
 

 
 

 
 
 

 
    

         20.04.2017  
 
 
 
 
 
 
Til medlemmene i ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av ekspertgruppens leder innkalles dere til møte i ekspertgruppen. 
 

 
Tid:   27.04.17, 09:00 – 15:30  
Sted:   Gardermoen, Hotell Radisson blu 
   
 
Kjøreplan for møtet: 
 
Dato 
Kl. 09.00 Saksbehandling sak  
Kl. 11.30 Lunsjservering i møterom 
Kl. 12.00  Saksbehandling sak  
Kl. 15.30 Avslutning  
 
 
 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av ekspertgruppens leder – Vinjar Fønnebø  
 
Vennlig hilsen 
Eva Stensland  
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Helse Nord RHF / UNN HF / UiT 
Tlf. 77 75 58 06 / 957 54 138 
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SAKSLISTE  
EKSPERTGRUPPEN FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 27.04.2017 
 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr* 

 
1/2017 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 

 
3 

- 

2/2017 Referat fra forrige møte 4 1 

3/2017 Arbeid med samling av kvalitetsregistre i klynger 9 - 

4/2017 Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for 
behandling av ruslidelser 
 

10 2-7 

5/2017 Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for 
alvorlige primære hodepine 
 

26 8-10 

6/2017 Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk register for 
motornevronsykdommer   
 

47 11,12 

7/2017 Plan for forbedringer fra de fire kvalitetsregistrene som mottok 
“Varsel om manglende faglig utvikling” 
 

71 13-21 

8/2017 Gjennomgang av stadieinndelingssystemet: behov for endringer?  92 22, 23 

9/2017 Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale 
kvalitetsregistre  
 

102 24 

10/2017 Nasjonal rapport over dekningsgrad og resultater fra de nasjonale 
kvalitetsregistrene 
 

104 25 

11/2017 Eventuelt 
 

  

*Vedlegg 2, 4, 5,6, 7, 10, 12, 24 og 25 er samlet i separat vedlegg, øvrige vedlegg er lagt inn i saksdokument  
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen godkjenner innkalling og saksliste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.17 
Saksnr  1/2017                                                         
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Referat fra forrige møte 
 
 
Vedlegg  
1. Referat fra ekspertgruppens møte 02-03.11.2016 

 
 
Forslag til vedtak 
Ekspertgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.17 
Saksnr  2/2017                                                                     
Saksbehandler Eva Stensland 
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Sak 1/17 vedlegg 1  Referat fra ekspertgruppens møte 02-03.11.2016 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 

Dato/tid 01. november kl 10:00 – 02. november kl 13:00  
Sted Clarion Royal Christiania, Oslo 

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Rune Kvåle, Kjell-Morten Myhr, Jon Helgeland, 
Jan Nygård, Torsten Eken, Torild Skrivarhaug, Jørgen Holmboe, Odd 
Aalen, Kaare Bønaa, Tonje E Hansen 

Fra sekretariat  Eva Stensland (referent) , Philip Skau  
 

Sak   
 
9-2016 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes. Det ble bemerket at enkelte datoer i 
saksframlegget inneholdt feil årstall 
 

10-2016 Referat fra forrige møte 
I vedtak til sak 07-16 ble setningen ”Ett medlem ga uttrykk for at prosessen var 
uheldig” endret til ”Det ble gitt uttrykk for at prosessen var uheldig.” Det var for 
øvrig ingen kommentarer til tidligere utsendt referat. 
 
Vedtak:  
Referat fra møte 27.april 2016 godkjennes  
 

11-2016 Behandling av årsrapporter 2015 
Årsrapport fra 51 av de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble vurdert. To 
av de resterende nasjonale registrene (Norsk parkinsonregister og Norsk 
kvalitetsregister ØNH - tonsilleregisteret) ble etablert i 2016 og leverte derfor ikke 
årsrapport for 2015. Norsk register for døvblinde hadde ikke sendt inn årsrapport 
for 2015.  
 
For noen registre er manglende nasjonal oppslutning, dekningsgrad/kompletthet 
og representativitet fortsatt et hovedproblem. Det foreligger utfordringer mht å 
beregne dekningsgrad for en del av registrene som har en organisatorisk 
tjenesteenhet eller -funksjon som inklusjonskriterium 
 

 

Møtereferat 
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Vurderingen av årsrapportene for 2015 ga følgende resultat med hensyn til 

stadium (vurdering 2014 til sammenlikning): 
 
Norsk hjerneslagregister ble som første register vurdert til å oppfylle alle kriterier i 
stadium 4. Seks andre registre mangler kun å oppfylle ett siste kriterium før de når 
stadium 4. 
 
Seks registre ble vurdert for første gang. Fire av disse ble vurdert til å være i 
Stadium 1 (Nasjonalt register for ablasjonsbehandling, Norsk vaskulittregister, 
Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser og Norsk 
kvalitetsregister for fedmekirurgi), og to i stadium 2 (Norsk register for 
gastrokirurgi, Nasjonalt barnehofteregister).  
 
36 registre ble vurdert til samme stadium som i fjor. Tre registre gikk opp et nivå 
(Norsk hjerneslagregister, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi og Nasjonalt 
traumeregister) og fem registre ble vurdert til et lavere stadium i år enn i fjor.  
 
Ekspertgruppen har i 2016 laget en veileder for utdypende og felles forståelse av 
krav og kriterier, og har vurdert registrene etter denne. Det er derfor svært viktig 
at registrene er nøyaktig i sin utfylling av årsrapporter, da dette er den eneste 
kilden ekspertgruppen bruker i sin vurdering.  Ekspertgruppen ser spesielt at flere 
registre ikke har konkretisert tydelige planer for dekningsgradsanalyser, som er et 
krav i stadium 2.  
 
Hovedtyngden av de nasjonale kvalitetsregistrene befinner seg på stadium 2. Dette 
stadiet rommer registre med ganske ulik funksjonalitet, fra de som nylig har fått 
nasjonal status og oppfyller alle krav i stadium 2, til registre som over flere år har 
oppfylt alle krav i stadium 2 og kun mangler PROMs for å oppfylle alle krav til 
stadium 3. Ekspertgruppen diskuterte om det ville være hensiktsmessig å lage 
ytterligere differensieringer blant denne store gruppen registre, og vil ha ny 
gjennomgang av stadieinndelingssystemet på sitt neste møte i april 2017. 
 
Ekspertgruppen anbefalte Interregional styringsgruppe (IRS) i sitt møte i juni 2016 
å differensiere krav til PROM slik at kravet for stadium 3 ble modifisert til at man 
har startet arbeidet med valg av/pilotering av instrument for PROM/PREM-data, 
mens presentasjon av resultater for PROM/PREM ble flyttet til stadium 4.  
Interregional styringsgruppe valgte å ikke gjøre disse endringer, men å beholde 
eksisterende krav til PROM/PREM i stadieinndelingssystemet.   
Det ble stilt spørsmål ved hvordan denne saken var framstilt for Interregional 
styringsgruppe, og sekretariat og Ekspertgruppens leder gikk gjennom 
saksframlegget til IRS.   
 
I Ekspertgruppens veiledning er følgende formulert rundt kravet til presentasjon av 
resultater for PROM/PREM: ”Registeret beskriver hvilke instrumenter som brukes 
for rutinemessig innsamling av PROM/PREM, og presenterer resultater i kapittel 3” 
(i  årsrapporten ).  

Stadium Resultat årsrapport 2014 Resultat årsrapport 2015 
1 15 17 
2 23 25 
3 9 8 
4 0 1 
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Ved gjennomgang av årsrapporter for 2015 faller to registre fra stadium 3 til 2 fordi 
de ikke oppfyller alle krav til dette punktet vedørende PROM (Nasjonalt register for 
leddproteser og Norsk MS-register og biobank), og tre registre i stadium 2 oppnår 
ikke stadium 3 kun på grunn av manglende PROM (Norsk hjerteinfarktregister, 
Norsk hjertekirurgiregister og Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft). 
 
Ekspertgruppen identifiserte fire nasjonale kvalitetsregistre med manglende 
utvikling mot, eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon, og anbefaler at 
Interregional styringsgruppe utsteder ”Varsel om manglende faglig framdrift” for 
disse fire registre.  Disse fire registrene er:  Norsk register for invasiv kardiologi 
(NORIC), Gastronet, Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet og Nasjonalt 
kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS).  
 
Følgende tema ble identifisert for drøfting i neste møte: 

• Gjennomgang av mandat for Ekspertgruppen 
• Årlig gjennomgang av årsrapporter eller hvert 2. år, der høstmøtet 

erstattes av en gjennomgang av viktige elementer i registrene: 
datakvalitet, kvalitetsindikatorer ol? 

• Gjennomgang av veileder og årsrapportmal. Behov for mer utfyllende 
veiledning?  (eks. krav til valideringsstudier) 

• ”Tjenesteregistre”: hvilke krav skal stilles til inklusjonskriterier og 
beregning av dekningsgradsanalyser? 

• Hvordan styrke plandelen av årsrapportene? 
 

Vedr stadieinndelingssystemet:  
• Gjennomgang av hvilke punkter i vurderingsskjema som er de viktigste for 

vurdering av registrenes funksjon 
• Nye punkter inn i stadieinndelingssystemet? Mange registre ligger i 

stadium 2 og har ulik funksjonalitet: mulighet for å differensiere 
ytterligere? 

• Krav til aktualitet ved presentasjon av kvalitetsforbedringsarbeid og 
PROM/PREM? 

• Presentasjon av resultater for pasienter (pkt 20): fjerne punktet eller stille 
ytterligere krav? 
 

 
Oppgaver til sekretariatet:  
 Klassifisere registrene i diagnoseregistre, prosedyreregistre og 

tjenesteregistre før gjennomgang i neste møte 
 Til årsrapportmal: 

- ta med et punkt om ”endringer siden forrige rapportering” 
- medlemmer av fagrådet (funksjon) 

 Ønske til neste års gjennomgang: hvert medlem får noen registre de har 
hatt til vurdering tidligere, og noen nye. 

 
 
Vedtak: 
1. Ekspertgruppen har gjennomført evaluering og stadievurdering av 51 nasjonale 
kvalitetsregistre på bakgrunn av årsrapporter for 2015. Interregional 
styringsgruppe anbefales å ta resultatene til etterretning. 
Videre anbefales det overfor Interregional styringsgruppe at det utstedes ”Varsel 
om manglende faglig framdrift”  for fire nasjonale kvalitetsregistre.   
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2. Det ble ved gjennomgang av årsrapporter identifisert tema til drøfting i neste 
møte april 2017 
 
 

12-2016 Møteplan 2017 
 
Vedtak: 
Møteplan 2017 blir som følger: 
27. april, 
1. og 2. november.  
 

13-2016 Eventuelt 
 
Det var ingen saker til eventuelt. 

 
 
 
Neste møte: 27. april 2017 
 
Referent: Eva Stensland 
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Hensiktsmessige registerstrukturer – oppfølging av handlingsplan for 2016-2020 

 
Bakgrunn 
Et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016-
2020 er at Servicemiljøet skal utrede organisatoriske modeller, tekniske løsninger og 
finansieringsmodeller for samling av registre innen samme fagområde. Det er en rekke utfordringer av 
juridisk, organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter som må løses for å nå dette målet. 
 
Aktuelt 
For å utrede ulike modeller ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE, Servicemiljøet i regionene og Hemit. 
 
Arbeidsgruppen presenterer i dette møte et foreløpig forslag til hensiktsmessige registerstrukturer hvor 
det leggs opp til to ulike måter å samle registre innen samme medisinske fagområde, klyngeregistre og 
utvidelse av allerede eksisterende registre. 
 
Interregional styringsgruppe ble forelagt saken i møtet 30.11.2016 og sluttet seg til at det startes et 
arbeid i servicemiljøet for å samle registre innen medisinske fagområder der dette er hensiktsmessig. 
Styringsgruppen sluttet seg også til at man starter arbeidet med å se på muligheten for å samle registre 
innen fagområdene revmatologi og nevrologi. 
 
 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering 
  

Saksframlegg 
 

Møtedato  27.04.2017 
Saksnr  03/2017 
Saksbehandler Philip A. Skau, SKDE 
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Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for behandling av 
ruslidelser  
 
 
Bakgrunn 
Helse Vest RHF v/Ledermøtet vedtok 17. november 2015 å støtte søknaden om nasjonal status for 
Norsk kvalitetsregister for behandling av ruslidelse. 
 
Registeret er forankret i Helse Stavanger HF v/administrerende direktør Inger Cathrine Bryne. 
 
Norsk kvalitetsregister for behandling av ruslidelse fikk avslag på sin søknad om nasjonal status i møtet i 
ekspertgruppen 7.desember 2015, og har siden arbeidet med å forbedre søknaden sin etter 
ekspertgruppens kommentarer:  
 

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

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

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

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

 
Det bes om at ekspertgruppen gjør en ny vurdering av registeret for nasjonal status.  
 
Vurdering 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse 
Registeret befinner seg i stadium 1 jfr krav til nasjonal status, og er grundig forankret i fagmiljø og 
klinikk i alle regioner og hos Helse Vest RHF v/ledergruppen i møte 17.november 2015. Helse Stavanger 
har påtatt seg databehandlingsansvar og Helse Vest RHF finansieringsansvar. Registerbeskrivelse og 
konsesjon fra Datatilsynet foreligger for et nasjonalt register. Et nasjonalt fagråd med representanter 
fra alle helseregioner, brukerorganisasjoner, viktige fagmiljø, nasjonal kompetansetjenester (ROP og 
TSB) er etablert. Registeret er i drift ved flere avdelinger i Helse Vest. 
  
Etter første runde i ekspertgruppen har registeret videreutviklet registerbeskrivelse og beskrevet 
tydeligere pasientpopulasjon, kvalitetsindikatorer, forventet bortfall og typer utredning og behandling. 
Det er etablert et nasjonalt fagråd som har bidratt i videreutviklingen av registeret. Erfaring fra bruk av 
registeret i Helse Vest er innhentet. Nasjonalt fagråd og erfaring fra bruk av registeret har lagt grunnlag 
for endringer i variabellisten som medfører at registrering er mindre tidkrevende. (se vedlegg 2-6) 
 
Rusbehandling og kvalitetsutfordring 
Norsk Pasientregister opplyser at i 2015 fikk ca 32 000 personer behandling for ruslidelse. Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) fanger opp ml 20 og 50 % av personer i Norge med rusrelatert problem.  

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.2017 
Saksnr  4/2017 
Saksbehandler Marie Waatevik, Nasjonalt Servicemiljø region Vest 
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Helsedirektoratet har utarbeidet en prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den 
tar utgangspunkt i at det er stor variasjon i pasientpopulasjonen med hensyn til omfanget av og hvor 
alvorlig avhengigheten er. 
 
Kvalitetsutfordringene på rusfeltet dreier seg om: 

- å få mer kunnskap om hva slags behandling som er mest virkningsfull overfor ulike grupper av 
pasienter med ruslidelse  

- hvordan adressere og behandle avhengighet av rusmidler og ikke bare følgeproblemene 
- hvordan utvikle et tjeneste- og behandlingstilbud som brukerne opplever henger sammen. 

Brukerorganisasjoner har ofte påpekt at det å få sammenhengende tjenester er like viktig som 
spesifikke metoder. Dette fordi behandling og oppfølging av rusmiddelavhengighet vil avhenge 
av et samspill av tjenester på ulike tjeneste- og behandlingsnivå. 

 
Det er et ønske fra offentlige myndigheter om å etablere et kvalitetsregister for behandling av 
ruslidelse i Norge for å heve kvaliteten på de tjenester som tilbys. Bortsett fra Beroenderegisteret og 
Laros-registeret i Sverige og DanRis i Danmark er man ikke kjent med andre tilsvarende 
kvalitetsregistre.  
 
Målsetning med registeret 
Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse skal bidra til en mer spesifikk, systematisk, likeverdig og 
geografisk lik behandling av ruslidelse i Norge. Videre skal registeret bidra med kunnskap om hvilke 
resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer ruslidelse og med varierende grad av 
komorbiditet for andre lidelser. 
 
Pasientpopulasjon 
Registeret vil inkludere pasienter som tas imot til behandling av ruslidelse innenfor Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB), men også innen Psykisk helsevern, i den grad behandlingen også retter 
seg mot pasientens ruslidelse. Dette inkluderer også private tiltak som har driftsavtale med et RHF. 
 
