruppen, for å gi pasientene likeverdig og optimalt tilbud
uavhengig av bosted.

4 UTVALG
Inklusjonskriterier

Inklusjonskriterier i registeret vil være basert på at man stiller
diagnosen systemisk vaskulitt, klassifisert i aktuelle ICD10
diagnoser basert på American College of Rheumatology
Criteria (ACR) fra 1990, Chapel Hill Consensus Definition
fra 2012 og EMEA algoritme fra 2007.

Eksklusjonskriterier
Kontrollfunksjoner for
validering og statistisk
bearbeiding

 Manglende samtykke (eget eller verges)
 Alder < 16 år
Registrering av data i databasen vil bli utført av medisinsk
kompetent person med spesialkunnskap om feltet. Det vil bli
tatt systematiske stikkprøver 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 diagnoser fra NPR og fra reseptregisteret.

Statistiker, IT-personell og sekretærer tilknyttet SKDE har
mangeårig erfaring med datasikkerhet, databehandling og

analyser, og skal være tilknyttet NorVas.

Forekomst av tilstanden

Vaskulitter er sjeldne, kroniske tilstander. Årlig insidens for
vaskulitter som affiserer små og mellomstore kar er
20/million og prevalensen er ca 300 pr million.
I tillegg kommer vaskulitt i store kar, hvor kjempecellearteritt
(GCA), er den hyppigste og oppstår i hovedsak hos personer over
50 år. I Norge er årlig insidens 290/million > 50 år. Man kan da
forvente ca. 500 nye tilfeller av GCA pr år i Norge. Dette kan
antyde en prevalens på ca. 500 pr million. En del GCA vil
behandles i primærhelsetjenesten og på mindre sykehus. Vi
forventer derfor at maksimalt 50% av disse pasienter vil bli
inkludert i registeret.

Totalt anslag for årlig insidens for systemiske vaskulitter i
Norge er herved 600 (100 for vaskulitt i små-/mellomstore kar
og 500 for storkarsvaskulitter). Prevalensen vil være 4000 (1500 for
små og mellomstore vaskulitter + 2500 for
storkarsvaskulitt

Potensialet for inkluderte pasienter i registeret er derved
et sted mellom 2000 og 3000 pasienter, eller tilsvarende
350-400 inklusjoner pr år. Et NPR uttrekk utført av SKDE
er i overensstemmelse med dette, og viser at det i 2010 var
3398 personer innlagt med en vaskulittdiagnose.

5 DESIGN
Generell beskrivelse

Vaskulittregisteret er et permanent kvalitetsregister og skal i
hovedsak måle prosessvariabler i form av utredning og behandling,
og resultat i form av behandlingseffekt som sykdomskontroll,
overlevelse, permanent organskade, komplikasjoner til behandling
og sykdom. For å kunne måle disse forhold, kreves en jevnlig

oppfølging av pasientene.
Pasienter inkluderes på diagnosetidspunkt. Etter
behandlingsoppstart, og etter residiv, bør det være registrering ved
tid 0, etter 3, 6 og 12 mndr, for bl.a. å måle tid til remisjon, deretter
min. årlig registrering.
Pasienter med etablert diagnose inkluderes ved kontrollbesøk.
Rutiner for kvalitetssikring av
data

Registrering av data i databasen vil bli utført av medisinsk
kompetent person med spesialkunnskap om feltet. Det vil bli tatt
systematiske stikkprøver for å undersøke om registrerte data er i
samsvar med journal og om det foreligger intern konsistens.
Dekningsgrad vil bli undersøkt mot uttrekk av relevante diagnoser
fra NPR og reseptregisteret.

Hvert senter skal ha tilgang til data på egne pasienter og skal ha
egen kontaktperson med ansvar for datakvaliteten lokalt.

Ivaretakelse av personvern

NorVas har konsesjon fra Datatilsynet for å registrere
personidentifiserbare opplysninger. I henhold til
personopplysningsloven gjøres denne registreringen med den
registrertes samtykke. Det er utarbeidet eget samtykkeerklæringsskjema som pasienten signerer, se vedlegg.
Transport av data til nasjonal server går via Norsk Helsenett som en
sikker kanal.

Rutiner for informasjon om
registeret til pasienter

Pasienter vil først bli informert om registeret av behandlende lege
evt supplert av spesialsykepleier tilknyttet registerarbeid. Pasienten
vil få muntlig og skriftlig informasjon om registeret, jfr
samtykkeerklæring. Videre under forløpet vil pasienten få offentlig
tilgjengelig informasjon av behandlende lege/sykepleier og ved
henvisning til registerets hjemmeside på internett, www.norvas.no
Det vil også bli gitt offentlig tilgjengelig informasjon til
pasientorganisasjoner.

6 ANALYSE OG RAPPORTERING
Retningslinjer for utlevering

Drift, dataformidling og medvirkning til vitenskapelige

av data

publikasjoner og helseadministrative formål skal skje på en måte
som gir tillit både i fagmiljøet og i befolkningen. I
forskningssammenheng kan det være nødvendig å analysere
datafiler som inneholder pasient ID for å muliggjøre kopling mot
andre registre. Når koplingen er foretatt vil arbeidsfilene
avidentifiseres. Styringsgruppen for registeret er ansvarlig for å
vurdere søknader om utlevering av data til forskningsformål. Det er
utarbeidet egne statutter for styringsgruppen og for utlevering av
data (vedlegg).