Eksklusjonskriterier 
Pasienter som ikke er samtykke-kompetente eller ikke samtykker, kan ikke inkluderes i registeret. Det 
samme gjelder pasienter med problematisk bruk av rusmidler, men som ikke gis rett til behandling i 
TSB. Pasienter med avhengighet som ikke er knyttet til bruk av rusmidler vil heller ikke bli inkludert. 
Personer som betegner seg selv som «med-avhengige» og pårørende til pasienter i behandling av 
ruslidelse tas ikke inn i registeret 
 
Innhold i registeret (se vedlegg for utfyllende informasjon) 

- Demografi 
- Sosiale forhold 
- Rushistorie 
- Helseproblemer (fysiske og psykiske) 
- Målepunkt (prosess) 
- PROM og PREM 
- Endepunkt ved avsluttet behandling 

 
Registeret er bygget opp rundt tre hovedområder og skal tydeliggjøre hvilke innsatser som gis til ulike 
pasientgrupper; basisopplysninger, målepunktsregistrering og utfallsmål. Pasientrapporterte data 
(PROM og PREM) er sentrale. 
 
Teknisk 
Inntil det foreligger web-basert plattform brukes en Excel-basert versjon. En endelig versjon må være 
web-basert, og ved nasjonal status vil man kunne utvikle en slik innenfor de løsninger og rammer som 
er vedtatt. Det vil da tas hensyn til at PREM-data blir registrert anonymt. 
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Konklusjon 
En nasjonal status for Norsk kvalitetsregister for rusbehandling vil synliggjøre at de regionale 
helseforetakene prioriterer:  
- Et nasjonalt kvalitetsregister som kan gi en systematisk oversikt over behandling som gis personer 

med ruslidelser, samt bidra til at behandlingen er geografisk lik og med god kvalitet ved å bidra med 
kunnskap om hvilke resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer ruslidelse. 

 
Vedlegg 

2. Søknadsskjema (se separat vedlegg)  
3. Registerbeskrivelse (i saksdokument) 
4. Variabelliste (se separat vedlegg) 
5. Skisse over behandling (se separat vedlegg) 
6. Erfaring med bruk av registeret innad i Helse Vest (se separat vedlegg) 
7. Referat fra møte i Fagråd (se separat vedlegg) 

 
 
Vedtak  
Utformes i møtet 
  

12 
 



 

Sak 5/17 vedlegg 3  Registerbeskrivelse Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse  
 

Registerbeskrivelse: Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av 

ruslidelse, registerprotokoll 

Innledning 
Høsten 2008 tok styret i Helse Vest RHF initiativ til å heve kompetansen innen rusfeltet. Helse 
Stavanger HF fikk gjennom Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) i oppdrag å 
etablere et regionalt medisinsk kvalitetsregister innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette ble 
stadfestet i Styringsdokument for 2009 fra Helse Vest RHF til Helse Stavanger. «KORFOR arbeider med 
etablering av eit regionalt medisinsk kvalitetsregister innan tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 
Helseføretaka må levere data til kvalitetsregisteret når dette er etablert».  
 
Arbeidet med å utvikle og prøve ut registeret ble sluttført i 2015. Etter søknad fra Helse Stavanger ga 
Datatilsynet den 27.04.15 konsesjon til drift av et nasjonalt samtykkebasert register. Konsesjonen er 
gitt med hjemmel i helseregisterloven§ 7, jf. Personopplysningsloven §§ 33 til 35.  
Helse Stavanger fremmet søknad om nasjonal status i november 2015. Ekspertgruppen for medisinske 
kvalitetsregistre ville avvente nasjonal status med følgende merknader:  

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

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

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

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

Helse Vest RHF ønsket å ta registeret i bruk i hele helseregionen og gjorde dette gjennom styringskrav 
for 2016 til helseforetakene og private leverandører innen TSB i regionen. Denne bruken er forankret i 
Helsepersonellovens § 26. I begrunnelsen for å arbeide mot et nasjonalt kvalitetsregister for behandling 
av ruslidelse har Helse Vest RHF pekt på at en ønsker økt kunnskap om hva som virker, hvordan det 
virker og for hvem og framhever at det er knapt noe sted i helsetjenesten vi møter en så plaget gruppe 
der vi vet så lite om hva som er nyttig å gjøre og hva vi oppnår. Dette ikke bare i studier, men i daglig 
drift.   
 
Kvalitetsutfordringene på rusfeltet dreier seg om å få mer kunnskap om hva slags behandling som er 
mest virkningsfull overfor ulike grupper av pasienter med ruslidelse, hvordan adressere og behandle 
avhengighet av rusmidler og ikke bare følgeproblemene og ikke minst hvordan utvikle et tjeneste- og 
behandlingstilbud som brukerne opplever henger sammen. Brukerorganisasjoner har ofte påpekt at det 
å få sammenhengende tjenester er like viktig som spesifikke metoder. Dette fordi behandling og 
oppfølging av rusmiddelavhengighet vil avhenge av et samspill av tjenester på ulike tjeneste- og 
behandlingsnivå. Det er godt dokumentert at drop-out (ikke planlagt avslutning av behandling) fra 
behandling reduserer mulighetene for et godt behandlingsresultat. En siste kvalitetsutfordring er derfor 
å kunne ha mulighet for å analysere drop-out,  ikke bare ut fra egenskaper ved bruker, men også ut fra 
den behandling som tilbys. Forskning knyttet til drop-out har i hovedsak sett på det første, i mindre 
grad på ulike sider ved behandlingen som er gitt (Brorson et al. 2013). 
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Med bakgrunn i prosessen som er beskrevet over ønsker Helse Stavanger nå å fremme dette registeret 
som et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av ruslidelse. 
Det er et ønske fra offentlige myndigheter om å etablere et kvalitetsregister for behandling av 
ruslidelse i Norge for å heve kvaliteten på de tjenester som tilbys.  
Dette kommer klart til utrykk både i Regjeringens forslag til Opptrappingsplan for rusfeltet og i ny 
Nasjonal helse- og sykehusplan.   
 
Målsetting for registeret  

Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse skal bidra til en mer spesifikk, systematisk, likeverdig og 
geografisk lik behandling av ruslidelse i Norge. Videre skal registeret bidra med kunnskap om hvilke 
resultater som oppnås i behandling av pasienter med ulike typer ruslidelse og med varierende grad av 
komorbiditet for andre lidelser. 

Faglig og nasjonal forankring 
Det er etablert et fagråd bestående av representanter for ulike brukergrupper og pårørende. Videre er 
alle regionale helseforetak representert gjennom sentrale fagmiljø i disse. I fagrådet sitter 
representanter for Fagrådet for rusfeltet i Norge, private ideelle behandlingstiltak,  
Folkehelseinstituttet, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Nasjonal kompetansetjeneste 
for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.  

Bortsett fra Beroenderegisteret og Laros-registeret i Sverige og DanRis i Danmark er vi ikke kjent med 
tilsvarende kvalitetsregistre i andre land.  

 
 
Registerpopulasjon 
Registeret vil inkludere pasienter som tas imot til behandling av ruslidelse innenfor Tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB), men også innen Psykisk helsevern, i den grad behandlingen også retter 
seg mot pasientens ruslidelse.  

I følge tall fra Norsk pasientregister (2015) får ca 32.000 personer behandling for ruslidelse i Norge 
hvert år. Grovt sett kan en anta at TSB-populasjonen fanger opp mellom 20 og 50 prosent av personer 
som i Norge som har et rusrelatert problem, avhengig av hvilket rusmiddel det er snakk om. Andelen vil 
være lavest for personer med problemer knyttet til alkohol, høyest for brukere av illegale rusmidler. 
Mange med rusmiddel-relaterte problemer vil få behandling i primærhelsetjenesten. De fleste 
pasientene i TSB vil falle inn under diagnosekriteriene for skadelig bruk eller avhengighet i ICD-10 eller i 
det nye DSM-V.  
Helsedirektoratet har utarbeidet en prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Den 
tar utgangspunkt i at det er stor variasjon i pasientpopulasjonen med hensyn til omfanget av og hvor 
alvorlig avhengigheten er. Derfor vektlegges også forhold som komorbiditet (psykisk og somatisk 
lidelse), alder, omsorgsansvar, sosial situasjon, nytte av behandling mm. i prioriteringsveilederen.  
Øyeblikkelig hjelp og behandling under tvang blir alltid prioritert. 
Kvalitetsregisteret vil omfatte alle offentlige behandlingstiltak innen TSB og Psykisk helsevern. Dette 
inkluderer også private tiltak som har driftsavtale med et RHF.  Det finnes også private tiltak utenfor 
disse systemene som tar imot pasienter med ruslidelse, men helseforetakene kan ikke pålegge disse å 
ta i bruk registeret. Flere av disse tiltakene godkjennes i disse dager til å kunne inngå i Fritt 
behandlingsvalg – ordningen. Det er et sterkt ønske at også de som får slik godkjenning, tar i bruk 
registeret. 
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Eksklusjonskriterier 
Pasienter som ikke er samtykke-kompetente eller ikke samtykker, kan ikke inkluderes i registeret. Det 
samme gjelder pasienter med problematisk bruk av rusmidler, men som ikke gis rett til behandling i 
TSB. Pasienter med avhengighet som ikke er knyttet til bruk av rusmidler vil heller ikke bli inkludert. 
Personer som betegner seg selv som «med-avhengige» og pårørende til pasienter i behandling av 
ruslidelse tas ikke inn i registeret. 

 

Forventet bortfall 
Generelt er behandling av ruslidelse preget av mange drop-outs, avbrutte behandlingsforløp og 
gjentatte behandlingssekvenser. I poliklinikker kan så mange som 30 prosent av pasientene ikke møte 
til avtalt behandling. Dette beror på flere forhold. Mange blir henvist til behandling  av ulike 
hjelpeinstanser og etter ønske fra pårørende hvor disse klart ser behov for hjelp. Imidlertid vil 
brukernes motivasjon for endring variere sterkt og noen møter ikke opp til avtale. Andre kan ha 
komorbide tilstander som forsterker ambivalensen og noen kan ha en døgnrytme (søvnproblemer) eller 
livssituasjon (f.eks. mangel på bolig) som vanskeliggjør regelmessig poliklinisk kontakt.  
 
 
I en artikkel av Nesvåg m.fl. (2017) pekes det på at forskjeller i drop-out kan forklares både ved alder, 
kjønn, utdanningsnivå, boligforhold, anti-sosiale personlighetstrekk og kognitive vansker ved inntak i 
behandlingen. Artikkelen antyder at behandlingsforberende tiltak og tidligere døgnbehandling kan 
forebygge tidlig dropout. Derfor legger registeret vekt på å monitorere hele behandlingsforløp. 
 
For å forebygge drop-out har mange enheter utvidet det polikliniske tilbudet med ulike former for 
oppsøkende behandlingsteam, drop-out team og kontordager i lavterskeltiltak eller i legesentre. 
Beskyttelse og skjerming i forkant av behandling kan for mange være et viktig innledende tiltak. 
Registeret vil kunne fange opp hvor intensiv oppfølgingen har vært fra andre tjenesteytere i forkant av 
behandling og i hvilken grad tidligere behandlinger har vært preget av uteblivelse og ikke planlagte 
avslutninger. 
I den gjennomførte utprøvingen har vi i døgntiltak erfart at få har sagt nei til eller droppet ut av 
registreringen. Dette beror på at ledelsen har delegert registreringen til noen få ansatte som har kunnet 
bruke mye tid sammen med bruker for å få gjennomført arbeidet.  
Imidlertid kan målepunktsregistreringene bli preget av en del ustabilitet da døgnbehandling ofte preges 
av behandlingsavbrudd, time-out ved «sprekk» og re-inntak.   
I poliklinikkene kan en forvente opp mot 30 prosent bortfall. Poliklinikkene har helt andre rammer og 
større tidspress enn døgntiltak.   
Derfor har en endret på registeret slik at det bedre kan tilpasses poliklinisk behandling og også 
behandling på andre arenaer enn behandlers kontor. 
 
Behandling av ruslidelse 
Kvalitetsregisteret tar utgangspunkt i en populasjon hvor variasjonen i problembelastning kan variere 
fra skadelig bruk eller avhengighet uten omfattende tilleggsproblemer til avhengighet med omfattende 
komorbiditet og hvor skadepotensialet er stort. Sammenlignet med alle som antas å ha problemer 
knyttet til bruk av rusmidler vil pasientpopulasjon som registeret vil omfatte, ha vansker knyttet til 
selve bruken av rusmiddelet, relasjonelle og sosiale problemer  

15 
 



 

som konsekvens av skadelig bruk eller avhengighet, og komorbiditet enten som følge av avhengighet 
eller som en medvirkende årsak til avhengighetsproblemer.  Innenfor TSB-populasjonen vil angst, 
depresjon, PTSD, ADHD og personlighetsforstyrrelse være vanlige komorbide tilstander. De fleste 
undersøkelser av rusmiddelbelastede grupper viser i tillegg stor somatisk sykelighet (Mørland og Waal 
2016).  Registeret vil etter hvert kunne tydeliggjøre ulike pasientgrupper innenfor TSB, blant annet 
basert på omfanget og alvorligheten av ruslidelsen, grad av komorbiditet, debutalder, kjønn osv. I 
forbindelse med forarbeidet til Meld.st. 30, En helhetlig rusmiddelpolitikk (2011-12) utarbeidet KORFOR 
et grunnlagsdokument hvor en forsøkte å identifisere 15 ulike og typiske behandlingsforløp innenfor 
TSB. Kvalitetsregisteret vil kunne gi empiri til et ytterligere arbeid med å identifisere ulike 
pasientgrupper og ulike behandlingsforløp.  
 
Utfallsmål på behandling av ruslidelse knyttes vanligvis til avholdenhet eller mindre bruk av  
rusmidler etter fullført behandling. Det å fullføre behandling, unngå dropout og ikke ha  
tilbakefall, brukes ofte som sentrale utfallsmål. Imidlertid kan utfallsmål også handle om  
bedre mestring av fysisk og psykisk helse, lavere dødelighet, mindre skadelig rusatferd som  
for eksempel ikke bruk av sprøyter, mindre kriminell atferd, bedret sosial fungering, 
deltagelse i samfunnslivet og opplevd livskvalitet. Et kvalitetsregister for behandling av  
ruslidelse må derfor ta høyde for flere kvalitetsmål enn avholdenhet og fullført behandling. 
 
Behandling av avhengighet av rusmidler har fram til nå stort sett vært evaluert etter en akutt-format 
tekning, dvs «outcome»-mål etter et bestemt antall måneder etter en avsluttet behandling (McLelland 
et al. (2005). Imidlertid er behandling av avhengighet og skadelig bruk av rusmidler preget av innsatser 
fra flere behandlingstiltak og ofte mange og ulike behandlingsforsøk. På mange måter kan avhengighet 
av rusmidler sammenlignes med kroniske lidelser hvor sårbarhet for tilbakefall er et sentralt element i 
lidelsen. 

Selv om analogien har noen svakheter vil kronisiteten komme til uttrykk gjennom sårbarhet for 
tilbakefall etter perioder med rusfrihet. Ut fra en slik tenkning må registeret se på behandling av 
ruslidelser som et forløp med forskjellige intervensjoner på ulike tjenestenivå.  

Re-inntak blir derfor mindre tjenlig som utfallsmål, i stedet vil brukers behandlingserfaringer og 
tilbakemelding på tidligere behandlinger være av nytte i et nytt forløp. Det blir også viktig å vurdere 
drop-out i et slikt perspektiv.  Tidlig drop-out kan handle om behandling som ikke treffer, drop-out sent 
i prosessen kan handle om behandling som har gått inn i et feil spor. I registeret blir det derfor viktig å 
dokumentere samspillet mellom ulike behandlingsinnsatser og pasientens egne anstrengelser i et 
forløpsperspektiv, og se hvordan dette kan bidra til bedre mestring av avhengighet hos pasienten. 
Sammen med kontinuerlige registreringer gjennom behandlingsforløpet, er tilbakemelding fra pasient 
underveis helt sentrale elementer i kvalitetsregisteret. 

Behandling av ruslidelse vil omfatte alt fra relativt korte forløp preget av liten grad av komorbiditet til 
omfattende forløp med avbrutte, gjentatte og mange behandlingssekvenser og omfattende 
tilleggsbelastninger knyttet til ruslidelsen.  Avgjørende for god behandling av ruslidelse handler om at 
pasientens vansker i tillegg til ruslidelsen, eller vansker som en følge av denne, blir adressert i 
behandlingen. 

Kvalitetsregisteret skal gjennom inntaksopplysninger og opplysninger om pasientens bakgrunn 
kunne identifisere hvilke tema og forhold som bør danne grunnlag for en plan for videre utredning og 
behandling. Etablering av en plan for nødvendig videre utredning, behandlingsmål, behandlingsplan og 
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kriseplan er viktige punkter i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av 
rusmiddelproblemer og avhengighet. Sentralt i en videre utredning er kartlegging av rusmiddelbrukens 
omfang og funksjon og risiko for avbrudd i behandlingen. Videre anbefales helhetlig utredning av 
psykisk helse, kognisjon, somatisk helse – inkludert tannhelse og ernæring, sosial situasjon og sosial 
fungering.  

Videre vil informasjon fra målepunktene i registeret (monitoreringen) gi grunnlag for evaluering av 
behandlingen og justering av planen for den videre behandlingen. 

Innen behandling av ruslidelse er kunnskapsgrunnlaget for helt spesifikke behandlingsmetoder nokså 
svakt. Unntaket er substitusjonsbehandling for opioidavhengighet. Ofte vil en kombinasjon av ulike 
psykososiale metoder og behandlingsmetoder med grunnlag i læringspsykologi ha effekt, forutsatt en 
rusfri stabiliseringsperiode i forkant (Kelly m.fl. 2012). Behandlingsmetodene vil være knyttet til hvilke 
mål pasient og behandler setter for behandlingen og avhenge av om behandlingen er rettet mot selve 
ruslidelsen eller problemer knyttet til denne.  Bortsett fra miljøterapi og behandling i grupper, som er 
sentralt i døgntiltak, vil anbefalte metoder (Retningslinjene kapittel 4) både kunne brukes i poliklinikk 
og i ambulerende tilnærming, i dagbehandling og i døgntiltak (behandlingsnivå).  

For enkelte vil straffegjennomføring også kombineres med behandling i poliklinikk eller i døgntiltak (§§ 
12 og 16 i Straffegjennomføringsloven). Utover spesifikke læringsbaserte metoder og medikamentell 
behandling inngår et vidt spekter som familiebehandling, fysisk aktivitet, musikkterapi og oppfølging i 
bolig eller arbeid. 

Fordi kombinasjonene og mangfoldet av metoder er stort innenfor behandling av ruslidelser har en i 
registeret valgt å se på innholdet i behandlingen, behandlingsnivå og hvilke innsatser som gis på hvilket 
tjenestenivå i stedet for å fokusere på enkeltmetoder.   

Det vil være faglig uenighet om dette og det er mulig registeret må suppleres med metodeangivelse 
etter hvert. Vår erfaring så langt er at behandlere oftest opererer med grove metodeangivelser som 
psykososial støttebehandling og angir sjeldnere spesifikke metoder slik de er angitt i de nasjonale 
retningslinjene. 

Behandling av ruslidelse vil for pasienter med sammensatte problemer ofte handle om innsatser som 
gis parallelt fra f.eks kommune og spesialisthelsetjeneste. Nasjonal faglig retningslinje understreker 
helhetlig behandling forankret i individuell plan og med aktiv medvirkning fra bruker. Ideelt burde et 
kvalitetsregister for behandling av ruslidelse inkludere oppfølging fra og innsatser på kommunalt nivå. I 
dette registeret er dette forsøkt ivaretatt gjennom registrering av innsatser som gis fra andre 
tjenesteytere samtidig med behandlingen av ruslidelsen. 

Som vedlegg til registerprotokoll følger en skisse av hvordan en tenker registeret plassert i forhold til 
pakkeforløp for behandling av ruslidelse og de nevnte retningslinjene. 

 

Beskrivelse av registeret 
Kvalitetsregisteret er bygd opp rundt 3 hovedområder og har som hovedanliggende å tydeliggjøre 
hvilke innsatser som gis til ulike pasientgrupper. Sentralt er pasientrelaterte utfallsmål (PROMs ) og 
pasientrelaterte tilbakemeldinger på behandling (PREMs). 
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Basisopplysninger ved inntak:  

• Aktuell bruk av rusmidler: Dvs bruk av rusmidler siste 30 dager, pasients vurdering av bruken 
som et problem og behovet for hjelp, rusens funksjon, eventuell bruk av sprøyte og eventuell 
overdose.  

• Bruk av rusmidler, livstid: debutalder og antall år med bruk av de ulike rusmidlene. Eventuell 
bruk av sprøyte og eventuelle overdoser.  Perioder med ikke bruk av rusmidler. 

• Sosiale forhold: bosituasjon, om pasienten bor sammen med barn under 18 år, arbeid, inntekt 
og utdanning og uavklarte strafferettslige forhold. 

• Har pasienten somatisk lidelse av betydning for behandling av ruslidelse. 
• Egenrapporterte psykiske helseproblemer (punktene over samkjøres med NPR, inntak TSB. 
• Henvisningsdiagnose og diagnoser satt under tidligere behandlingopphold  (hentes fra NPR) 
• Aktuelle samarbeidsparter og omfanget av oppfølging de siste 3 mnd i forkant av behandlingen. 
• Er IP og kriseplan etablert ved inntak? 
• Pasients egen vurdering av aktuell livssituasjon, pasients tanker om å endre rusvaner og hva 

pasienten eventuelt selv har gjort for å endre rusvaner.  
• En spør også om behandlingen «må ta hensyn til din kulturelle bakgrunn». 
• Første kontakt med spesialisthelsetjenesten for behandling av ruslidelse, antall gjennomførte 

behandlinger, antall drop-out.  Det spørres også om behandling på grunnlag av tvang (alt 
hentes fra NPR). Første kontakt med hjelpeapparatet (oftest i kommunen). 

• Det spørres om tidligere hendelser eller forhold som kan utgjøre en ressurs for, eller komplisere 
nåværende behandling. Svaralternativene er ja/nei. Uansett vil dette være tema som bør inngå 
i videre utredning og behandling  
 

Basisopplysningene vil være utgangspunkt for videre utredning og den behandlingen som iverksettes 
(behandlingsplan). Spørsmålene er avgrenset utfra dette formålet og skal kun identifisere forhold som 
bør utredes videre og tas hensyn til i behandlingen.  

Punktene som omfatter rushistorie og oppvekstforhold kan bli omfattende å rapportere på. Vi vil derfor 
vurdere å utarbeide samlende alvorlighetsskårer. Dette vil forenkle rapportering. 

Basisopplysningene vil som nevnt bli justert i forhold til inntaksopplysningene som avgis Norsk 
Pasientregister, inntaksopplysninger TSB. Enkelte basisopplysninger vil kunne hentes fra EPJ/NPR. 

 

Målepunktregistrering 

Denne foretas 2 – 3 hver måned, avhengig av behandlingsintensitet, vesentlig endring 
av behandlingsopplegg eller ved overgang til annet format (poliklinikk til døgn). Data 
fra basisopplysningene og fra hvert målepunkt kopieres automatisk, endringer legges inn.  
Målepunkt omfatter:  

• Behandlingsformat og lovgrunnlag siden inntak/forrige målepunkt 
• Bruk av rusmidler siste 30 dager (som ved inntak) 
• Utredninger som er foretatt, diagnoser som er satt, samt utarbeidede planer.  
• Innholdet i behandlingen som er gitt (inkludert medikamentell behandling), både ved eget tiltak 

og av andre i spesialisthelsetjenesten. Videre registreres oppfølging som gis samtidig fra 
kommunale instanser, form for samarbeid med andre og innsats fra selvhjelpsgrupper. 
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Registeret etterspør innholdet i behandlingen. Dette fordi behandling av ruslidelse omfatter en 
kombinasjon av mange metoder. Imidlertid kan prosedyrekodeverket legges inn i registret 
dersom det er ønskelig. 

• Eventuell endringer i sosial situasjon og endringer når det gjelder somatisk og psykisk helse. 
Pasient tilfredshet med egen sosial situasjon registreres ved hvert målepunkt. 

• Pasientens tilbakemelding på mottatt behandling, aktivitet når det gjelder å endre rusvaner og 
tanker om å endre rusvaner. 

Ved avslutning av behandlingen registres avtalt oppfølging og innholdet i denne. Videre registres det 
om punktene i pasientsikkerhetsprogrammet er ivaretatt.  

 

Utfallsmål (resultatmål) 
Disse er å oppfatte som foreløpige. Det finnes flere generelle instrumenter som f.eks. QoL, og EQ-5D. Vi 
vil ha dialog med Fagsenter for pasientrapporterte data når det gjelder standardiserte utfallsmål. 
Videre har Nasjonal kompetansetjeneste ROP oversatt et engelsk recovery-kartleggingsverktøy (SURE) 
utarbeidet spesielt for rusfeltet av en forskningsgruppe ved King´s College London.  Oversettelsen 
godkjennes i disse dager. Nåværende utfallsmål bør derfor justeres i samsvar med nasjonale føringer, 
diskusjon i Fagrådet og utviklingen på fagfeltet. 
 
I nåværende versjon av registeret har vi tatt med:   

1. Spesifikke mål knyttet til behandling av ruslidelse: 
• Bruk av rusmidler siste 30 dager 
• Bruk av rusmidler som et opplevd problem 
• Mestring av avhengighet 
• Opplevd nytte av behandling 
• Antall dager i arbeid /skole eller regelmessige aktiviteter 
• Egen bolig 

 
2. Generiske utfallsmål: 

• Tilfredshet med egen helsesituasjon dvs både fysisk og psykisk helse 
• Tilfredshet med egen livssituasjon 

 

For en pasientgruppe som ofte dropper ut av behandling eller avslutter ikke planlagt, vil vi kunne få 
ufullstendige utfallsmål. Jevnlige målepunkter (prosessmål) vil kompensere for dette og 
målepunktregistreringen har innebygde utfallsmål som bruk av rusmidler, endringer i sosial situasjon og 
pasientens vurdering av denne, samt jevnlig vurdering av behandlingen som gis. Behandlingsplanen vil 
måtte justeres utfra data som samles inn ved hvert målepunkt. 

Endringer i registeret sammenlignet med Delta-versjonen som ble presentert i 2015. 
Endringene i registeret er gjort på følgende grunnlag:  

1 Anbefalinger fra Fagrådet.  
2 Erfaringer fra brukere av registeret (behandlere og pasienter). Disse har pekt på at 

rusanamnese og hendelser fra tidligere i livet i Delta-versjonens bakgrunnsopplysninger har 
vært mest tidkrevende.  
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Følgende endringer er gjort: 
• Rusanamnesen er nå begrenset kun til debutalder og antall år brukt for de aktuelle rusmidlene, 

rusens funksjon, bruksfrekvens og vurdering av alvorlighet er tatt ut. 
• Når det gjelder viktige hendelser reduseres svarene til ja/nei. Påvirkningsgrad går ut. 
• Svaralternativene ved egenrapporterte psykiske plager forenkles 
• Ved spørsmål om somatiske plager av betydning for behandlingen svares det ja/nei 
• Ved opplysninger ved inntak er kategorien samarbeidsparter forenklet. Det samme vil gjelde 

ved målepunktsregistrering. 
• På spørsmål om å endre rusvaner spørres det ikke om måter en vil endre rusvaner, kun om hva 

pasienten faktisk har gjort.  
• Pasients vurdering av tidligere oppfølging og spørsmål om mestring av tidligere helseplager, 

både somatiske og psykiske går ut. 
 

Variabelsettet er fortsatt omfattende, men en del tidkrevende variabler er tatt vekk og spørsmål 
knyttet til brukers vurdering av ulike forhold er begrenset til vurdering av mottatt behandling og 
vurdering av livssituasjon ved inntak og underveis i behandlingsforløpet. Inntaks- og 
bakgrunnsopplysninger er slått sammen. Endringene over kombinert med koordinering med, og 
innhenting av data fra NPR gjør at basisopplysningene kan foretas innenfor rammene av en 
behandlingstime.  
 

Kvalitetsmål i registeret 
Ofte har kvalitetsmål dreid seg om ventetid på behandling, tilstrekkelig behandlingskapasitet og 
epikrisetid. For pasienter med ruslidelse som trenger akutt hjelp og beskyttelse er ventetid viktig, for 
andre vil behandlingsforberedende tiltak i 1. linjetjenesten være like viktig som ventetid. Som tidligere 
påpekt er sammenhengende tjenester en viktig kvalitetsutfordring innen rusfeltet og derfor vil en god 
IP (inkludert krise og behandlingsplan) kunne utgjøre et kvalitetsmål. Registeret spør om både IP og 
andre planer og om bruker opplever å ha innflytelse på samarbeidet rundt egen person og om en 
opplever at tjenestene henger sammen.      
Et annet kvalitetsmål vil være fullført behandling og drop-out.  
 
Når det gjelder drop-out blir det viktig å se disse i forhold til den behandling som er tilbudt og brukers 
tilbakemelding på behandlingen.  Av den grunn blir viktige kvalitetsmål i registeret pasients 
tilbakemelding på behandling.  
Andre kvalitetsmål er mestring av avhengighet (faktisk bruk av rusmidler og brukers tilbakemelding) og 
endring i livssituasjon.  I og med at behandling av ruslidelse kan være en langvarig prosess, vil 
resultatmål være relevante i ulike faser av prosessen. Variabellisten i målepunktene er utformet med 
dette for øyet.  
 

Likhet og ulikheter i forhold til skandinaviske registre. 
Når det gjelder inntaksopplysninger og avslutning av behandling skiller dette registeret seg lite fra 
Svensk beroenderegister. Det danske DanRis inneholder kun systematiserte inntaksopplysninger basert 
på kartleggingsverktøyet EuropASI. Beroenderegistreret er mindre omfattende når det gjelder 
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behandlingsinnsatser og bruk av proms/prems. Det svenske registeret har innarbeidet enkelte 
kartleggingverktøy. Vi tenker at det vil gjøre registret vårt for stort.  

 

Datafangst 
Registeret bruker nå en Excel-basert versjon og utfyllingen av registeret i sin nåværende form skjer på 
pc i samarbeid mellom pasient og behandler. Det forutsetter at pasienten ikke er i en tilstand preget av 
akutt intoksikasjon, alvorlig abstinens eller akutt psykose. Spørsmål som bør fylles ut av pasient, er 
merket spesielt. På sikt vil vi ønske tekniske løsninger som muliggjør at pasient kan fylle ut vurdering av 
den behandling som gis, uten at behandler er til stede.  

Det meste av det som samles inn av data rundt pasienter i TSB, er i hovedsak basert på  
pasientens egen rapportering, enten gjennom intervju eller spørreskjemaer.  
I tillegg kommer komparentopplysninger og diagnostiske verktøy. Døgntiltak bruker i  
varierende grad urinprøver i kontrolløyemed.  Gjennom bruk av registeret har behandlere  
erfart at pasientene svarer nokså nøyaktig når det gjelder eget forhold til bruk av  
rusmidler såfremt en ikke får sanksjoner i form av utestengning fra behandling. Dette er også  
en generell klinisk erfaring. 
 
I Helse Vest er registeret tatt i bruk som et registreringssystem ved siden av journal. Derfor  
må en innhente samtykke selv om data oppbevares kun innenfor aktuell juridisk enhet med  
formål å styrke kvaliteten på den behandling som gis. Dette medfører dobbeltarbeid selv om  
opplysninger fra registeret kan skannes inn i journal. Å samkjøre opplysninger som også avgis  
NPR vil lette arbeidet.  
Dagens EPJ har verken struktur eller tekniske løsninger som gjør det mulig å overføre data  
direkte til kvalitetsregisteret. En løsning for god datafangst vil være å integrere  
kvalitetsregisteret som en strukturert del av EPJ, hvor data både kan avgis NPR og et  
nasjonalt register. Et slikt ønske om integrasjon er meldt til aktuelle faginstanser.  
Ved integrering i EPJ vil spørsmålene i registeret danne kjernen i et fagsystem for  
behandling av ruslidelse. Samtykke vil da gjelde overføring av data til et nasjonalt register.  
 
Registerets organisering 
Helse Stavanger HF er databehandlingsansvarlig instans og har ansvar for daglig drift av registeret. 
Helse Vest RHF har økonomisk ansvar for å sikre drift av registeret. 

Helse Stavanger er ansvarlig for å utarbeide vedtekter og registerbeskrivelser i samsvar med 
anbefalinger fra interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Videre skal Helse 
Stavanger utarbeide retningslinjer for utlevering av data fra registeret.  

Som nevnt tidligere er det etablert et nasjonalt fagråd med bl.a. representanter for 
brukerorganisasjoner, fagmiljøene, nasjonal kompetansetjeneste ROP og TSB, og representanter fra 
helseregionene.  

Fagrådet vil bl.a. ha en sentral rolle når det gjelder videreutvikling av registeret, implementering, 
fagutvikling og klinisk forbedringsarbeid knyttet til registeret. 

Fra januar 2016 har Helse Vest RHF bedt om at registeret i nåværende versjon tas i bruk i hele regionen. 
Erfaringer med implementering i egen region vil gi godt grunnlag for implementering i de øvrige 
helseregionene. Brukerorganisasjonene vil bli aktivt involvert i dette arbeidet. 
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Erfaringer med nåværende bruk av registeret følger som vedlegg til registerprotokollen. 

 
Statistikk 
I første fase vil det kunne gjennomføres analyser som gir grunnlag for kvalifisert benchmarking, dvs. å 
sammenligne behandlingsresultater korrelert for variasjoner i pasientpopulasjonen.  