Viktigste analyser










Beskrivende og analytisk epidemiologi, (prediksjon av
behandlingsresultat).
Frekvensanalyse mhp diagnose og behandling lages for hele
landet og publiseres i Årsrapport. Sykehusvise data sendes
hvert enkelt sykehus med sammenlikning mot
landsgjennomsnittet /de andre behandlende enhetene.
Analyser for sammenlikning av effekt/bivirkninger for
medikamentregimer.
Viktige utfallsmål vil være:
o Remisjon
o Residiv
o Organskade, spesielt nyresvikt
o Død
o Endring av livskvalitet
o Arbeidssituasjon
Utfallsmål vil relateres til eksposisjonsfaktorer, diagnose,
behandlingsregime for å finne risikofaktorer
Registeret skal over tid gi data til forskning blant annet på:
o Beskrivende og analytisk epidemiologi, som:
 Forekomst i landet, ulikhet i regioner?
 Endring over tid
 Utløsende faktorer for sykdom og tilbakefall
o Prediksjon av behandlingsresultat
o Genetiske forhold
o Overlevelsesanalyser, dødsårsak – kobling mot
Dødsårsaksregisteret/SSB

Rapporter

Registeret vil årlig utgi en aggregert fellesrapport for hele landet og
for de ulike RHF, og institusjon/avdelingsbaserte rapporter.

Rapportering på datakvalitet

Dekningsgrad for registeret ved kobling mot NPR.
Grad av oppfølgingsdata i ulike regioner.

Tilgang til individdata på

NorVas organiseres med lokale registreringsenheter (databaser) ved

egne pasienter

hvert helseforetak, som så overfører informasjon til sentral,
landsdekkende server. Dette vil gi hvert HF tilgang på egne
individdata for oppfølging.

7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE
OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER*
Oppfølging av anbefalinger
fra nasjonale retningslinjer

Det finnes ikke nasjonale retningslinjer for behandling av denne
pasientgruppen. Men det finnes ulike nasjonale anbefalinger fra
spesialistforeninger (f.eks fra British Society for Rheumatology og
Norsk Revmatologisk Forening).

Det foreligger videre føringer fra sentrale myndigheter om
opprettelse av kvalitetsregistre. I oppdragsdokumenter for 2010 påla
Helse og omsorgsdepartementet de regionale helseforetakene å
utarbeide forslag til opprettelse av kvalitetsregister for
kostnadskrevende biologiske legemidler for behandling av
autoimmune lidelser. Arbeidet med et slikt register, Norsk
kvalitetsregister forbiologiske legemidler, NORBIO, pågår.
NORBIO vil ikke inneholde data på sykdomsutfall. Det er derfor
behov for fag-/sykdomsspesifikke kvalitetsregistre som gir data på
relevante effektvariabler. Data fra pasienter som er inkludert i
fagspesifikke kvalitetsregistre vil oversendes NORBIO når disse
pasienter starter med biologiske legemidler.
NorVas er et slikt kvalitetsregister som vil leverer data til NORBIO.
Pasienter med vaskulitter behandles i økende grad med biologiske
legemidler. Data fra Nord Norsk Vaskulittregister viser at 44% av
pasienter i dette register har fått/får behandling med biologiske
legemidler

Nasjonale
kvalitetsindikatorer

I følge Helsedirektoratets rapport av 2010 «Rammeverk for et
kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten”, kap 8: Prioritering og
valg av områder for kvalitetsindikatorer, siteres:
“Følgende kriterier skal være veiledende ved prioritering og valg av
områder som skal dekkes kvalitetsindikatorsystemet:
Betydning for helsetilstanden og klinisk intervensjonsmulighet:
1. Mangelfull forebygging / diagnostikk / behandling / oppfølging
fører til spesielt stort prognosetap med hensyn til livslengde,
eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet i befolkningen.

2. Spesielt ressurskrevende diagnostikk, behandling og/eller
oppfølging (inkludert grupper som krever store ressurser på
grunn av stort volum).
3. Spesielt risikoutsatte eller sårbare pasientforløp (herunder
pasientgrupper med stor komorbiditet).
4. Manglende faglig konsensus om behandling og/eller manglende
erfaringsgrunnlag ved innføring av ny teknologi. “
Alle disse 4 punkter er oppfylt for systemiske vaskulitter og det som
måles i NorVas. De etablerte nasjonale kvalitetsindikatorer
omhandler ikke spesielt vaskulitter, men disse tilstander vil inngå i
deler av avdelingenes øvrige rapportering på kvalitetsindikatorer.

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER
Generell begrunnelse

Faglig /daglig leder for NorVas er norsk representant i den
europeiske vaskulittorganisasjon, European Vasculitis Society
(EUVAS). Her igjennom er det etablert kontakter med
vaskulittregistre i andre europeiske land. Det arbeides med/er
etablert vaskulittregistre i Storbritannia, Frankrike, Tsjekkia,
Portugal, Tyskland. Det er ikke alle disse register som har
forløpsdata, og noen er i hovedsak drevet av det nyremedisinske
miljø og har derfor ikke det fulle sykdomsspekter. Vi har samarbeid
med disse miljøer mtp å innhente en del felles type data.

9 ORGANISERING
Databehandlingsansvarlig HF

Universitetssykehuset Nord Norge HF

Evt. annen databehandler
enn dataansvarlig instans

Databehandler vil være Helse Nord IKT og SKDE.

Styringsstruktur

Styringsgruppe skal ha det helhetlige ansvar for registerets drift og
utvikling og skal:
•
•
•
•

Forvalte delegert konsesjon for registeret
Være øverste ansvarlig for faglig utvikling og implementering
av registeret
Forvalte og tildele forskningsproblemstillinger fra registeret.
Godkjenne årsrapport fra registeret

•
•
•

Sørge for at fagmiljøer med ansvar for utvikling og vedlikehold
av registeret gis tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å sikre
data- og analysekvalitet.
Styringsgruppen skal være tverrfaglig sammensatt med
representanter både fra det revmatologiske og nefrologiske
fagmiljø.
Det er utarbeidet egne statutter for styringsgruppen (vedlegg).

Styringsgruppen ble oppnevnt 18.03.14 og består av:

1. Andreas Diamantopoulos, avd overlege Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus (ved opprettelse: konst. overlege Revmatologi, Sørlandet
sykehus) – Leder for styringsgruppen
2. Synøve Kalstad, avd.overlege, revmatologi, avdeling for Nevrologi, Hud og
Revmatologi, Universitetssykehuset Nord‐Norge
3. Bertha Storesund, praktiserende spesialist og overlege ved Haugesund
Sanitetsforenings Revmatismesykehus,
4. Bjørg-Tilde Svanes Fevang, overlege dr.med Revmatologisk
avdeling Haukeland Universitetssjukehus, og leder for NorArtritt
5. Erik Rødevand, avdelingsoverlege dr. med Revmatologisk avdeling, St Olavs
Hospital, og styremedlem i Norsk Revmatologiske Forening
6. Åse Stavland Lexberg, avdelingsoverlege Revmatologisk seksjon,
NRH, Drammen sykehus, Vestre Viken
7. Knut Aasarød, avdelingsoverlege dr. med, Nyremedisinsk avdeling St Olavs
Hospital
8. Hans-Arne Myhre, overlege, Nyremedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset
Bodø,

I forbindelse med at det nå foreligger nasjonal konsensus, har vi
bedt adm. dir UNN om å utvide styringsgruppen med representant
for OUS, og med brukerrepresentant:

9. Øyvind Molberg, prof og leder for Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet, OUS
10. Anne Oddveig Rørvik, Bodø. Hun representerer NorVas sin pasientgruppe og
har erfaring fra organisasjonsarbeid bl.a FFO (Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon).

Daglig ledelse

Databehandlingsansvarlig har delegert faglig forvaltning av
registererts data til styringsgruppen.

Daglig ledelse ivaretas av seksjon for Revmatologi, avd for
Nevrologi, Hud og Revmatologi, Universitetssykehuset Nord
Norge, ved overlege dr. med Wenche Koldingsnes.
Sekretariatsfunksjoner er lagt til Registerenheten ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF som samarbeider med
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE om
relevante tekniske, juridiske og registerfaglige forhold.

Epidemiologisk/statistisk
analysekompetanse

I tilegg til kompetanse hos daglig leder, vil slik kompetanse fås ved
samarbeid med Nasjonalt servicemiljø, SKDE, og Helse Nord IKT.

10 DELTAKENDE ENHETER
Kort beskrivelse

Alle enheter som behandler pasienter med systemiske vaskulitter i
spesialisthelsetjenesten, primært alle HF med revmatologiske og
nefrologiske seksjoner. På sikt ønskes også deltagelse fra andre
fagmiljø, som ØNH, lungemedisin og generell indremedisin som
behandler vaskulittpasienter. Den enkelte behandlende enhet skal
holde oversikt over egne resultater.

11 IKT
Løsning for datafangst

Det vil være 2 metoder for datafangst:
1) Et web-basert registreringssystem, basert på MRSplattformen, som utvikles av HEMIT.
2) En løsning via journalhjelpeverktøyet GoTreatIT (GTI)
som vil utveksle data med MRS. Vaskulittmodul i GTI er
utviklet og tilpasset de data som ønskes registrert i NorVas.
Database og transport av data fra GTI skal etter avtale utvikles av
HEMIT med oppstart for dette arbeidet 01.11.15. Overføring av
data skjer på Norsk Helsenett.

GTI gir en arbeidsflate med god oversikt over diagnose,
behandling, sykdomsaktivitetsskår, organskadeskår og
laboratoriedata. GTI brukes ved de fleste revmatologiske avdelinger

i behandling og oppfølging av artrittpasienter og brukes også for
datainnsamling til NorArtritt.

Løsning for rapportering

Det vil bli utviklet teknisk løsning for rapporter (Rapporteket) hvor
den enkelte sykehusenhet selv vil kunne gå inn og se på egne
aggregerte tall.
Utarbeidelse av rapporter vil foregå i samarbeid med Nasjonalt
servicemiljø, SKDE.

Teknisk drift

Ivaretas av Norsk Helsenett

IKT-sikkerhet

Ivaretas ved avtaler med Norsk Helsenett

12 PERSONELL
Stillinger

Daglig leder, revmatolog med tilknytning til revmatologisk seksjon
ved databehandlingsansvarlig HF, dvs UNN - tilsvarende 50%
overlegestilling
Sekretær 30%, ansatt i registerenheten ved UNN.

13 FINANSIERING
Ansatte

Daglig leder tilsv 50% overlegestilling
Sekretærfunksjon, tilsv 30% stilling
Finansiering av Helse Nord RHF

Drift

Budsjett 2015 vises her:
Art

Budsjett nasjonale registre
Helse Nord RHF

NorVas
2015

5000

Fast lønn

239 000

5094

Feriepenger

29 000

5400

Arbeidsgiveravgift

26 000

5410

Kollektiv pensjon KLP

64 000

5600

Kurs, seminarer, kongresser og liknende
Lønnskostnad

15 000
373 000

6390

Leie møtelokaler

40 000

6720

Konsulenttjenester fra firma

25 000

6800

Kontorrekvisita

6820

Trykksak

6860

Servering v/møter

6910

Porto

5 000

Annen driftskostnad

70 000

7140

Reisekostnader

70 000

7150

Oppgavepliktig diett

5 000

Annen driftskostnad

75 000

Sum kostnader

518 000

Budsjettert resultat

518 000

For 2016 vil lønnskostnader øke til full 50% overlegelønn og 30% sekretær.
Det vil tilkomme utgifter til drift av MRS-register (Hemit), og det planlegges et
brukermøte.
Annet

14 FORSKNING
Ansatte

Flere i Styringsgruppen har forskningskompetanse på
doktorgardsnivå el høyere.
Egne stipendiater er ikke tilknyttet NorVas ennå, men dette er en
ambisjon

Publikasjoner

Foreløpig ingen

15 RELEVANTE VEDLEGG
Protokoll for NorVas
Konsesjon fra datatilsynet
Støtte fra OUS
Informasjon og samtykkeerklæring
Variabelliste for Norvas
Vedtekter for styringsgruppe NorVas
Retningslinjer for utlevering av data fra NorVas

Protokoll
for
NORSK VASKULITTREGISTER & BIOBANK (NorVAS)