Senere vil det kunne foretas statusoppsummeringer ved hvert målepunkt (f.eks antall dager med bruk 
av rusmidler, dager i arbeid, mål på livskvalitet og tilfredshet med behandling). Disse vil danne grunnlag 
for fortløpende monitorering av status for mestring av ruslidelse.  I tillegg vil en registrere om 
behandlingen som gis står i forhold til de problemer og ressurser pasienten har, i tillegg til problemer 
med bruk av rusmidler. Pasient rapporterte outcome-mål (PROM) er viktige i registeret. Registeret vil 
danne grunnlag for tidsserieanalyser av behandlingsforløp. Datarapporter kan utarbeides ved hjelp av 
statistiker ved Fagsenteret for medisinske registre i Helse Vest. 

 

Aktuelle koblinger 
Det vil bli aktuelt å gjøre koblinger til Norsk pasientregister, dette for å måle dekningsgrad og validitet.  
Kobling til dødsårsaksregisteret er nødvendig for å kunne få fullstendige data om outcome eller «harde 
endepunkt». Andre aktuelle koblinger kan være ulike registre innen psykisk helsevern og framtidige 
registre innen primærhelsetjenesten. Dette fordi svært mange pasienter innen psykisk helsevern også 
har ruslidelse av varierende alvorlighetsgrad, og fordi mange pasienter med slike problemer kun 
behandles innenfor 

primærhelsetjenesten. Alle slike koblinger vil kreve egne godkjenninger. Det samme vil anvendelse av 
data fra kvalitetsregisteret i spesifikke forskningsprosjekt. 

 
Systemspesifikasjon 
Dersom registeret får nasjonal status vil man arbeide for en teknisk løsning som er i tråd med hva det 
nasjonale IKT-fagforum anbefaler. Det vil være essensielt at løsningen også har mulighet for at 
pasientene registrerer inn data på egenhånd. Selve IKT-løsningen, både for de lokale 
registreringsenhetene og den nasjonale databasen, vil ligge på Norsk Helsenett. 

Registeret vil eksportere flate resultatfiler til analyseformål fra den webbaserte 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 
back-up lagring. 

 
Kvalitetssikring 
Frekvens for kvalitetssikring: Innregistrering av data vil gjøres ved den enkelte klinikk eller enhet. Det vil 
bli tatt systematiske stikk-prøver via journal for å undersøke om registrerte data er i samsvar med 
skjema, og om det foreligger intern konsistens. Registeret er bygget opp slik at bare gyldige verdier kan 
legges inn. Dekningsgrad vil bli undersøkt mot uttrekk av relevante prosedyrer fra NPR. 

Variablene i registeret er utarbeidet på grunnlag av omfattende utprøving i ulike kliniske miljø over 
flere utprøvingsperioder.  En vil utarbeide rutiner for opplæring i bruk av registeret. 

Valideringsprosjekter vil gjennomføres i henhold til valideringshåndboken utarbeidet av SKDE. 

 

22 
 



 

Sikkerhetsstrategi 
Helse Vest IKT vil være databehandler (eventuelt gjennom avtaler med underleverandør) 

Den databehandlingsansvarlige skal gi individuell informasjon til de registrerte om planlagt bruk av 
opplysninger i registeret.  

Den databehandlingsansvarlige skal hvert 3. år sende Daatatilsynet bekreftelse på at behandlingen 
skjer i overenstemmelse med søknaden og helseregisterlovens regler. 

 

Rutine for sikring av data 
Risikovurdering: Det vil foreligge oppdatert risikovurdering for den aktuelle løsningen før den tas i 
bruk, og risikoreduserende tiltak vil bli iverksatt i henhold til denne vurderingen. 

Tilgangsstyring: Norsk Helsenett vil ivareta tilgangsstyring for den webbaserte løsningen sentralt, 
mens registerleder ivaretar tilgangsstyring for flate filer utledet fra registeret til analyseformål. 

Logging: Norsk Helsenett vil ivareta tilgangsstyring for den webbaserte løsningen sentralt, mens 
registerleder ivaretar tilgangsstyring for flate filer utledet fra registeret til analyseformål. 

Drifting: Registeret driftes av Helse Stavanger, som bruker Helse Vest IKT (eventuelt med 
underleverandører) til å drifte den tekniske løsningen. 

 

Tidsplan 
Startdato for registeret: Så snart nasjonal status er gitt og den tekniske løsningen er etablert.  
Inntil oppstart av et nasjonalt register vil registeret bli brukt regionalt. 

 

Eventuell planlagt sluttdato for registeret:  
Et nasjonalt register vil måtte bli permanent. 

Når det gjelder rutiner for sletting forholder vi oss til konsesjonens vilkår om dette, samt 
helseregisterlovens bestemmelser. For øvrig vil det være naturlig å bruke allerede foreliggende 
sletterutiner for forskningsprosjekter. Det kommende fagråd bør, i samarbeid med aktuelle 
faginstanser og Datatilsynet, utarbeide plan og rutiner for avvikling og sletting av registeret dersom det 
blir aktuelt. 

 

Milepæler i registerarbeidet:  
En regional versjon av registeret ble ferdigstilt ved årsskiftet 2013/14 og ble gjenstand for omfattende 
utprøving. Grensesnittet ble endret og en foretok noen justeringer mht. innhold. Den versjonen som 
forelå høsten 2015 blir brukt i rustiltak innenfor Helse Vest. Med bakgrunn i erfaringer med 
inneværende versjon vil vi forenkle og stramme inn deler av  registeret i henhold til beskrivelsen i 
denne protokollen 

Budsjett 
De årlige budsjettene vil følge finansieringsmodellen i Helse Vest fra 2015: 
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1.1.1 Utgiftsposter 
 

50% stilling øremerket faglig leder.  Daglig drift av registeret,       510 000 

100% stilling til sekretær. Koordinering, kvalitetssikring, registrering mm        640 000 

Infrastruktur (areal, varme, lys, pc, kontorrekvisita osv)       240 000 

Reiser, kurs og opplæring       110 000 

Utvikling, drift, lisenser til PROMs         50 000 

Monitoreringsfunksjon       150 000 

Totalt pr. år    1.700 000 

 

Nytteeffekt av registeret (oppsummering) 
Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse vil kunne bidra til kvalitetsheving og mer likeverdig 
behandling uavhengig av region. 6/20 

Registeret vil kunne gi data for både forskning og fagutvikling spesielt når det gjelder å forstå 
avhengighet og hvilke prosesser som bidrar til økt mestring av rusproblemer. Registeret vil kunne bidra 
til økt forståelse av hvordan samspillet mellom tjenesteytere, brukere og pårørende eventuelt kan 
styrke en slik recovery-prosess og hva som vil være faglige utfordringer for å sikre et godt 
tjenestetilbud. Data fra kvalitetsregisteret vil kunne gi et godt grunnlag for å utvikle pålitelige 
kvalitetsindikatorer for behandling av ruslidelse. Videre kan data brukes for kvalitetssikring og 
dimensjonering av behandlingstilbudene. 

På aggregert nivå vil registeret kunne gi bidra til lage beslutningssystemer for hvilke 
behandlingsavveininger som må gjøres, både ved oppstart av behandling og underveis. 

Registeret følger nåværende retningslinjer, men vil også kunne bidra til en forbedring av disse, særlig 
når det gjelder valg av metoder og behandlingstilnærminger ved ulike typer behandlingsforløp. 
Gjennom arbeidet med registeret har vi presentert en skisse for hvordan registeret kan fungere som del 
av et pakkeforløp innen TSB.  

På grunn av omfattende komorbiditet for rus- og psykisk lidelse vil mange pasienter innen psykisk 
helsevern også kunne registres i dette kvalitetsregisteret. Tallet på antatt registerpopulasjon omfatter 
pasienter som tilbys TSB-behandling. En kan anta at en del pasienter med komorbiditet (ROP-lidelse) 
kun registreres som pasient innen psykisk helsevern. Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse vil 
derfor kunne omfatte en pasientpopulasjon på over 30.000 personer.  I registersammenheng må en 
imidlertid ta høyde for en del frafall da deler av pasientgruppa har en svært ustabil livssituasjon.  
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På lengre sikt vil det være ønskelig at oppfølging/behandling av pasienter med ruslidelse innenfor 
kommunal helse- og omsorgstjeneste også ble inkludert i registeret. Da ville populasjonen bli vesentlig 
større. 
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Brorson, H. H., Arnevik, E. A., Rand-Henriksen, & K., Duckert, F. (2013). Drop out from addiction 
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Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for alvorlige primære 
hodepine 
 
Bakgrunn 
Søknaden var tidligere behandlet på møte den 19.04.2016 i sak 05-2016, hvor ekspertgruppa på det 
tidspunktet ikke anbefalte nasjonal status av registeret. Det ble blant annet reist flere spørsmål, blant 
annet vedrørende kvalitetsutfordringer dette registeret kan belyse og pasientutvalget.  Faglig leder ved 
registeret har adressert alle punktene i eget brev « Svar til ekspertgruppen for nasjonale 
kvalitetsregister» som ligger vedlagt.   
 
Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner: Klasehodepine og andre trigemino-autonome 
cephalalgier (TACs) er et initiativ fra Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepiner v/St. Olavs Hospital 
som er et solid fagmiljø med god nasjonal forankring.  
 
Pasienter som skal registreres i registeret er pasienter med  trigemino-autonome hodepinene (cluster 
hodepine, hemicrania continua, paroksysmal hemikrani, og SUNCT) som behandles innen 
spesialisthelsetjenesten. Dette vil være alle nevrologer som ser pasientgruppen ved de 18 nevrologiske 
avdelingene i landet og privatpraktiserende nevrologer RHFene har avtale med. 
 
Dette er tilstander som er ekstremt plagsomme, hvor diagnosen er nokså entydig og hvor riktig 
diagnose kan bety en veldig stor forskjell for pasientene. Det er en relativt begrenset gruppe, slik at det 
er realistisk å omfatte dem i et register. Pasientpopulasjonen for inklusjon er nøye vurdert og følgende 
hodepinetilstander er ekskluderer: 
 
Migrene: Dette er en enormt stor pasientgruppe (ca 600 000 nordmenn har hatt migrene siste år), og 
selv kronisk migrene (> halvparten av dagene i > 3 måneder) forekommer hos mange (ca 0,5%, 25 000). 
Kun et lite mindretall sees av spesialisthelsetjenesten.  
 
Tensjonshodepine: Enda mye større pasientgruppe enn migrene. 
 
Medikament-overforbrukshodepine: Dette representerer en komplikasjon av migrene eller 
tensjonshodepine. Det er alvorlig plagete pasienter, men utgjør også stor gruppe (1-2% av 
befolkningen), og de fleste vil håndteres i allmennpraksis.  
 
Trigeminusnevralgi: Inklusjon av denne gruppen ble mye diskutert i forbindelse med søknadsprosessen. 
Argumenter som taler for er at det er en betydelig plaget gruppe som vanligvis er lett å diagnostisere. 
Videre finnes det behandlingsretningslinjer nasjonalt og internasjonalt, og prevalensen er håndterlig, 
antakelig omtrent som klasehodepine (ca 0.1%). Argumenter mot er at det kan være krevende å 
avgrense tilstanden mot en del andre tilstander (Såkalte atypiske ansiktssmerter og tann-
/kjevetilstandere), og at det er betydelig flere som behandles utenom spesialisthelsetjenesten i 
nevrologi, f.eks. primærleger, tannleger, ØNH-leger, eller på sykehjem idet det er en tilstand som øker 
med økende alder. 
 

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.17 
Saksnr  5/2017 
Saksbehandler Mona stedenfeldt, Nasjonalt servicemiljø region Midt-

Norge 
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Hovedformålet med registeret vil være å bidra til at pasienter med alvorlige primære hodepiner har 
likeverdig tilgang til behandling, sikre kvaliteten av diagnostikk, behandling og oppfølging og legge til 
rette for forskning.  
 
Registeret skal  

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

• bidra til kvalitetsforbedrende tiltak. 
• danne grunnlag for forskning på tvers av regionale, nasjonale og internasjonale grenser, og 

dermed å være en viktig bidragsyter til å øke kunnskapen om årsaker til og konsekvenser av 
sykdommen, samt effekten av behandlingstiltak. 

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

 
Registeret har kvalitetsindikatorer innenfor følgende 9 domener: 
 
A: nøyaktig diagnostikk  
B: Individtilpasset håndtering  
C: Henvisningsveier  
D: Informasjon til pasientene om tilstanden  
E: Helsetjenestens tilgjengelighet og standard  
F: Pasienttilfredshet med behandlingen  
G: Effektivitet og lik tilgjengelighet av tjenesten 
H: Evaluering av resultatet av tjenesten  
I: Sikkerhet og bivirkninger av tilbudet. 
 
To umiddelbare kvalitetsforbedringsprosjekter vil være å: 
 

1. Øke antallet som får en TAC-diagnose. Dette prosjektet vil søke å avdekke om det er skjevheter 
med hensyn til hvor mange pasienter som blir fanget opp i registeret i forhold til folketallet i de 
ulike landsdeler. 

2. Øke kvalitet på diagnostikk og behandling. Her vil man undersøke om pasienter får god 
diagnostisering uten for lang ventetid og behandling i henhold til retningslinjer. 

 
Registeret kan vise til bred nasjonal forankring og støtte. Kompetansetjeneste vil stå for drift av 
registeret v/seksjon for medisinske kvalitetsregistre og IKT løsning vil bli utviklet på en MRS plattform.  
 
Servicemiljøet i Midt vil jobbe aktivt for gunstige og bærekraftige organisatoriske løsninger sett i 
sammenheng med nasjonale tiltak da det er andre registre innen Nevrofeltet v/St. Olavs som søker 
nasjonal status.  
 
Registeret ble presentert for HF, RHF, Servicemiljø MN og Seksjon for medisinske kvalitetsregister mars 
2015 og ble gitt støtte for å gå veien videre for å søke om nasjonal status.  
Servicemiljøet har så bistått i videre prosess. Erklæring om databehandler ansvar foreligger fra St. 
Olavs, og støtteerklæring foreligger fra RHF-HMN. Dette er et samtykkebasert register og 
konsesjonssøknad ble sendt datatilsynet 18.12.2015. 
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Vedlegg 
8. Registerbeskrivelse (i saksfremlegg)  
9. Variabelliste (se separat dokument) 
10. Svar til ekspertgruppen for nasjonale kvalitetsregister (se separat dokument) 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Utformes i møtet 
 
 

 

 

28 
 



 

Sak 5/17 vedlegg 8 Registerbeskrivelse Kvalitetsregister for alvorlige primære hodepine  
  
 
Nasjonalt kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner: 

Klasehodepine og andre trigemino-autonome cephalalgier (TACs) 

 

 

Databehandlingsansvarlig 

Fagrådets leder  

Faglig ansvarlig:  Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine 

   Lars Jacob Stovner 

   Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi,  

   St. Olavs Hospital, N-7006 Trondheim 

   72 57 50 70 

   lars.stovner@ntnu.no 

 

 

Kontaktinformasjon  
Daglig drift:   Gøril Bruvik Gravdahl 

Adresse:   Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepine,  

   Avd. for nevrologi og klinisk nevrofysiologi,  

   St. Olavs Hospital, N-7006 Trondheim 

Telefon:   72 57 51 47 

Epost:    goril.gravdahl@stolav.no 

 

 

Hjemmeside:    

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

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

spenningshodepine er blant de hyppigst forekommende lidelser (1) i alle befolkninger, 

men fordi de er så høyprevalente og de langt fleste pasienter ikke kommer til 

spesialisthelsetjenesten egner disse tilstandene seg ikke for å omfattes av medisinske 

kvalitetsregistre. De såkalte trigemino-autonome hodepinene («cephalalgiene», TACs), 

som omfatter tilstandene klasehodepine («cluster headache»), hemicrania continua, 

paroksysmal hemikrani, og SUNCT, er mye sjeldnere. Disse tilstandene har klare 

kjennetegn som skiller dem fra hverandre, men de har det til felles at smerten er ensidig 

og sitter hovedsakelig i området for ansiktets store følenerve (n. trigeminus, 1. gren), og at 

smertene er ledsaget av autonome fenomener (tåreflod, rødt øye, nesetetthet, renning fra 

nesen, hevelse i øyelokket og svetting i pannen). Ved alle TACs eksisterer det effektiv 

behandling, men behandlingen av de ulike tilstandene er forskjellig. Tilstandene er ofte 

svært invalidiserende og de fleste pasienter bør få en tidlig vurdering og start av 

behandling i spesialisthelsetjenesten, mens oppfølging bør være et samarbeid mellom 

spesialist- og primærhelsetjeneste.  

 

Hvorfor kvalitetsregister for TACs? 

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

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

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

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

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

1) Andre hodepiner er altfor vanlig og/eller behandles ikke i spesialisthelsetjenesten.  

I forarbeidet til søknaden om register har man diskutert om man også skal 

inkludere andre tilstander. 