Nasjonalt kvalitetsregister for systemiske vaskulitter
med biobank

REGISTERBESKRIVELSE

Bakgrunn
Vaskulitt er en samlebetegnelse på tilstander hvor det finnes inflammasjon i vegg av blodkar. Ved de
ulike sykdommer som oppstår, affiseres organer ulikt avhengig av hvilke typer blodkar som blir mest
angrepet. Felles for alle vaskulitter er at det er sjeldne sykdommer slik at erfaringsgrunnlaget for den
enkelte kliniker eller avdeling som behandler pasienter, kan være relativt lite. Sykdommene behandles
også av mange ulike spesialister avhengig av hvilket organ som er mest affisert. Slik vil noen pasienter
følges i generell indremedisin, andre av lungeleger eller ØNH leger, men de fleste blir fulgt av
revmatologer og nefrologer. Både diagnostisk utredning og behandlingsopplegg varierer rundt om i
landet og noen enhetlig behandlingsprotokoll finnes ikke. Sykdommene er alvorlige, med 2-4 ganger
økt dødelighet. Permanent nyresvikt sees hos ca. 20% av hovedgruppen av vaskulitter (de ANCAassosierte vaskulitter, se under).
Ved revmatologisk avd. UNN har man i 25 år interessert seg mye for vaskulitter og i 2002 ble det
etablert et Nord Norsk Vaskulittregister, som et regionalt kvalitetsregister. Fagmiljøet i andre deler av
landet har kommet med forespørsel om å delta i et slikt kvalitetsregister. Da godkjenningen for det
nordnorske register utgikk i 2012, ble det høsten 2011 igangsatt arbeid for ny godkjenning av
registeret, og nå også med tanke på at registeret kunne utvides til et nasjonalt kvalitetsregister.
Overlege Wenche Koldingsnes som har hatt hovedansvaret for dette arbeidet, forespurte aktuelle
fagmiljøer i landet om deltagelse i en arbeidsgruppe for et nasjonalt register (forespørsel rettet til
representanter for alle RHF, inklusiv OUS). I jan. 2012 da dette arbeidet startet, fikk man også en
henvendelse fra styret i Norsk Revmatologisk Forening om å utarbeide en protokoll/søknad for et
nasjonalt vaskulittregister, som kunne levere effektdata til det nasjonale biologiske register som det
etter oppdrag fra HOD/RHF, ble arbeidet med.
Arbeidsgruppen for norsk vaskulittregister (NorVas) fra januar 2012 besto av:










Wenche Koldingsnes, overlege dr. med, Revmatologi, avdeling for Hud, ØNH og Revmatologi,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Nord.
Leder av arbeidsgruppen.
Andreas Diamantopoulos, konstituert overlege, Revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF, Helse SørØst.
Bertha Storesund, avdelingsoverlege, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Helse Vest.
Bjørg-Tilde Svanes Fevang, overlege dr. med, Revmatologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus,
Helse Vest.
Erik Rødevand, leder i Norsk Revmatologisk Forening og avdelingsoverlege dr. med, Revmatologisk
avdeling, St Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge
Knut Aasarød, avdelingsoverlege dr. med, Nyremedisinsk avdeling, St Olavs Hospital HF, Helse MidtNorge.
Anne Kristine Fagerheim, styremedlem i Nyremedisinsk Forening og avdelingsoverlege, Nyremedisinsk
avdeling, Nordlandssykehuset HF- Bodø, Helse Nord.
Phillip A. Skau, spesialrådgiver, SKDE, har i tillegg deltatt på møtene.
Representant for Revmatologisk avd, Rikshospitalet, OUS var invitert, men deltok ikke i arbeidsgruppen.

Det ble avholdt 3 arbeidsmøter i 2012, og søknad om konsesjon ble sendt Datatilsynet i desember
2012; konsesjon innvilget 10.12.13.

I 2013 ble det avholdt 2 arbeidsgruppemøter, og det ble søkt Nasjonal status for NorVas i febr.-13.
Imidlertid hadde det revmatologiske miljø ved Rikshospitalet, OUS innsigelser til prosessen og ønsket
ikke at databehandleransvaret skulle ligge ved UNN. Tross flere møter for å prøve å komme til enighet
i miljøet, lyktes ikke dette, og avslag på søknad om nasjonal status ble gitt 25.09.13 pga av manglende
konsensus i fagmiljøet.
Arbeidsgruppen vedtok å arbeide videre med NorVas som et flerregionalt kvalitetsregister og fikk
innvilget driftsmidler fra Helse Nord RHF fra 2014.
Styringsgruppe for NorVas ble formelt opprettet 18.03.14 av adm. Dir. UNN medfølgende deltagere:
1. Andreas Diamantopoulos, overlege dr.med. Revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF,
(senere i 2015, ny stilling som avd. overlege Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus). Valgt til leder på styringsgruppemøte 5/5-14.
2. Bertha Storesund, praktiserende spesialist og overlege Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus.
3. Bjørg-Tilde Svanes Fevang, overlege dr. med, og faglig leder NorArtritt, Revmatologisk avdeling
Haukeland Universitetssykehus.
4. Erik Rødevand, avdelingsoverlege dr. med. Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital HF, og
medlem i styret Norsk Revmatologisk Forening.
5. Knut Aasarød, avdelingsoverlege dr. med Nyremedisinsk avdeling St Olavs Hospital HF.
6. Hans-Arne Myhre, overlege Nyremedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF- Bodø.
7. Synøve Kalstad, avd. overlege, Revmatologi ved avdeling for Nevrologi, Hud og Revmatologi,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
8. Åse Stavland Lexberg, avdelingsoverlege Revmatologisk seksjon, NRH, Drammen sykehus,
Vestre Viken HF, Helse Sør-Øst
Faglig leder:
Wenche Koldingsnes, overlege, dr med, Revmatologi, Avd for Nevrologi, Hud, og Revmatologi,
Universitetssykehuset Nord Norge HF.
I 2014 og 2015 har man arbeidet videre med informasjon om registeret på hjemmeside
(www.norvas.no), ved reiser til aktuelle avdelinger i landet (11 avdelinger er besøkt), og man har
arbeidet med den datatekniske løsning for datafangst og transport av data. I 2015 har man fått støtte
fra revmatologiske seksjon, OUS, om at NorVas søker nasjonal status, og adm. dir. UNN er bedt om at
styringsgruppen utvides med representant fra OUS og med bruker:
9. Øyvind Molberg, prof og leder for Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet, OUS
10. Anne Oddveig Rørvik, Bodø. Brukerrepresentant, representerer pasientgruppen i NorVas og har
erfaring fra organisasjonsarbeid bl.a FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon).