 Migrene: Dette er en enormt stor pasientgruppe (ca 600 000 nordmenn har hatt 

migrene siste år), og selv kronisk migrene (> halvparten av dagene i > 3 måneder) 

forekommer hos mange (ca 0,5%, 25 000). Kun et lite mindretall sees av 

spesialisthelsetjenesten. 

Tensjonshodepine: Enda mye større pasientgruppe enn migrene. 
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Medikament-overforbrukshodepine: Dette representerer en komplikasjon av 

migrene eller tensjonshodepine. Det er alvorlig plagete pasienter, men utgjør også 

stor gruppe (1-2% av befolkningen), og de fleste vil håndteres i allmennpraksis.  

Trigeminusnevralgi: 

Inklusjon av denne gruppen ble mye diskutert i forbindelse med søknadsprosessen. 

Argumenter som taler for er at det er en betydelig plaget gruppe som vanligvis er 

lett å diagnostisere. Videre finnes det behandlingsretningslinjer nasjonalt og 

internasjonalt, og prevalensen er håndterlig, antakelig omtrent som klasehodepine 

(ca 0.1%). Argumenter mot er at det kan være krevende å avgrense tilstanden mot 

en del andre tilstander (Såkalte atypiske ansiktssmerter og tann-/kjevetilstander), 

og at det er betydelig flere som behandles utenom spesialisthelsetjenesten i 

nevrologi, f.eks. primærleger, tannleger, ØNH-leger, eller på sykehjem idet det er en 

tilstand som øker med økende diagnostisert.  

2) TACs er ikke ekstremt sjeldent.  

Det finnes i litteraturen prevalens- og insidenstall kun for av klasehodepine, ikke de 

andre TACs.  

Prevalensen er i én norsk undersøkelse (i Vågå) funnet å være 0,4 %(2).  I denne 

studien fra 2003 ble nesten 90 % av alle kommunens innbyggere mellom 18 og 65 

år grundig undersøkt og intervjuet med hensyn på hodepine av en ekspert (2). 

Dette er den høyeste prevalensen som er målt, men det er også den grundigste 

studien. En meta-analyse fra 2008 (3) basert på studier i mange land anslår en 

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

siste år) på 0.053%. Ut fra disse tallene kan man anta at livstidsprevalensen i Norge 

ligger på ca. 0.1.-0.2 % dvs. at ca. 5-10 000 pasienter i Norge har eller har hatt det, 

og at ca. 2500 har hatt det i løpet av det siste året. Livstidsprevalensen er således i 

samme størrelsesorden som antallet pasienter med multippel sklerose, og omtrent 

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

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

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

men vår erfaring tilsier at de fleste nevrologiske avdelinger burde se noen slike 

pasienter hvert år. Et kvalitetsregister vil i løpet av noen år kunne gi mulighet til å 

komme med et estimat for prevalensen av disse tilstandene. 
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Det er i dag vanskelig å bruke NPR-data for TACs fordi det i ICD-10 kun finnes 

diagnosekode for klasehodepine (G44.0). Mange blir nok kodet under hodepine 

generelt (R51). I ICD-11, som er under utarbeidelse av WHO og der bl.a. Stovner har 

vært involvert i redigering av hodepinediagnoser, vil de andre TACs få en diagnose 

hvis forslaget godkjennes i den endelige versjonen. 

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

de verste mennesker kan oppleve, og tilstanden har vært kalt «selvmordshodepine» 

fordi enkelte pasienter har begått selvmord under anfall. En dansk studie har vist at 

pasienter med klasehodepine har betydelig redusert yrkesdeltakelse, redusert 

livskvalitet og høyt forbruk av helsetjenester som følge av tilstanden (4). Lignende 

smerter har man også ved noen av de andre TACs.  

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

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

retningslinjer på norsk elektronisk legehåndbok 

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

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

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

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

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

tross for at de hadde hatt det i gjennomsnitt 11 år (2). Et litt nyere materiale fra 

Sverige tyder på at 50 % av alle tilfeller i befolkningen er diagnostisert av nevrolog 

(6). Det er derfor utvilsomt mange som har lidelsen uten å bli erkjent. Når det 

gjelder de andre TACs er det antakelig minst like stor andel av disse som ikke får en 

diagnose.  Det er lite kunnskap om hvor mange pasienter som blir diagnostisert 

rundt om i landet, hvor mange som på en adekvat måte får prøve ut de ulike 

behandlingstiltakene, og også hvordan pasientene evaluerer effekten av 

behandlingen.  

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

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

helsetjenesten hvert år.  Erfaring tilsier at de fleste pasienter med en slik hodepine 

som kommer til lege og som får en tentativ TAC-diagnose vil bli henvist til en 

spesialist i nevrologi for ytterligere diagnostikk, behandling og oppfølging. 

Dekningsgraden for et register som baserer seg på at pasienter er i kontakt med 
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nevrologiske avdeling vil derfor være god for diagnostisert klasehodepine og andre 

TACs.  

Ut fra tallene for livstidsprevalensen vil det til enhver tid være mellom 5 og 10 

tusen mennesker i Norge som har eller har hatt klasehodepine, mens maksimalt 

2500 har aktiv sykdom, dvs. har hatt det i løpet av siste år. Hvis bare en av syv blir 

diagnostisert av lege, som Vågå-studien kan tyde på, tilsvarer det ca 350 pasienter. 

Hvis man gjennom bedre informasjon ut til folk flest og til primærhelsetjenesten 

skulle klare å oppnå en dekning på 80% av de med aktiv sykdom vil det være ca 

2000 pasienter. Den planlagte oppfølgingstiden i registeret er 5 år, og i løpet i løpet 

av en 5-årsperiode vil en del falle ut av registeret ved at tilstanden går i remisjon, at 

pasienten overføres til primærhelsetjenesten, dør eller mister kontakten med 

spesialist av andre grunner. Ut fra en svensk longitudinell studie (7) kan det anslås 

at dette vil gjelde 30-50 %, altså ca 650-1000 pasienter. Frafallet vil balanseres av 

tilførsel av nye pasienter. Med en årlig insidens på 2-10 per 100 000 og 80% 

dekning betyr det fra 80-400 nye pasienter i registeret per år, dvs 400 -2000 i løpet 

av samme 5-årsperiode. Det betyr at antallet pasienter i registeret med 

klasehodepine som krever oppfølging kan ligge på ca 2000, eller noe mer, avhengig 

av hvor stort frafallet over tid blir.  

Siden det ikke finnes tall for de andre TACs er det vanskelig å anslå hvor mange 

disse vil bidra med i registeret. Ut fra mangeårig klinisk erfaring vil man anta at 

disse andre tilstandene til sammen vil utgjøre kun 10% av antallet med 

klasehodepine, dvs 200 personer. Registeret vil derfor etter en del år kunne 

omfatte til sammen mellom 2000 og 2500 pasienter.  

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

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

elektrisk stimulering av n. occipitalis eller av ganglion sphenopalatinum (SPG), 

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

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

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

Norge, og dels i utlandet. Bl.a. er det flere som er henvist til Dansk hovedpinesenter 

i København for innleggelse av SPG-stimulator, og en medisinsk metodevurdering 

er etterlyst for dette. Det er av betydelig interesse å overvåke hvor mange som får 

kirurgisk behandling, og følge effekten av dette.  
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8) Nasjonalt forskningsnettverk er nødvendig. Fordi tilstandene er relativt sjeldne er 

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

genetikk, behandling). Norge har hatt mye forskning på tilstanden, og flere studier 

er i gang, bl.a. avansert kirurgisk behandling av de mest plagete. Et nasjonalt 

register vil understøtte et nasjonalt forskningsnettverk, og gi mulighet til deltakelse 

i internasjonale nettverk.  

9) Registeret vil understøtte et nasjonalt nettverk av hodepineinteresserte nevrologer. 

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

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

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

henvises til spesialisthelsetjenesten.  

10) Det finnes et tilsvarende svensk register. I Sverige er det i 2014 opprettet et 

medisinsk kvalitetsregister som omfatter eksakt denne gruppen av 

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

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

og funksjonsevne samt drive forskning. Variabellisten fra det svenske registeret 

fikk vi først innblikk i juni 2016 (vedlagt), til tross for gjentatte forsøk før det.  

Når det gjelder de snaut 300 variablene i det svenske registeret, som ble opprettet 

før artikkelen om indikatorer på kvalitet av hodepinebehandlingstjenester(8) ble 

publisert, er disse mye mer fokusert på detaljert beskrivelse av de enkelte anfall 

(svært mange variabler om f. eks. varighet, smertekarakter, ledsagende 

symptomer), men også mer generelle forhold som blodtrykk, blodprøvesvar, 

årstidsvariasjoner, kartlegging av arvelighet og utløsende faktorer. Disse variablene 

er interessante fra et forskningsperspektiv men i mindre grad for vurdering av 

helsetjenesten for pasientgruppa. Flere av disse variablene forekommer ikke eller i 

mye mindre detalj i vårt forslag til register. Felles for registrene er variabler med 

diagnose, tid for debut av sykdom og når diagnosen ble stilt, bruk av medikamenter 

og bivirkninger. 

Formål 

Hovedformålet med registeret vil være å bidra til at pasienter med alvorlige primære 

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

og oppfølging og legge til rette for forskning.  
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Delmål  

Registeret skal  

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

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

informasjon for å evaluere sin virksomhet. 

• bidra til kvalitetsforbedrende tiltak. 

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

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

og konsekvenser av sykdommen, samt effekten av behandlingstiltak. 

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

 

Målgruppen 

Målgruppen er alle pasienter som behandles for nevnte hodepinediagnoser innen 

spesialist-helsetjenesten. 

Deltagende nevrolog spesialister 

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

i landet og privatpraktiserende nevrologer vi inngår avtale med. Likeledes vil vi arbeide 

for å fange opp pasienter som sees ved de enhetene som er ambulerende bemannet med 

nevrolog, i Alta, Kirkenes, Levanger; Vefsen/Mosjøen, Arendal 

Harstad og Ringerike.  

 

Kvalitetsindikatorer:  

Det finnes publiserte indikatorer på kvalitet av hodepinebehandlingstjenester, publisert 

først i en pilotstudie i 2015 (8) og i en større studie i 2016 (9). Indikatorene har vært godt 

kjent for oss som har utarbeidet variabler for dette registeret idet tre av forfatterne av den 

siste artikkelen (Tim Steiner, Mattias Linde, Knut Hagen) er ansatt ved NTNU/St. Olavs 

hospital tilknyttet hodepinegruppa,  og Tim Steiner også var medforfatter av pilotstudien. 

Indikatorene deles inn i 9 domener: A: nøyaktig diagnostikk, B: Individtilpasset 

håndtering, C: Henvisningsveier, D: Informasjon til pasientene om tilstanden, E: 

Helsetjenestens tilgjengelighet og standard, F: Pasienttilfredshet med behandlingen, G: 

Effektivitet og lik tilgjengelighet av tjenesten, H: Evaluering av resultatet av tjenesten, I: 

Sikkerhet og bivirkninger av tilbudet.  
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I vårt forslag til register er det variabler som dekker alle domener med underpunkter 

bortsett fra at underpunkt A1 (samme som B3) ikke er direkte spurt om (tidsmessig profil 

på hodepinen, noe som inngår i diagnosen, sammen med andre kliniske fenomener vi ikke 

direkte har spurt om), B2 (om det settes av tilstrekkelig tid i konsultasjonene), E1 (om 

rommene for senteret er rene og komfortable, noe som virker litt irrelevant i Norge), og E2 

(pasienten føler seg velkommen i tjenesten).  

 

Tiltenkte kvalitetsforbedringsprosjekter    

a) Øke antallet som får en TAC-diagnose. Dette prosjektet vil søke å avdekke om det er 

skjevheter med hensyn til hvor mange pasienter som blir fanget opp i registeret i 

forhold til folketallet i de ulike landsdeler. Dette vil være kanskje det viktigste 

bidraget til mer likeverdig behandling.  Skjevheter i så måte kan skyldes en rekke 

forhold, f.eks. ulikheter i kompetanse om tilstandene blant primærleger eller 

spesialister, regionale ulikheter i henvisningspraksis, ulikheter med hensyn til 

hvilke henvisinger som avvises i de nevrologiske avdelingene, eller ulikheter m.h.t. 

inkludering i registeret. Noen av disse forholdene kan man ta tak i ved 

kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten som er en viktig del av registerets formål. 

Andre forhold, som å øke kompetansen blant primærleger, vil mer være et 

anliggende for kompetansetjenesten. Effekten av tiltak vil kunne avleses gjennom 

endring i rekruttering til registeret.  

b) Øke kvalitet på diagnostikk og behandling. Her vil man undersøke om pasienter får 

god diagnostisering uten for lang ventetid og behandling i henhold til retningslinjer. 

Gjennom opplysningsarbeid vil man dernest søke å bedre på eventuelle mangler. 

Vårt lokale «pilotregister» ved St. Olavs hospital har avdekket betydelige avvik, 

spesielt når det gjelder behandlingskvalitet. F.eks. var det i 2015 2/3 av de 

registrerte som ikke hadde anfallsbehandling som fungerte bra, flere hadde ikke 

fått prøve antatt effektiv anfallsbehandling (sumatriptaninjeksjoner eller O2), og 

under halvparten førte ikke hodepinedagbok. Effekt av tiltak vil kunne avleses over 

tid og gjennom oppfølging av pasienter i registeret.  

c) Bedre behandling gjennom oppfølging av pasienter som får nye 

behandlingsmetoder.  Her vil man gjennom registrering og oppfølging av pasienter 

som gjennomgår en av de nye og invasive behandlingsmetodene kunne få 

holdepunkter for effekt, sikkerhet og bivirkninger, noe som vil danne grunnlag for 

anbefalinger av slike metoder i fremtiden.  
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d) Øke forskning på forebyggende behandling. Fordi pasientgruppen er relativt liten, 

og ofte ikke får en diagnose eller kommer til Nevrologiske avdelinger har det vært 

vanskelig å få nok pasienter til gjøre gode randomiserte og blindete studier på 

klasehodepine(10) og de andre TACs. Dette er et erkjent problem verden over, og 

behandlingsanbefalinger har derfor relativt lav evidens, spesielt på forebyggende 

behandling (11). Ved å få oversikt over pasienter fra hele landet i registeret vil man 

få mye større muligheter til å gjøre studier med god teststyrke. Nasjonal 

kompetansetjeneste for hodepine som vil drifte registeret har tradisjon for å gjøre 

studier på disse tilstandene (eks. candesartan ved klasehodepine (10)), og 

pågående svært interessante behandlingsstudier(12).  

 

Faglig forankring 

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

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

nevrologiske avdelingene er det oppnevnt 18 lokale registerkontakter.  

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

konsensusrapporter, faglige anbefalinger og årlige oppdateringer fra registeret både fra 

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

stilling til hvordan dette skal bearbeides og presenteres. 

 

Registerets organisering  

Databehandlingsansvarli 

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

registeret vil dataene forvaltes av databehandlingsansvarlig.  

Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine (NKH).  St.Olavs hospital Helse Midt-

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

driftsansvarlig, leder ved NKH og fagrådets representant) vil ha tilgang til alle data i 

registeret, mens man ved de enkelte sykehus vil ha tilgang på data fra sin enhet. 

Databehandler 

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

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

etter  vil gjeldende retningslinjer.  
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Fagråd  

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

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

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

kompetanse fra Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre –HMN ).  

Sekretærfunksjon fylles av daglig driftsansvarlig ansatt ved NKH.  

Faglig ansvarlig leder av NKH er ordstyrer. 

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

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

har tale- og møterett, men ikke beslutningsrett.  

Deltakere i fagrådet: 

Christofer Lundqvist (Oslo, Helse Sør-Øst) 

Magne Geir Bøe (Kristiansand, Helse Sør-Øst)  

Hilde Karen Ofte (Bodø, Helse Nord) 

Kai Ivar Müller (Tromsø, Helse Nord) 

Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)  

Julie Sønnervik (Privatpraktiserende nevrolog, Sandnes, Helse Vest) 

Erling Tronvik (Trondheim, Helse Midt)  

Anne Kulander (Norges Migreneforbund Avd. Rogaland, brukerrepresentant) 

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

Daglig driftsansvarlig ansatt v/ Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine  

 

Daglig ledelse av registeret: 

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

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

Bruvik Gravdahl  

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

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

Marte Bjørk (Bergen, Helse Vest)  

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

Julie Sønnervik (Privatpraktiserende nevrolog, Sandnes, Helse Vest)  

Anne Kulander, Norges Migreneforbund Avd. Rogaland 

Knut Hagen (St.Olavs, Helse Midt) 
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Registerdesign 

Samtykke 

Register for alvorlige primære hodepiner er et samtykkebasert register. Samtykke 

innhentes ved førstegangsregistrering. Originaler destrueres etter scanning og kopien 

oppbevares i en tilgangssikret mappe opprettet av personvernombudet ved hvert sykehus. 

Privatpraktiserende nevrologer og enkeltavdelinger kan etter skriftlig formell avtale sende 

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

opprettet av personvernombudet ved St.Olavs hospital Helse Midt RHF. Registeransvarlig 

vil foreta stikkprøver ved de ulike enhetene om at samtykke faktisk foreligger. 

Datafangst  

Inklusjonskriterier: 
1. Diagnosestilt av nevrolog: Klasehodepine, paroxysmal hemicrani, hemicrania 

continua, SUNCT/SUNA, sannsynlig TAC. 

2. Kontakt med en nevrologisk avdeling eller privatpraktiserende nevrolog 

3. Signert samtykke  

 

Eksklusjonskriterier: 
1. Under 18 år  

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

3.5)) 

3. Diagnosen er ikke satt av nevrolog 

4. Manglende samtykke 

 

Variabler:  

(se vedlegg for fullstendig variabel-liste) 

Strukturvariabler (struktur rundt pasientgruppen/det som finnes): 

  ressurser/organisering/arbeidsforhold/faglige kvalifikasjoner  

  henvisende instans 

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

«sykdomsstadium» (kronisk /episodisk) 

Prosessvariabler: (det som gjøres)  

  informasjon /hodepinedagbok 
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  behandling  

• medikamentell, akutt og forebyggende,   

• oksygen, nerveblokader, intravenøs, kirurgisk, opioider 

  ventetid/utredningstid/oppfølging/undersøkelser/diagnose 

Resultatvariabler: (hvordan det går med pasienten) 

  Fungerer behandlingen, hvor plagsomme bivirkninger/uønskede hendelser 

  Behov for helsehjelp /spesialist/legevakt/innleggelser 

Dager hodepine siste måned/år 

  Arbeidsforhold/trygdet 

  QoL, Pasientrapporterte data (PROM), Pasient rapporterte erfaringer 

(PREM)  

 

Kontroller og repeterte registreringer 

Systematisk telefonbasert registrering foretas årlig gjennom hele sykdomsforløpet inntil 3 

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

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

registrere data om sin alvorlige primære hodepine hver tredje måned. 

 

Rutiner for datafangst 

Førstegangsregistrering gjøres av behandlende nevrolog etter at signert samtykke er 

innhentet. Datainnsamling foretas via spørreskjema, nevrologisk undersøkelse og fra 

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

destrueres når dataene er registrert elektronisk. 

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

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

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

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

telefonintervju et år etter førstegangsregistrering av nevrolog.  

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

reaktiveres ved registrering av fødselsnummer og oppdatert diagnose.  

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

tekniske løsninger for det foreligger.  
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Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet 
Registrering av data i databasen vil bli utført av medisinsk kompetent driftsansvarlig for 

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

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

konsistens. 

 

Rutiner for å ivareta informasjonsforpliktelsen til de registrerte 
Inntil nasjonale løsninger og tekniske system er utviklet for å imøtekomme forpliktelsen til 

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

driftsansvarlig kunne besvare spørsmål om pasientens registerstatus gjennom årlig 

telefonkontakt med pasienten. 

 

IKT: Beskrivelse av datateknisk løsning   

MRS (Medisinsk Register System) er utviklet av Hemit, som i dag er Midt-Norges totale IT- 

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

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

hjerneslagsregister. 

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

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

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

pasient.  

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

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

tilpasses i hvert enkelt tilfelle.  

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

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

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

operasjonelt og implementert register.  

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

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

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

sentral enhet innenfor et begrenset nettverk, (Norsk HelseNett, NHN) der brukerne av 

systemet får tilgang til sine innsendte opplysninger gjennom NHN. Data ligger i forskjellige 

databaser der hver innrapporterende instans/juridiske enhet har sin egen database.  
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Personidentifiserbar informasjon blir holdt adskilt fra de medisinske dataene og 

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

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

web basert front som er utviklet på Microsoft.  

 

Intern kryptering og design  

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

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

kobles opp til personalia. Det skal til enhver tid være et skille mellom de 

personidentifiserbare data og registerdataene.  

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

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

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

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

registeret skjer med sikker bruk av https. 

 

Sletterutiner 

Planlagte rutiner for oppbevaring av samtykkeerklæring og sletting av data: 

- Samtykkeerklæringer skal håndteres som personsensitive opplysninger og oppbevares 

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

- Regelmessige stikkprøver for kontroll av at samtykke faktisk foreligger. 

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

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

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

Daglig driftsansvarlig fører oversikt over sletting av data. 

Rapportering og resultat  

Resultater utleveres ihht retningslinjer fra interregional styringsgruppe med det formål at 

det skal sikres høy tilgjengelighet av data fra Hodepineregisteret til 

kvalitetsforbedringsarbeid- og/ eller forskningsformål.  

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

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

oppsummeringer der avdelingen/enhetens resultater kan sammenlignes mot 

landsgjennomsnitt.  
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Forventet dekningsgrad  

På sikt forventer vi å oppnå en dekningsgrad på nær 90 % blant pasientene som får 

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

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

ta noen år før disse pasientene igjen tilses av spesialisthelsetjenesten. 

 

Pasientene som følges av deltakende privatpraktiserende nevrologer registreres 

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

at mange av disse en gang i løpet av sin sykdomskarriere vil være innom et offentlig 

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

registeret på hvilket som helst tidspunkt i sykdomsforløpet, og spesialisthelsetjenesten 

har ofte flere anledninger til å inkludere pasienten.  

 

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

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

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

Osloregionen der de fleste privatpraktiserende nevrologer er, særlig på Sandvika 

Nevrosenter. Flere av de privatpraktiserende nevrologene i landet er over 67 år, og disse 

har vi kun kontaktet en gang. Vi vil arbeide kontinuerlig for å få med flere på frivillig basis 

etter hvert som registeret blir kjent og man forhåpentlig får vite at det ikke medfører 

veldig stor arbeidsbyrde.  

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

at eventuell manglende registrering vil kunne oppdages. Det vil gjennomføres 

dekningsgradsanalyser annet hvert år. 

 

Datautlevering og koblinger til andre registre 

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

påse at dette skjer i tråd med registerets formål. 

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

komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), i henhold kvalitetsregisterets 

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

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

fremlegge en gyldig godkjenning for forespurt bruk.  

44 
 



 

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

dataene fra kvalitetsregisteret til andre typer helseregistre slik som medisinsk 

fødselsregister, reseptregisteret, dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, NAV, statistisk 

sentralbyrå, og eventuelle epidemiologiske befolkningsundersøkelser (for eksempel 

HUNT). 

Utlevering av data vedtas på halvårlige møter i februar og september, og faktisk utlevering 

vil skje i løpet av 1 måned etter vedtak. 

 

Tidsperspektiv for registeret 

Registrerings start planlegges 1. januar 2018. 

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

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

mulighet for fornyelse og videreføring av opplysningene i registeret. 

 

Personell, ressurser og finansiering 

1. Faglig leder 

Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine 

2. IT-relatert personal 

Helse Midt IKT, NHN  

3. IT-relatert drift 

Helse Midt IKT, NHN  

4. Annen drift 

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

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

forbindelse med fagrådsmøter. Budsjett er utarbeidet og søknad om ekstra 

bevilgninger sendes til fag- og forskningsavdelingen v/St Olavs Hospital HF.    

 

Håndtering av taushetsplikt og behandlingsgrunnlag 

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

gjeldende Helseregisterlov, kapittel 3: Alminnelige bestemmelser om behandling av 

helseopplysninger 

Personvern/etikk 

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

2. Datatilsynet 

Konsesjon fra Datatilsynet er innhentet i 2016. 

3. Rutiner for informasjon om registeret til pasienter  

Slik informasjon gis gjennom samtykkeerklæringen. 
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Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk register for 
motornevronsykdommer   
 
Bakgrunn 
Motornevronsykdommene (MND) er en velavgrenset gruppe nevrodegenerative sykdommer hvor 
fellesnevneren er en degenerasjon av motoriske nervebaner. Sykdommene er forbundet med svært 
alvorlig prognose, fravær av kurativ behandling og begrenset livsforlengende behandling samt høye 
krav til tverrfaglig oppfølging. Omtrent 1 av 400 menn og 1 av 600 kvinner vil få MND, og det lever 
dermed over 10.000 nordmenn i dag som vil få sykdommen. 
 
Tall for prevalens er usikre, men antas å ligge i underkant av 6 per 100.000 innbyggere. Alt i alt antar vi 
at det vil være 110-130 nye tilfeller per år, og til enhver tid nærmere 400  pasienter med ALS i Norge. 
 
Kunnskapstilfanget fra de senere år har vist at riktig, tverrfaglig oppfølging er livsforlengende og 
livskvalitetshevende. Det er stor enighet i fagmiljøet om hvordan pasientgruppen bør følges opp, men 
det er ingen oversikt over hvordan dette gjøres i praksis. 
 
Pasientpopulasjon  
Selv om MND er en gruppe sykdommer med ulik klinisk presentasjon, er de samlet i en godt avgrenset 
klinisk entitet dekket av ett kapittel, G12, i WHOs kodeverktøy ICD-10.  
Følgende pasienter vil bli inkludert i registeret:  
• Alle pasienter som etter utredning får diagnosekode «G12.2 Sykdom i motoriske nevroner» 
• Pasienter som ved genetisk analyse får påvist Kennedys sykdom (ICD10 kode G12.1)  
• Pasienter med uspesifisert motornevronsykdom (ICD10-kode G12.9) 
 
Kvalitetsutfordringer:  
ALS-omsorgen i Norge har inntil for få år siden vært begrenset til poliklinisk kontakt med nevrolog, 
eventuelt med støtte av sykepleier. Tilbudet fra de ulike nevrologiske avdelinger, og ikke minst fra 
kommunehelsetjenesten, har ikke vært beskrevet vitenskapelig, men oppfattes å ha variert i stor grad. I 
de senere år har det vokst frem en nødvendig tverrfaglig tenkning omkring pasientgruppen. 
Oppfølgingen er til dels omfattende og fordrer vesentlig ressursbruk. I det første nasjonale, tverrfaglige 
ALS-nettverksmøtet som ble avholdt i Oslo i februar 2016 ble det klart at det foreligger god konsensus 
om hva som er god symptomlindrende og livsforlengende behandling, men at det ikke finnes noen 
oversikt over hvordan dette utøves i den praktiske hverdag. Tilstanden er forbundet med en rekke 
etiske problemstillinger, hvor det i særlig grad vil være nyttig å kartlegge hvordan man tilnærmer seg 
dette lokalt. Vi erfarer økt pågang om eksperimentell behandling, herunder stamcellebehandling. En del 
nye terapiformer vil rette seg mot undergrupper av pasienter med f.eks. spesifikke mutasjoner. Lik 
tilgang til nye behandlingsformer fordrer et koordinert fagmiljø og en oppdatert oversikt over 
pasientpopulasjonen.  
 
Registret opprettes således med et grunnleggende mål om å sikre at pasientene får en faglig 
tilfredsstillende og likeartet tilnærming uavhengig av bosted og sosial bakgrunn. 
 

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.17 
Saksnr  6/2017 
Saksbehandler Mona Stedenfeldt, Nasjonalt servicemiljø region midt-

Norge 
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Formål:  
Registeret har som hovedmål å forbedre kvalitet i diagnostikk og oppfølging av pasientene.   
Denne kartleggingen av kvalitetsdimensjonen i behandlingen tar først og fremst mål av seg å: 
• Beskrive behandlingstilbudet i hele landet 
• Dokumentere hvilken behandling pasientene tilbys/mottar og kunne vurdere om tilbudet ytes 
til rett tid i pasientforløpet etter den til enhver tid gjeldende konsensus om forsvarlig og god behandling 
 
Registret har fokus på fem sentrale kvalitetsdimensjoner:  
• Adekvat diagnostikk 
• Tilbud om etablert sykdomsrettet og symptomrettet behandling  
• Eksperimentell behandling  
• Tverrfaglighet 
• Variasjon i tilbudet 
 
Fire umiddelbare kvalitetsforbedringsprosjekter vil være å tilstrebe: 
• Lik tverrfaglig tilnærming 
• Lik tilnærming til oppfølging av ernæringsstatus 
• Likeverdig tilbud om langtids mekanisk ventilasjon. 
• Lik innsamling av pasientregistrerte data. 
 
Deltagende enheter:  
Det planlegges registrering ved alle landets nevrologiske avdelinger (16 avdelinger og to poliklinikker). 
 
Registeret kan vise til bred nasjonal forankring og støtte og stort politisk engasjement. HOD har vist 
særskilt interesse for registeret og registerinitiativet ble presentert for Statsminister og Helseminister 
på toppmøte den 21.mars: https://regjeringen_live.23video.com/toppmote-om-hjernehelse-1  
 
Registeret vil driftes v/seksjon for medisinske kvalitetsregistre og IKT løsning vil bli utviklet på en MRS 
plattform. I forarbeidet til utvikling er det etablert kontakt med syd-tysk og svensk registermiljø. Det 
svenske MND-registret er et nyoppstartet (2015) nasjonalt register knyttet til den nettbaserte 
plattformen «Svenska Neuroregister». Variabelsettet i det norske registret utformes tett opp mot den 
svenske løsningen. Slik muliggjøres en naturlig sammenligning av oppfølging og behandling mot Sverige.  
 
Servicemiljøet i Midt vil jobbe aktivt for gunstige og bærekraftige organisatoriske løsninger sett i 
sammenheng med nasjonale tiltak da det er andre registre innen Nevrofeltet v/St. Olavs som søker 
nasjonal status. 
 
Registeret ble presentert for HF, RHF, Servicemiljø MN og Seksjon for medisinske kvalitetsregister i 
15.april 2016 og fikk støtte til å jobbe videre med å søke om nasjonal status.  
Servicemiljøet har så bistått i videre prosess. Erklæring om databehandler ansvar foreligger fra St. 
Olavs, og støtteerklæring foreligger fra RHF-HMN. Dette er et samtykkebasert register og 
konsesjonssøknad ble sendt datatilsynet 18.12.2015. 
 
 
Vedlegg 
11. Registerbeskrivelse (i saksdokument) 
12. Variabelliste motornevronsykdommer (se separat dokument) 
 
 
Vedtak  
Utformes i møtet 
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Norsk register for motornevronsykdommer 
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1 Innledning 
Motornevronsykdommene (MND) er en velavgrenset gruppe nevrodegenerative sykdommer hvor 
fellesnevneren er en degenerasjon av motoriske nervebaner. Sykdommene er forbundet med svært 
alvorlig prognose, fravær av kurativ behandling og begrenset livsforlengende behandling samt høye 
krav til tverrfaglig oppfølging. Omtrent 1 av 400 menn og 1 av 600 kvinner vil få MND, og det lever 
dermed over 10.000 nordmenn i dag som vil få sykdommen. 
Kunnskapstilfanget fra de senere år har vist at riktig, tverrfaglig oppfølging er livsforlengende og 
livskvalitetshevende. Det er stor enighet om hvordan pasientgruppen bør følges opp i fagmiljøet, men 
ingen oversikt over hvordan dette gjøres i praksis. Det foreligger et klart ønske fra pasienter, pårørende 
og fagmiljø om at motornevronsykdommene må få økt oppmerksomhet. Dette har blant annet flere 
ganger kommet til uttrykk gjennom interpellasjoner til Stortinget, sist 28.6.2016 hvor helseministeren 
ble spurt om han vil ta initiativ til at det blir opprettet et ALS-register i Norge. Hos befolkningen 
generelt er det grunn til å tro at kunnskap om sykdommen er underkommunisert (Davies and Turner 
2010). Opprettelsen av «Norsk register for motornevronsykdommer» er et svar på dette. Formålet er å 
føre en oversikt over behandlingstilbudet som gis i de ulike deler av landet og kartlegge eventuelle 
ulikheter i helsetilbudet, samt evaluere tilbudet ut fra kvalitetsmål. Det er et ønske at et nasjonalt 
register kan knytte landets fagmiljøer enda tettere sammen, stimulere til økt interesse for fagfeltet og 
til klinisk og basalfaglig forskning, gi grunnlag for bevisstgjøring av befolkningen og et bedre 
beslutningsgrunnlag for helsemyndigheter i den videre utformingen av helsetjenesten. Fra et 
pasientperspektiv er det også et ønske om å sikre lik mulighet for deltagelse i nasjonale og 
internasjonale forskningsprosjekter.  
For å sikre representative data for nasjonal kvalitetsheving og utjevning av eventuelle regionale 
forskjeller er høy dekningsgrad en forutsetning. Det gjelder en motivert og godt avgrenset 
pasientpopulasjon, men registret må integreres på en meningsfull måte i den kliniske hverdag for at 
klinikerne skal ha motivasjon og tid til å innregistrere.  Etter mal fra den nyutviklede registerløsningen i 
Sverige skal registret utformes slik at dataløsningen tjener som en beslutningsstøtte for legen i den 
polikliniske oppfølging av den enkelte pasient. Bruk av pasientstyrt egenrapportering er tidsbesparende 
og frigjør tiden legen må bruk på innregistrering. Erfaringen fra Sverige er at en slik løsning er 
kvalitetshevende for oppfølgingen av den enkelte pasient og motiverer til datainnsamling. 
 