Definisjon/avgrensing av de ulike tilstander.
Vaskulitt er, som nevnt over, en samlebetegnelse på tilstander hvor det finnes inflammasjon i vegg av
blodkar. Ettersom blodkar finnes i hele kroppen, kan alle organer i kroppen affiseres, dog har de ulike
tilstander preferanse for spesielle organer. Størrelsen på affiserte blodkar har dannet grunnlaget for
klassifisering av de ulike tilstander/diagnoser. Systemiske vaskulitter samler gruppen av tilstander
hvor pasienten er generelt syk, eller har alvorlig affeksjon i et organ med fare for permanent skade på
organet. I praksis vil ren hudvaskulitt være ekskludert fra systemiske vaskulitter. Vaskulitter kan også
ses som komplikasjon til andre sykdommer, både revmatiske og andre tilstander. Disse sekundære
vaskulitter vil heller ikke omfattes av dette register.
Målgruppe for registeret er alle systemiske vaskulitter, kort beskrevet her















Kjempecelle-arteritt (Giant cell arteritis) (GCA), rammer personer over 50 år.
Alvorlig konsekvens av sykdommen er blindhet, men sykdommen gir også arteritt i
aorta og dens hovedgreiner, spesielt a. axillaris.
Takayasu arteritt (TAK), gir affeksjon av aorta og dens hovedgreiner. De fleste
personer er under 40 år ved debut. Diagnosen og oppfølging kan være vanskelig pga
diskrepans mellom kliniske/laboratoriemessige funn, og den inflammasjon som pågår i
karvegg.
Polyarteritis nodosa (PAN), gir vaskulitt i mellomstore arterier, hyppigst i abdomen
og gir hypertensjon når nyrearterier affiseres.
Granulomatose med polyangiitt (GPA) (tidligere Wegeners granulomatose) gir
hyppigst sykdom i øvre og nedre luftveier, men nyreaffeksjon ses hos 80%.
Sykdommen gir både vaskulitt og granulomdannelse som kan være lokalt destruktiv
og gi nekrose i brusk og bein. Alle organer i kroppen kan affiseres, debutalder er ca 50
år, men den finnes i alle aldre. GPA gir hyppig tilbakefall (residiv).
Mikroskopisk polyangiit (MPA) ligner GPA men det ses ikke granulomer. MPA gir
mest lunge- og nyreaffeksjon. Rammer noe eldre personer enn GPA og har høyere
dødelighet.
Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA) (tidligere Churg Strauss
syndrom) oppstår hos personer som fra før har astma/allergi. Lunge, bihuleaffeksjon
er hyppig, men størst skade sees ved affeksjon av perifere nerver og hjertet.
o De 3 over nevnte tilstander, GPA, MPA og EGPA, har det til felles at de i
hovedsak affiserer små og mellomstore kar, og 50-100% av pasientene har et
autoantistoff, antineutrofilt cytoplasma antistoff, kalt ANCA. Disse tre
tilstander grupperes derfor som ANCA assosierte vaskulitter (AAV)
Overdødelighet er, i løpet av de siste 10 år, redusert fra en standardisert
mortalitetsratio på 4 til 2,5, som et resultat av bedret behandling og
oppfølgingsrutiner (1-2). Ca. 20% utvikler nyresvikt.
Kawasaki’s sykdom (KD) opptrer i hovedsak hos barn, med feber,
slimhinneaffeksjon i munn, lymfeknutesvulst, men med hjerteinfarkt som alvorligste
manifestasjon.
Behcet’s sykdom (BD) er sjelden i Norge. Residiverende sår i munnslimhinne og
genitalt er det mest framtredende symptom, også alvorlig betennelse i øyet ses ofte.
Ved mer alvorlige former ses tromboser i store kar og affeksjon av
sentralnervesystemet med lammelser.
Kryoglobulin vaskulitt (CV) er en småkarsvaskulitt, oftest assosiert til tidligere
Hepatitt C infeksjon. Tilstanden gir hudvaskulitt, men også affeksjon av nyrer og
perifere nerver.



Det finnes også noen andre vaskulitter som det kan bli aktuelt å inkludere i registeret
på et senere tidspunkt. Dette gjelder for eksempel IgA vaskulitt, (tildigere Henoch
Schønleins purpura) hos voksne og Primær granulomtøs angiitt i centralnervesystemet

Forekomst:
Vaskulitter er sjeldne, kroniske tilstander. Årlig insidens for vaskulitter som affisere små og
mellomstore kar er 20/million og prevalensen er ca 300 pr million. (3-5). Dette gir en prevalens i
Norge på 1500.
I tillegg kommer kjempecellearteritt eller temporalarteritt, som i hovedsak opptrer hos personer over
50 år. Denne vaskulitt kan gå i komplett remisjon (ingen tegn til aktiv sykdom) etter 2 år eller mer,
hvilket gjør at prevalenstallet er vanskelig å angi. I Norge har man funnet en årlig insidens på
290/million hos personer over 50 år (personer > 50 år utgjør 33,6% av total befolkning). Man kan da
forvente ca. 500 nye tilfeller av GCA pr år i Norge. Dette kan antyde en prevalens på ca. 500 pr
million (6-7).
Anslaget for årlig insidens for systemiske vaskulitter i Norge er herved 600, med en prevalens på 4000
(1500 for små og mellomstore vaskulitter + 2500 for GCA). En del av GCA vil behandles i
primærhelsetjenesten og på mindre sykehus. Vi forventer derfor at maksimalt 50% av disse pasienter
vil bli inkludert i registeret. Potensialet for inkluderte pasienter i registeret er derved et sted mellom
2000 og 3000 pasienter, eller tilsvarende 350-400 inklusjoner pr år. Et NPR uttrekk utført av SKDE er
i overensstemmelse med dette, og viser at det i 2010 var 3398 personer innlagt med vaskulitt diagnose.

Figur 1: Et uttrekk på vaskulittdiagnoser i NPR viser fordeling på de ulike diagnoser.
Det er overraskende at Mb Behcet viser så stor forekomst. Her er det grunnlag for å se om det
foreligger feile diagnoser.

Det er også en stor gruppe som kun er diagnostisert som ”uspesifisert”, eller ”andre spesifiserte
nekrotiserende vaskulitter”. Her synes det å være behov for bedre diagnostikk.

Figur 2: Behandlende HF for vaskulitt diagnoser inklusiv GCA

Figur 3: behandlende HF for vaskulitter unntatt GCA

De fleste vaskulitter, og spesielt GPA har tendens til å gi tilbakefall. For GPA kan man regne at ca
50% av pasientene vil residivere i løpet av 2 år (8).

Etiologi
Årsakene til vaskulitter er ukjent. Som for andre revmatisk inflammatoriske sykdommer er det en
kombinasjon av genetisk disposisjon og ytre påvirkende faktorer. Det har helt fra sykdommen GPA
første gang ble beskrevet tidlig på 1930-tallet, vært spekulert på om infeksjoner eller agens som
kommer inn gjennom luftveier kan være medvirkende til å utløse sykdom. Det er funnet en viss økt
forekomst av AAV hos personer som har vært utsatt for silica, for eksempel gjennom jordbruk og
gruvedrift, og en viss økt forekomst hos personer som driver med dyrehold (9). Men det er lite sikre
data m.ht utløsende, disponerende faktorer, og et landsdekkende register kan være med på å gi ny
kunnskap om slike faktorer og mer generelt beskrive epidemiologiske forhold.
Diagnose /behandling av vaskulitter
Felles for vaskulitter er at diagnosen ofte er forsinket pga lite kjennskap/erfaring med de sjeldne
diagnosene. Ved flere av sykdommene er det vist at forsinkelse i diagnose gir økt varig organskade.
Etablert organskade gir dårligere behandlingsrespons og redusert overlevelse. Ved GPA er det i flere
studier vist at den største organskaden oppstår tidlig, i løpet av første 6 måneder. Tidlig og riktig
behandling kan redusere denne permanente organskadeutvikling (10).
Symptomer og funn ved vaskulitter vil variere avhengig av hvilket organ som er mest affisert. Pga
sykdommens kompleksitet og affeksjon av mange organsystemer, vil en fullgod utredning oftest
involvere mange ulike spesialiteter. Diagnostikk, behandling og oppfølging varierer svært rundt i
landet, også avhengig av hvilken spesialitet som følger pasienten, og vedkommendes
erfaringsgrunnlag. Det finnes i dag ingen enhetlig behandlingsprotokoll i landet, ei heller mal for
utredning og diagnostikk. Revmatologiske forening har via sitt fagråd utgitt veileder for diagnostikk
og behandling av AAV. Denne finnes bl.a. på NorVas sin hjemmeside. Mer informasjon om
symptomer som skal gi mistanke om systemisk vaskulitt, klare retningslinjer for hvilken diagnostisk
utredning som er nødvendig og deretter tidlig og riktig igangsatt behandling, forventes å redusere
organskader, bedre overlevelse og bedre livskvalitet for pasientene. Et nasjonalt register vil kunne
avsløre eventuelle uønskede ulikheter i utredning, behandling og forløp og derved bidra til bedre og
mer enhetlig diagnostikk og behandling.
Behandling av systemiske vaskulitter er medikamentell og inkluderer kortikosteroider i alle tilfeller,
men de fleste får tillegg av andre immunmodulerende midler som cyclofosfamid, metotrexat,
azatioprin, mycofenolatmofetil. De siste 10 år er biologiske legemidler i økende grad tatt i bruk. Dette
gjelder i første omgang rituximab som ser ut til å bli førstevalg ved AAV. Rituximab brukes også mye
ved CV. Dessuten startes det nå studier med tocilizumab ved storkarsvaskulitter som komplisert GCA.
Ved TAK brukes det også en del infliximab.
Vaskulitter er kroniske sykdommer og de fleste, spesielt GPA, har tendens til å gi tilbakefall, og
derved trengs ytterligere intensiv behandling. Både vaskulittsykdommen og behandlingen gir
komplikasjoner og varige organskader. Målet er derfor å finne optimal behandling som er effektiv nok
til å redusere sykdomsrelatert skade og gi minst mulig terapirelatert skade. Et kvalitetsregister vil være
særdeles viktig for å måle behandlingseffekt og komplikasjoner, i særdeleshet vil det være viktig å
følge med ny biologisk behandling. Registeret skal derfor levere effektdata til det nasjonale
kvalitetsregister for biologiske legemidler (NORBIO) som er vedtatt opprettet.