2 Bakgrunn 
 

2.1 Avgrensninger i diagnosegrupper aktuelt for registret  
Motornevronsykdommene inkluderer flere sykdomsentiteter hvor predileksjonssted for den 
tilgrunnliggende nevrodegenerative prosess er motoriske nevroner i det perifere og/eller sentrale 
nervesystemet (Tabell 1). Etter hvert som sykdommen skrider frem vil flertallet utvikle amyotrofisk 
lateral sklerose (ALS), hvor både øvre og nedre motornevron er affisert. Dette er den vanligste 
varianten av MND. Sykdommer som har ALS som mulig endestadium kan sies å høre til «ALS-spektret». 
Av øvrige motornevronsykdommer er det ønskelig å inkludere Kennedys sykdom, da dette er en 
monogenetisk perifer motornevronsykdom som rammer voksne. Motornevronsykdommer som ikke 
skal dekkes av registret er spinal muskelatrofi (SMA). Disse sykdommene registreres i Norsk register for 
arvelige og medfødte nevromuskulære lidelser, og rammer i all hovedsak barn. Registeret søker heller 
ikke å inkludere fenotypene hereditær spastisk parese og distal motornevropati, men distinksjonen 
trenger ikke være enkel, og det er beskrevet overlappende genotype med ALS (Riva et al. 2016). I tidlig 
fase kan det være vanskelig å gjøre en sikker distinksjon mellom visse fenotyper (Traynor et al. 2000). 
Likesom i det svenske registret vil vi inkludere en diagnosegruppe kalt «øvrige motornevronsykdomer» 
for uavklarte tilfeller, hvor en utvikling mot ALS er mulig. 
Kunnskap i utvikling taler for et betydelig overlapp mellom tilstandene frontallappsdegenerasjon (FTLD) 
og MND. Per nå er det ikke aktuelt å registrere frontotemporal demens (FTD) uten at det samtidig 
foreligger tegn til motornevronsykdom, men komorbid demens ved klinisk MND skal registreres. 
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2.1.1 Praktisk betydning 
Selv om MND er en gruppe sykdommer med ulik klinisk presentasjon, er de samlet en godt avgrenset 
klinisk entitet dekket av ett kapittel, G12, i WHOs kodeverktøy ICD-10. Selv om det ikke er formelle krav 
til hvem som stiller diagnosen, er det en rimelig antagelse at de aller fleste pasienter diagnostiseres og 
følges opp ved en av landets 18 nevrologiske avdelinger. Riktignok kan enkelte unntak i de aller høyeste 
aldersgrupper forekomme, hvor totalsituasjon og multimorbiditet gjør at pasienten ikke undersøkes og 
behandles av nevrolog. I Sverige har man etter opprettelsen av tilsvarende register i 2016 oppdaget at 
en del pasienter får diagnose og oppfølging på lokalsykehus uten spesiell nevrologisk kompetanse. 
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Tabell 1. Motornevronsykdommene 

Sykdommer i ALS-spektret (G12.2) 

Familiær klassisk ALS (FALS) 

Sporadisk klassisk ALS (SALS) 

Primær lateral sklerose (PLS) 

Progressiv muskelatrofi (PMA) 

Flail arm syndrom 

Flail leg syndrom 

Mills syndrom (progressiv hemiparese med afasi) 

Bulbær ALS 

Øvrige motornevronsykdommer 

Kennedys sykdom (G12.1) 

Uklassifiserbar 
motornevronsykdom
  

Relaterte tilstander som ikke inkluderes i registeret 

Spinal muskelatrofi (SMA) (G12.0-G12.1) 

Hereditær spastisk paraparese (G11.4) 

FTLD/FTD 
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2.2 Epidemiologi 
De etablerte risikofaktorer for motornevronsykdom er alder, mannlig kjønn og genetisk predisposisjon. 
Epidemiologiske data fra USA tyder på hyppigere forekomst blant kaukasiere (Rechtman et al. 2015), 
men dataene må tolkes med noe varsomhet grunnet variasjon i tilgang til helsetjenester i USA. 
Epidemiologiske data fra store deler av den «ikke-vestlige verden» mangler. Det finnes enkelte 
epidemiologiske studier på den norske populasjonen. I en retrospektiv studie av journaldata fra 105 
pasienter i Møre og Romsdal i perioden 1988-2007 fant man en gjennomsnittsalder ved debut på 66.8 ± 
10.5 år. Varigheten fra symptomdebut til diagnose var 13.5 ± 11.0 måneder, og gjennomsnittlig 
overlevelse etter diagnosetidspunkt var 18.0 ± 22.0 mnd. Insidensen var i denne studien 2,17 per 
100.000 innbyggere/år, noe som samsvarer godt med studier i andre populasjoner (Gundersen, Yaseen, 
and Midgard 2011). Flere studier har vist økende mortalitet de siste 10 årene. I en norsk studie som 
benyttet data fra dødsårsaksregisteret fant Seljeseth og medarbeidere at MND som årsak til død har 
vært jevnt økende fra 1960 tallet og frem til 1994 (Alder-kjønnsjustert mortalitet med ALS som 
dødsårsak i perioden 1961 til 1994 steg fra 1,52 til 2,54 per 100.000; Seljeseth, Vollset, and Tysnes 
2000). En nylig publisert ekstensjon av denne studien viser at trenden har fortsatt, med en årlig økning i 
mortalitet på ca. 0,88% siden 1994, til 2,8 for tidsperioden 2010-14. Mortaliteten er stabilt proporsjonal 
til økningen i befolkningens forventede livslengde med en faktor på ca. 0,85, slik at diagnosen 
motornevronsykdom nokså uendret innebærer en forventet livslengde på 85 % av befolkningens 
forventede levealder. Forfatterne kan imidlertid ikke utelukke at utbygningen av spesialiteten nevrologi 
og en gradvis forbedret diagnostikk kan ha betydning (Nakken et al. 2016).  
Tall for prevalens er usikre, men antas å ligge i underkant av 6 per 100.000 innbyggere. Alt i alt antar vi 
at det vil være 110-130 nye tilfeller per år, og til enhver tid om lag 400 pasienter med ALS i Norge. 
Den store variasjonen i fenotyper gir seg utslag i stor variasjon i prognose. Median overlevelse fra første 
symptom er 20-36 måneder i store registerstudier, men kan være noe lengre i materialer fra 
spesialsentre (Chio et al. 2009). Det er samtidig et gjennomgående funn at om lag 5-10% av pasientene 
lever over 10 år. Fra symptomdebut viser både britiske og norske tall en typisk forsinkelse på 1 år fra 
symptomdebut til diagnosen stilles (Mitchell et al. 2010; Gundersen, Yaseen, and Midgard 2011). 

2.2.1 Antatt populasjon i Norge 
Med utgangspunkt i kjente estimater for prevalensen av motornevronsykdom skal det i Norge være litt 
over 400 personer med tilstanden. 130 personer får diagnosen per år. 

2.2.2 Relevans for registret 
Det er ikke nødvendig med et kvalitetsregister slik det er foreslått her, for å sikre oversikt over 
epidemiologiske forhold. Sykdommen er en godt avgrenset klinisk entitet, og medikamentet riluzol 
skrives kun ut til pasienter med ALS. Således er allerede eksisterende nasjonale registre som 
dødsårsaksregister, NPR og reseptregistre gode kilder. Disse registrene er imidlertid ikke egnet til å gi 
tilstrekkelig informasjon om kvalitetsdimensjonen ved behandlingen. De er gode kilder for å beregne 
dekningsgrad.  

3 Behandling 
 

3.1 Gjeldende kunnskapsgrunnlag 
Fortsatt er kunnskap om etiologi og patofysiologi begrenset og det er fristende å antyde en 
sammenheng med den lange rekke av mislykkede terapiforsøk de siste 10 årene (Turner and Swash 
2015). De senere års epokegjørende oppdagelser vedrørende disponerende genetiske forhold og 
nevropatologi er hypotesegenererende og kunnskapsutviklingen gir forventning om nye 
behandlingsforsøk fundert på en bedre basalfaglig forståelse av sykdommen. Per nå finnes ingen 
kurativ behandling. Det eksisterer kun en sykdomsmodifiserende medikamentell behandling, 
riluzol, som er vist å forlenge overlevelse med ca. 3 måneder dersom den startes tidlig (Miller, Mitchell, 
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and Moore 2012). Oppfølgingen av pasientene består derfor i symptomrettet og lindrende behandling, 
med særlig vekt på ernæring og ventilasjonsstøtte. 
Da tilstanden er gradvis progredierende vil det ved strukturert oppfølging være mulig å forutse og 
foregripe problemstillinger (tabell 2), men dette fordrer tverrfaglig tilnærming. I en sammenlignende 
studie mellom Irland (hvor 80% av pasientpopulasjonen hadde tverrfaglig oppfølging i 
spesialisthelsetjeneste) og Nord-Irland (hvor alle fikk kommunal oppfølging), var overlevelsen nær 8 
måneder lengre ved tverrfaglig oppfølging i regi av en nevrologisk poliklinikk (Rooney et al. 2015). I 
Norge tilbyr nå et økende antall nevrologiske avdelinger medisinsk oppfølging fra både nevrologisk og 
lungemedisinsk fagmiljø. I økende grad etableres det tverrfaglige team som i varierende grad inkluderer 
bl.a. fysioterapeutisk, ergoterapeutisk, logopedisk og nevropsykologisk oppfølging. Tabell 3 lister opp 
relevante faggrupper i et ALS team. 
Ventilasjonsstøtte er en viktig del av oppfølgingen og fordrer tett samarbeid med lungemedisinsk 
fagmiljø. Nedsatt hostekraft nødvendiggjør ofte sekretmobiliserende tiltak som lungefysioterapi og 
mekanisk hjelp med såkalt «hostemaskin». Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er en 
samlebetegnelse på mekanisk ventilasjon enten via maske (Non-invasiv ventilasjon (NIV)) eller via 
tracheostomikanyle (invasiv ventilasjon (TIV)). NIV er i en randomisert, kontrollert studie (riktig nok på 
et lite materiale (N=41)) vist å både forlenge overlevelse og bedre livskvalitet (Bourke et al. 2006), med 
et mulig unntak for pasienter med alvorlig bulbær dysfunksjon. En nylig publisert prospektiv studie med 
929 ALS-pasienter diagnostisert mellom 1991 og 2011, viste betydelig overlevelsesgevinst av NIV, også 
for ALS med bulbær debut (Berlowitz et al. 2016). NIV har også dokumentert positiv effekt på søvn 
(Vrijsen et al. 2015). 
Invasiv ventilasjon via tracheostomikanyle (TIV) kan være aktuelt hos pasienter som ikke tolererer NIV 
eller ved fremskreden sykdom hvor NIV ikke lenger gir adekvat ventilasjon. Tiltaket er forbundet med 
store etiske dilemmaer, da MND i endestadiet innebærer en tilstand hvorved pasienten er ute av stand 
til å kommunisere med omgivelsene (med dagens tilgjengelige teknologi; Murguialday et al. 2011; 
Dreyer et al. 2014).  
Punktprevalensen av ALS-pasienter med LTMV i Norge i februar 2014 var 122, hvorav 36% ble ventilert 
ad tracheostomikanyle. Den høye prosentandelen med TIV beror i en betydelig overlevelseseffekt ved 
tiltaket, samt underliggende seleksjonsbias når valg av type LTMV fattes. Tar man utgangspunkt i en 
årlig insidensrate på 2,17, er knapt 6% av norske ALS-pasienter blitt tracheostomert i perioden 2002-
2014 (Indrekvam et al. 2014), men sikrere estimater mangler i fravær av et nasjonalt kvalitetsregister 
for MND. Nasjonale registerdata fra Sverige og Norge i perioden 2002-2007 viser at kun en liten andel 
ALS-pasienter med LTMV har TIV (Tollefsen et al. 2010). Til forskjell ble 21% av alle ALS-pasienter 
tracheostomert ved Århus sygehus i Danmark i perioden 1998-2012 (5,1% direkte ved indikasjon for 
LTMV, øvrige 16,1% etter først å ha blitt behandlet med NIV; Dreyer et al. 2014). Tallene tyder på 
betydelige forskjeller mellom Sverige/Norge og Danmark i dette spørsmålet. Skjønt TIV er 
livsforlengende, kan betydningen for livskvaliteten hos den enkelte være uforutsigbar. Tiltaket henger 
nøye sammen med hvilket omsorgstilbud som kan etableres gjennom kommunehelsetjenesten. Byrden 
på pårørende kan være høy. God informasjon tidlig i sykdomsforløpet og tid til å reflektere over 
avgjørelsen er vist å være viktig (Hirano and Yamazaki 2010). Andre forhold som kognitiv dysfunksjon, 
sosiale forhold mm. er vesentlige elementer i totalvurderingen (Helsedirektoratet 2012). 
Dårlig ernæringsstatus er en kjent negativ prognostisk faktor (e.g. Desport et al. 1999), men ingen 
randomiserte, kontrollerte studier for nytten av ernæring gjennom perkutan endoskopisk gastrostomi 
(PEG)  på overlevelse eller livskvalitet foreligger. Prospektive observasjonsstudier har vist at etablering 
virker trygt (ProGas Study 2015; Dorst et al. 2015) og tiltaket er anbefalt i europeiske retningslinjer 
(Andersen et al. 2012). For å sikre adekvat ernæring anbefales tidlig etablering av PEG, fortrinnsvis før 
BMI har falt over 10% (enkelte antyder at 5% er et bedre nivå (ProGas Study 2015; Voltz 2015)).  
Pasientgruppen presenterer et bredt spekter av problemstillinger som behandlere må ha en strategi for 
å fange opp og behandle. I så henseende er tverrfaglighet av stor betydning og gjenspeiles av at det i 
økende grad etableres bredt sammensatte ALS-team ved sykehusene. En svensk registerstudie 
indikerer økt forekomst av depresjon både før og etter diagnosetidspunktet (Roos et al. 2016). 
Amerikanske tall basert på strukturerte telefonintervjuer fant at 12 % kvalifiserte til 
depresjonsdiagnose. I samme materiale fant man at 19% ga uttrykk for et ønske om å avlutte livet, selv 
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om 2/3 av disse pasientene ikke hadde affektive symptomer som kvalifiserte til depresjonsdiagnose 
(Rabkin et al. 2015). Kognitiv svekkelse av alle grader sees hos 50% av pasientene, hos 15% i en grad 
forenlig med frontallappsdemens (Ringholz et al. 2005). Smerteproblematikk er en hyppig 
problemstilling, og menes i hovedsak å skyldes immobilisering (de Tommaso et al. 2016). Øvrig 
symptomrettet behandling inkluderer, men begrenser seg ikke til, tiltak ved sialoré og bronkial 
hypersekresjon og pseudobulbær emosjonell labilitet. Fortløpende hjelpemiddeltilpasning er nødvendig 
(Andersen et al. 2012). 
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Tabell 2 
Forutsigbare komplikasjoner i 
oppfølgingsløpet 

Viktige tiltak 

Dysfagi/ernæringssvikt Perkutan endoskopisk gastrostomi 
Branchial hyperekresjon Medikamentell behandling 

Hostemaskin 
Fysioterapi 

ventilasjonsinsuffisiens Hostemaskin 
LTMV 

Sialoré Medikamentell tiltak 
Bestråling 

Kommunikasjonsvansker Logoped 
Relevante kommunkasjonshjelpemidler 

Fysisk funksjonsvikt Ergotereut 
 

Smerter/spastisitet Fysioterapi 
Medikamentelle tiltak 

Affektiv sykdom Behandling 
Emosjonell labilitet Medikamentelle tiltak 
Kognitiv funksjon  

 
 
 
Tabell 3 

Relevante faggrupper i ALS team 
Nevrolog 
ALS-sykepleier 
Lungelege 
Lungesykepleier 
Fysioterapeut 
Ergoterapeut 
Nevropsykolog 
Klinisk ernæringsfysiolog 
Sosionom 
Logoped 
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Figur 1 

 
 

3.2 Pasientforløpet 
Skjematisk kan pasientforløpet overordnet inndeles i 3 deler med en utredningsfase, en oppfølgingsfase 
og en terminal fase (figur 1). Særlig varigheten av oppfølgingsfasen har store individuelle forskjeller, 
hvor typen motornevronsykdom og regionen hvor sykdommen starter er viktige variabler. Ved start i 
svelgmuskulatur (såkalt bulbær start) vil på gruppenivå ernæringsvansker og ventilasjonssvikt oppstå 
tidligere, og prognosen forringes.  
 