Registerets formål













Sikre kvalitet og enhetlig utredning, behandling og oppfølging av systemiske
vaskulitter.
Evaluere praksis mhp utredning, behandling, oppfølgning, resultater og sikkerhet for
pasienter med vaskulittsykdommer i Norge.
o På bakgrunn av registrerte data, bidra til målrettet kvalitetsforbedring både
lokalt og nasjonalt.
Dokumentere behandlingseffekt og komplikasjoner.
Gi oversikt over bruk av biologiske legemidler ved vaskulitter.
o Gi data på effekt og komplikasjoner til slik behandling
o Gi oversikt over bruken av biologiske legemidler i landet, ulik fordeling?
o Levere data til NORBIO.
Gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet og
sammenligne seg med nasjonale data.
Bidra til økt kunnskap om vaskulitter og behandlingen av disse tilstander ved å gi
grunnlagsdata for epidemiologisk og klinisk forskning på behandlingseffekt og
utfallsmål, inklusiv livskvalitet. Biobank vil også gi mulighet for studere genetiske
forhold.
Spre kunnskap både i fagmiljø og befolkningen om vaskulitter
Gi data på hvordan tilbudet til vaskulittpasienter er fordelt i landet og tilstrebe at
tjenesten er rettferdig fordelt

Faglig design
Vaskulitter er kroniske sykdommer og det er viktig at man ved et kvalitetsregister kan se endringer
over tid. Vaskulittregisteret skal i hovedsak måle prosessvariabler i form av utredning og behandling,
og resultat i form av behandlingseffekt som sykdomskontroll, overlevelse, permanent organskade,
komplikasjoner til behandling og sykdom. For å kunne måle disse forhold, kreves en jevnlig
oppfølging av pasientene. Pasienter inkluderes på diagnosetidspunkt. Etter behandlingsoppstart, og
etter residiv, bør det være registrering ved tid 0, etter 3, 6 og 12 mndr, for bl.a. å måle tid til remisjon,
deretter min. årlig registrering.
Inklusjonskriterier i registeret vil være basert på at man stiller diagnosen systemisk vaskulitt,
klassifisert i aktuelle ICD10 diagnoser basert på American College of Rheumatology Criteria (ACR)
fra 1990, Chapel Hill Consensus Definition fra 1994 og EMEA algoritme fra 2007 (11-13).
Eksklusjonskriterier




Manglende samtykke (eget eller verges)
Alder < 16 år

Tidsperspektiv



Permanent register

Eksponeringsvariabler




utredning
behandling gitt.

Endepunktsvariabler











Variasjon i utredning og behandling.
Effekt av behandling i form av
o Sykdomsaktivitet (måles ved validert skår, BVAS = Birmingham Vasculitis
Activity Score) (14)
o Oppnåelse av remisjon, tid til remisjon (definert ved BVAS)
o Antall residiv (definert ved BVAS)
Variasjon i bruk, effekt og sikkerhet av biologisk behandling,
Varig organskade, som f.eks. nyresvikt med dialysebehov/transplantasjon
o Organskade måles ved validert skår for organskade (VDI = Vasculitis Damage
Index) (15)
Andre komplikasjoner til sykdom og behandling, som eksempel
o Kreftsykdom (kobling mot Kreftregisteret)
o Alvorlige infeksjoner (evt kobling mot NPR/ MSIS)
o Hjerte-kar sykdom (kobling mot Hjerte- og karregisteret, HKR)
Livskvalitet for pasienten (målt ved RAND-36 og VAS for smerte og tretthet),
arbeidsuførhet (Kobling mot FD-Trygd)
Overlevelse, dødsårsaker (kobling mot Dødsårsaksregisteret)

Justeringsvariabler









Alder
Kjønn
Bosted
Utdanning som i NORBIO
Komorbiditet (som i NORBIO)
Røykevaner/snus (som i NORBIO)
Følgende justeringsvariabler hentes fra Forløpsdatabasen trygd, og SSB: fødeland,
trygdeforhold, yrke.

Biobank
Det søkes også etablert biobank for nedfrysing av biologisk materiale. Det er aktuelt med vevsprøver
fra biopsier, serum, fullblod, plasma, bl.a. for DNA analyser. Egen søknad sendes.

Datafangst
Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet
Registrering av data i databasen vil bli utført av medisinsk kompetent person med spesialkunnskap om
feltet. Det vil bli tatt systematiske stikkprøver 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
diagnoser fra NPR

Rutiner for datafangst / kontroller

Det forutsettes web-basert registreringssystem, basert på MRS-plattformen som er utviklet, og
som er godkjent av Datatilsynet som standard løsning for nasjonale medisinske
kvalitetsregistre.

De fleste revmatologiske avdelinger bruker et journalhjelpeverktøy, GoTreatIT (GTI) i
kontroll av pasienter. Her er det utviklet en egen vaskulittmodul hvor alle data som skal inn i
NorVas registreres. Transport av disse data via Norsk helsenett til MRS plattform – database
utvikles av HEMIT.
Det skal registreres ved debut og ved residiv på tid 0, 3 mndr, 6 mndr, 12 mndr og deretter
min. årlig. Registrering skal skje av behandlende lege, evt en sykepleier med spesialkunnskap.
Det ønskes en pasienttavle som gir oversikt over diagnose, behandling, sykdomsaktivitetsskår,
organskadeskår og laboratoriedata.
Pasienttavlen skal gi mulighet for kurveframstilling av sykdomskår, organskadeskår, lab.data,
behandling. Det bør kunne lages et resyme av disse data, som kan kopieres over i pasientens
EPJ. Ved dette vil registeret bli et nyttig redskap for behandlende lege og sannsynligheten for
at data registres inn i registeret øker.
Det vil bli utviklet pasientsider, slik at pasienten selv kan skåre komorbiditet (ved inklusjon),
videre livskvalitet og røykevaner ved de ulike kontroller før han kommer inn til lege for
registrering.
Hvert senter skal ha tilgang til data på egne pasienter
Registeret skal være samtykkebasert.
Samtykket vil bli scannet inn i pasientens journal. Original skal oppbevares nedlåst i
registersenter. I det elektroniske register skal det anføres dato for skriftlig samtykke.

Faglig forankring
Registeret vil bli etablert og utviklet etter en faglig samarbeidsmodell der både geografisk
representasjon, faglig kompetanse og faglig legitimitet ivaretas. Det skal etableres
styringsgruppe og referansegruppe.
 Styringsgruppen skal være tverrfaglig sammensatt med representanter både fra det
revmatologiske og nefrologiske fagmiljø. Det utarbeides egne statutter for
styringsgruppen.
o Fagråd kan oppnevnes av styringsgruppen for to undergrupper av vaskulitter,
som storkarsvaskulitter og småkarsvaskulitter. Fågråd skal gi råd og innspill til
styringsgruppen vedr. variabler, forskningsprosjekter, og utarbeide forslag til
retningslinjer for aktuelle diagnoser. Statutter for fagråd er inkludert i
statuttene for styringsgruppen
 Referansegruppe skal fungere som et rådgivende organ i utviklingsfasen og ved
periodiske evalueringer av registeret. Referansegruppen bør ha representanter fra
andre involverte fagmiljø, samt deltagelse fra universitet og brukere.
På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap og egne data vil registeret påta seg å levere konsensusrapporter,
faglige anbefalinger og årlige oppdateringer fra registeret både for det enkelte HF og nasjonalt.
Registerets styringsgruppe forvalter datamaterialet og tar stilling til hvordan disse skal bearbeides og
presenteres.
Generell beskrivelse av registeret
•

Målgruppen er alle pasienter som behandles for systemiske vaskulitter innen spesialisthelsetjenesten.

•
•
•
•
•
•
•

En systematisk nasjonal datainnsamling er en forutsetning for å få ny kunnskap om feltet hvor det
nå i økende grad brukes biologiske medikamenter.
De ulike systemiske vaskulitter har lav insidens, ivaretas av flere spesialiteter, til dels etter lokale
tradisjoner, og med noe ulik tilnærming, diagnostikk og behandling.
Registeret skal bidra til å gi oversikt både over om pasientene får likeverdig behandling og om
behandlingskvaliteten er god.
Det nasjonale fagmiljø innen feltet er lite og et nasjonalt register vil bidra til å samle miljøet.
Registeret bør være faglig forankret i de mest relevante fagmiljø ved representasjon i
styringsgruppen, som også bør ha representasjon fra alle RHF.
Denne pasientgruppen får så langt vites ikke behandling i privatfinansierte institusjoner
Det finnes ingen andre tilsvarende kvalitetsregistre nasjonalt eller i de nordiske land.

Registerorganisering


Databehandlingsansvarlig:
Databehandlingsansvarlig og eier av registeret er UNN HF v/adm. dir. Ved en eventuell
nedleggelse av registrert vil dataene forvaltes av databehandlingsansvarlig. Revmatologisk
seksjon, Avdeling for Nevrologi, Hud, og Revmatologi ved UNN HF er faglig ansvarlig,
og kun ansatte i registerenheten ved UNN HF vil ha tilgang til data i registeret.



Databehandler
Statistiker fra SKDE vil kunne bli involvert i analysearbeid. SKDE og UNN HF har
særskilt databehandleravtale.



Styringsgruppe
Styringsgruppen skal være representativt sammensatt med representanter fra HF i alle
helseregioner og fra relevante fagmiljøer (revmatologi og nefrologi). Gruppen har tilgang
til statistisk og epidemiologisk kompetanse ved nasjonalt servicemiljø, SKDE.



Daglig ledelse av registeret
Det daglige ansvar for registeret er lagt til Revmatologisk seksjon, Avd for Nevrologi,
Hud og revmatologi, UNN-HF.



IT-relatert personal og drift
Helse-Nord IKT og SKDE.



Annen drift
Styringsgruppens utgifter vil dekkes av registeret.



Analyse og rapportering
o Registeret vil årlig utgi en aggregert fellesrapport for hele landet og for de ulike
RHF, og institusjon/avdelingsbaserte rapporter.
o Aggregerte data for hele landet og de ulike RHF vil også gå til nasjonale
myndigheter og RHF ledelse.
o Det ønskes videre at registeret over tid skal gi data til forskning blant annet på:
o Beskrivende og analytisk epidemiologi, som:
 Forekomst i landet, ulikhet i regioner?
 Endring over tid
 Utløsende faktorer for sykdom og tilbakefall
 Prediksjon av behandlingsresultat

 Genetiske forhold
Overlevelsesanalyser, dødsårsak – kobling mot Dødsårsaksregisteret/SSB
Overlevelsesanalyse for nyresvikt, andre alvorlige permanente organskader
Faktorer som påvirker utvikling av organskade, deriblant behandling gitt.
Utvikling av alvorlige komplikasjoner, som alvorlige infeksjoner, cancer,
hjerte-karsykdom – ved kobling mot etablerte registre.
o Livskvalitet.
o Arbeidsdeltagelse ved kobling mot FD-Trygd
o
o
o
o



Implementering av registeret / Finansiering
o For at de ulike behandlere skal bruke registeret, vil det kreves informasjon til de
ulike HF, inkludert opplæring i de ulike skåringskjema som skal brukes.
o Registerledelse vil derfor måtte ha en del reise/kursvirksomhet.
o Dette må finansieres gjennom driftsmidler fra det RHF som har
databehandlingsansvar, her UNN HF via midler fra Helse Nord RHF.

Tidsplan





Konsesjons fra Datatilsynet des.13.
Ny søknad om nasjonal status sendes okt.-15
IKT løsning nov-15 til juni-16, etter avtale med Hemit
Drift juli 2016

Personvern/etikk


Begrunnelse for variabelvalg og design
Jfr. registerets formål og generelle beskrivelse ovenfor



Registeret vil være basert på informert samtykke



Rutiner for informasjon om registeret til pasienter
Slik informasjon gis gjennom samtykkeerklæringen samt registerets egen nettside



IKT-sikkerhet
Ivaretas av Norsk helsenett og Nasjonalt servicemiljø, SKDE, etter gjeldende rutiner.

Kontaktinformasjon
Sekretariat

Faglig leder NorVas

……………….
SKDE
Helse Nord RHF , 9038 UNN

Wenche Koldingsnes
overlege, dr.med, Revmatologi
UNN HF, 9038 Tromsø

Vedlegg


Forespørsel om deltagelse med samtykke



Vedtekter for styringsgruppe



Retningslinjer for utlevering av data fra registeret



Variabelliste



Sikkerhetsvurdering (SKDE)
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