Pasienter følges som regel hver 3. måned ved nevrologisk poliklinikk. På disse kontrollene er det viktig å 
avdekke komplikasjoner tidlig, da tidlig intervensjon er livsforlengende og livskvalitetshevende. Tabell 2 
oppsummerer viktige problemstillinger som ALS-teamet må fange opp innen de ressursrammer man 
har tilgjengelig.   
 

3.3 Kvalitetsutfordringer 
ALS-omsorgen i Norge har inntil for få år siden vært begrenset til poliklinisk kontakt med nevrolog, 
eventuelt med støtte av sykepleier. Tilbudet fra de ulike nevrologiske avdelinger, og ikke minst fra 
kommunehelsetjenesten, har ikke vært beskrevet vitenskapelig, men oppfattes å ha variert i stor grad. I 
de senere år har det vokst frem en nødvendig tverrfaglig tenkning omkring pasientgruppen. 
Oppfølgingen er til dels omfattende og fordrer vesentlig ressursbruk. I det første nasjonale, tverrfaglige 
ALS-nettverksmøtet som ble avholdt i Oslo i februar 2016 ble det klart at det foreligger god konsensus 
om hva som er god symptomlindrende og livsforlengende behandling, men at det ikke finnes noen 
oversikt over hvordan dette utøves i den praktiske hverdag. Tilstanden er forbundet med en rekke 
etiske problemstillinger, hvor det i særlig grad vil være nyttig å kartlegge hvordan man tilnærmer seg 
dette lokalt. Vi erfarer økt pågang om eksperimentell behandling, herunder stamcellebehandling, og 
det kan være fornuftig at fagmiljøet har en felles holdning til denne problematikken.  
En tverrfaglig oppfølging som er oppmerksom på forutsigbare komplikasjoner bidrar til bedret 
livskvalitet og har livsforlengende effekt. Registret opprettes således med et grunnleggende mål om å 
sikre at pasientene får en faglig tilfredsstillende og likeartet tilnærming uavhengig av bosted og sosial 
bakgrunn. 

• Tiden fra henvisning til diagnose er stilltUtredning

• Poliklinisk hver 3 mnd
• Innrettes mot å indentifisere komplikasjoner 

tidlig
Oppfølging

• Palliasjon ved sykdommens endestadium
• Forarbeid i oppfølgingsfase sikrer at 

pasienten autonomi ivaretas i denne fasen
Terminalfase
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Det foreligger et håp om betydelig kunnskapsutvikling i feltet de kommende år og man må forvente 
betydelig økning i etterspørsel og tilbud om eksperimentelle behandlinger. Registret vil i større grad 
muliggjøre en oversikt over hvilke behandling som til enhver tid benyttes. Registret vil være et viktig 
verktøy for å sikre forsvarlig og lik integrering av ny kunnskap i behandlingen. 

4 Eksisterende registre  
Innen fagfeltet nevrologi er det etablert flere nasjonale registre, som Norsk register for arvelige og 
medfødte nevromuskulære lidelser, Norsk MS-register og biobank og Norsk hjerneslagregister. Det 
foreligger ingen systematisk registrering av MND i Norge. Aspekter ved den lungemedisinske 
behandlingen er dekket i Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon. I Nasjonalt register for 
arvelige og medfødte nevromuskulære lidelser registreres spinal muskelatrofi (SMA; ICD10-koder 
G12.0-G12.1). 
Utenlands er det etablert MND/ALS-registre i flere land. I USA er det ved lov opprettet et Nasjonalt ALS 
register som har registrert pasienter fra 2010. Grunnet organiseringen av helsevesenet i USA er det en 
utfordring å få høy dekningsgrad. Registret inkluderer alle pasienter som innrulleres i fire 
pasientadministrative databaser (Medicare, Medicaid, Veterans Health Administration og Veterans 
Benefits Administration) samt alle som registrere seg via et nettbasert registreringsverktøy. I Europa 
finnes flere populasjonsbaserte registre, inkludert nasjonale registre i Irland (startet i 1994) og Sverige 
(startet i 2015).   
Det svenske MND-registret er opprettet som ett av flere selvstendige nasjonale registre på den 
nettbaserte plattformen «Svenska Neuroregister». Registret administreres fra Karolinska Sjukhuset 
Huddinge. Per juni 2016 har registeret 355 pasienter, som i lys av prevalensestimatet på 800 individer 
nasjonalt utgjør om lag 44 % av Sveriges pasienter (Caroline Ingre, personlig meddelelse).  I Tyskland 
finnes et regionalt ALS-register i Schwaben, en region med 8 millioner innbyggere. Dette registeret har 
til nå registrert mer enn 3000 pasienter (for detaljer se Nagel et al. 2013). 
 

5 Registerets formål 
Registeret har som hovedmål å forbedre kvalitet i diagnostikk og oppfølging av pasientene.   
Denne kartleggingen av kvalitetsdimensjonen i behandlingen tar først og fremst mål av seg å: 
• Beskrive behandlingstilbudet i hele landet 
• Dokumentere hvilken behandling pasientene tilbys/mottar og kunne vurdere om tilbudet ytes til 

rett tid i pasientforløpet etter den til enhver tid gjeldende konsensus om forsvarlig og god 
behandling 

5.1 Kvalitetsdimensjoner 
Registret har fokus på fem sentrale kvalitetsdimensjoner:  
• Adekvat diagnostikk 

o Relaterer seg til tid fra første kontakt med helsevesenet til diagnostisk vurdering/utredning 
ved nevrolog, og at utredningen oppfattes adekvat 

• Tilbud om etablert sykdomsrettet og symptomrettet behandling behandling 
o Per nå er sykdomsrettet behandling medikamentell behandling med riluzol  
o Symptomrettet behandling gjelder symptomatisk medikamentell behandling, kirurgisk tiltak 

(primært PEG) og mekanisk (primært ventilasjonsstøtte)  
• Eksperimentell behandling  

o Kartlegge pasientinitiert behandlingsmetoder, samt sikre lik mulighet til deltagelse i evnt. 
fremtidige terapistudier 

• Tverrfaglighet 
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• Variasjon i tilbudet 
o F.eks. aldri dokumentert hvor pasientene følges opp. I Sverige har registerarbeidet der vist 

at en andel pasienter følges ved lokalsykehus 

5.2 Kvalitetsforbedringsprosjekt 

Uten å forskuttere hva registerinnsamling vil vise, er et ønske med registret å sikre: 

• Lik tverrfaglig tilnærming 
• Lik tilnærming til oppfølging av ernæringsstatus 
• Likeverdig tilbud om langtids mekanisk ventilasjon. 
• Lik innsamling av pasientregistrerte data.  
 

5.3 Øvrige gevinster ved register  
Utover registrets primære hensikt med å kartlegge kvalitetsdimensjonen i pasientforløpet, vil register 
være nyttig i en rekke henseender. Stikkordsmessig oppsummeres noen tilleggseffekter ved registret: 
• Høy dekningsgrad og valide data: Høy dekningsgrad er en forutsetning for å sikre meningsfull 

informasjon. Dette registret gjelder en godt avgrenset sykdomsentitet med distinkte symptomer, 
og ettersom sykdommen skrider frem er det liten tvil om diagnosen. Vi antar at alle MND-pasienter 
i Norge følges opp ved en nevrologisk sykehusavdeling, og dermed er tilgjengelig for registrering. 
Takket være andre registre som dødsårsaksregistret, vil dekningsgrad kunne beregnes med stor 
nøyaktighet.  

• Epidemiologi: Registret vil gi et godt tallgrunnlag for landsdekkende og regionale estimater for 
eksempel på insidens, tid fra første symptom til diagnose, og tid fra diagnose til død. Registret vil gi 
oppdatert punktprevalens, noe ingen andre registre (eg dødsårsaksregistret) kan gi. Et register vil gi 
oversikt over hyppigheten av de ulike variantene av MND. Kunnskapen om hvilke varianter av MND 
som dominerer (fenotyper) og hvilke genotyper de ulike kliniske variantene representerer er 
mangelfull. Ulikheter i prognosen for de ulike motornevronsykdommene er likeledes mangelfullt 
kartlagt. 

• Langtids mekanisk ventilasjon: Tilstanden byr på en rekke etiske problemstillinger, hvor spørsmålet 
om invasiv ventilasjon peker seg ut som særlig viktig å belyse. Et register vil gjøre det mulig å 
vurdere prognose, livskvalitet, ressursbruk og andre viktige variabler som kan belyse sentrale 
forhold ved disse behandlingsformene og bidra til en veloverveiet nasjonal konsensus rundt dette 
og lignende spørsmål. 

• Stå rustet hvis ny behandling lanseres: Det forskes i økende grad på forskjellige terapimuligheter. 
Ikke sjelden innføres det nye metoder på bakgrunn av begrenset randomisert forskning. Sett i lys av 
denne sykdommens alvorlighetsgrad vil dette være et sannsynlig scenario. Et register vil gjøre det 
mulig å identifisere pasienter som kan være aktuelle for ny behandling, og dokumentere sikkerhet 
og effekt av nye behandlingsformer i klinisk sammenheng. Registerdata fra før og etter innføring av 
nye metoder kan gi grunnlag for god forskning som kan vise hvilken effekt nye metoder får på 
gruppenivå.  

• Forskning: Selv om registeret primært skal undersøke kvaliteten på oppfølgingen som tilbys, vil det 
også kunne utgjøre en betydelig rammeverktøy for både basalfaglig og klinisk forskning. Etablering 
av registeret vil legge til rette for en felles standard for registrering av kliniske variabler gjennom 
pasientforløpet, bl.a. med bruk av felles metodikk for gradering av sykdomsaktivitet, depressive 
symptomer med mer. Gjennom en slik systematisering vil sannsynligvis registerarbeidet i seg selv 
føre til høyere kvalitet i pasientbehandlingen. Registeret vil også legge til rette for en systematisk 
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og standardisert samling av biologisk materiale for genetisk kartlegging, biomarkørforskning og 
basal stamcelleforskning. Det er et klart inntrykk at pasientene etterspør forskning på sykdommen 
og stiller seg svært positiv til å delta i nærmest ethvert tiltak som kan tenkes å føre til nye 
behandlingsmetoder eller annen forbedring. Forskning stimulerer fagmiljøene til å holde seg 
oppdatert, og bidrar således til kvalitet. 

• Samarbeid utover landets grenser: I tillegg til å kvalitetssikre arbeidet nasjonalt, er det ønskelig å 
jevnføre vår oppfølging med land det er rimelig å sammenligne oss med. I Sverige har de nylig 
(2015) etablert et tilsvarende kvalitetsregister, og det er naturlig ved etablering av et norsk register 
at vi legger oss nært opp til de variabler som registreres i Sverige. Det samme gjelder for andre, 
større registre det kan være naturlig å samarbeide med. I denne sammenheng har vi etablert 
samarbeid med et stort ALS-register i Syd-Tyskland, som nå har over 3000 registrerte pasienter.  

• Forenkle/forbedre poliklinisk oppfølging. Det skal utvikles en nettløsning for innregistrering av 
data. Pasientene vil rapportere inn før konsultasjonen (pasientstyrt egenrapportering (PER)), slik at 
denne informasjonen er tilgjengelig for legen i forkant og muliggjøre prioritering av tidsbruken mot 
pasientens hovedproblem(mer). Dataløsningen vil ha et grensesnitt som gjør det lettere å følge 
sykdomsutviklingen. 

6 Forankring 

6.1 Faglig forankring  
Registerinitiativet støttes av klinikkledelsen ved Nevroklinikken, St. Olavs Hospital. Initiativet er 
presentert for og akseptert av Helse Midt-Norge RHF. Det er tatt kontakt med personer innen forskning 
og klinikk med representasjon fra alle regionale helseforetak, samt pasientrepresentanter. 
Fagpersonene representerer nevrologisk og lungemedisinsk kompetanse, samt andre helseprofesjoner 
med erfaring i ALS-oppfølging. 

6.2 Nasjonal forankring 
Deltakelse i registeret vil bli søkt forankret i avdelingsledelsen ved landets 16 nevrologiske avdelinger, 
og en lokal oppfølgingsansvarlig utpekes ved hvert sykehus. Det er allerede tatt uformell kontakt med 
universitetssykehusavdelingene, som er innforstått med og støtter initiativet. Registeret vil kunne 
presenteres for landets ALS-team på neste nettverksmøte, som vil bli holdt i Trondheim i februar 2017. 
Det antas høy og tverrfaglig deltakelse på dette møtet.  Dersom registerinitiativet støttes, planlegger vi 
at registeret presenteres på årsmøtet i Norsk nevrologisk forening i mars 2017. 

6.3 Forankring i pasient- og brukergruppen 
Tre pasientforeninger oppgir å inkludere pasienter med motornevronsykdom. Disse er Foreningen for 
muskelsyke (FFM), pasientforeningen «Alltid litt sterkere» og stiftelsen «ALS norsk støttegruppe». Av 
disse synes ALS norsk støttegruppe å være klart mest aktiv. Gruppen er ikke organisert som 
pasientforening, men som stiftelse. Gruppen driver aktivt opplysningsarbeid og organiserer pasienter 
og pårørende i en aktiv Facebook-gruppe. Støttegruppen har i 2015 lyktes i å samle inn betydelige 
forskningsmidler. Støttegruppen er informert om registerinitiativet, og vil utnevne en representant til 
Fagrådet. Gjennom den interesse som vises fra pasientforeningen, har vi grunn til å tro at det er høy 
motivasjon fra pasientenes side for å bli med i registeret.  

7 Registerdesign 
Registret planlegges som et samtykkebasert register. All inklusjon baseres på informerte, uttrykkelige 
og frivillige samtykker fra pasientene, basert på informasjonsskriv som beskriver registret (jfr. Lov om 
behandling av personopplysninger § 8 og 9). Samtykke avgis skriftlig og lagres av behandlende enhet.  
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7.1 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
• Inklusjonskriterier  

o Alle pasienter som etter utredning får diagnosekode «G12.2 Sykdom i motoriske nevroner» 
o Pasienter som ved genetiske analyse får påvist Kennedys sykdom (ICD10 kode G12.1)  
o Pasienter med uspesifisert motornevronsykdom (ICD10-kode G12.9) 
 

• Eksklusjonskriterier:  
o Manglende pasientsamtykke 
o Død 
o emigrasjon 
o Feil diagnose 

 

7.2 Pasientforløp og valg av variabler 
Variablene for MND-registeret foreslås innregistrert på diagnosetidspunkt og deretter hver 3. måned, 
samsvarende med det som per i dag er typisk intervall for planlagte kontrollbesøk. Variablene skal i 
størst mulig grad være samsvarende med de kliniske variabler det er naturlig å registrere inn gjennom 
forløpet av sykdommen. 
Av hensyn til sammenligning av kvalitetsparametere ønsker vi å legge oss så nært opp til det svenske 
MND-registeret som mulig. Variabellisten finnes i Vedlegg 1. 

7.3 Oppsummering av registerets kvalitetsmål 

Variablene som skal registreres er valgt i stor grad kvalitetsindikatorer med definerte kvalitetsmål, slik 
at innsamlede data kan vurderes opp mot en ønsket standard. I noen tilfeller finnes ingen nasjonal 
enighet om standard, f.eks. hvorvidt pasient skal utredes nevropsykologisk. For enkelte variabler vil de 
derfor per nå kun tjene til å kartlegge utbredelsen av tilbudet. En av de fem kvalitetsdiemensjonene er 
likt tilbud, og regional eller tidmessig variasjon i tilbudet vil dermed kunne vurderes ut i fra 
kvalitetsmålsetning om likt tilbud. Det er et mål om at pasientregistrerte data i størst mulig grad skal 
benyttes. 

7.3.1 Strukturmål 
• Tidsrammer 

o Tid fra oppgitt symptomdebut til henvisningsdato til nevrologisk konsultasjon til 
diagnosedato  

o Kvalitetsmål: Rimelig tidsbruk, ingen nasjonale krav er satt. Regionale variasjoner? 
• Tverrfaglig tilnærming  

o Registrere dato for første vurdering av f.eks. lungelege, fysioterapeut, logoped etc 
o Kvalitetsmål: Tverrfaglig tilnærming.  

• Ernæringsscreening 
o Kvalitetsmål: regelmessig screening med BMI 

• Kommunal oppfølging (hjemmesykepleie, personlig assistent, institusjonalisering)  
o hvor mange pleiere / BPA ivaretar pasienten hjemme eller på institusjon (egne team)?  
o Inkludere variabler som etterspør personellmessig ressursbruk (antall lønnede ansatte i 

team rundt pasienten; kommunalt pleiepersonell, BPA, familiemedlemmer). 
o Bruk av lønnet pårørende i pleieteam? 
o Kvalitetsmål: likt tilbud uavhengig av bosted 

• Oppdatert kritisk informasjon i journalen 
o Kvalitetsmål: kritisk informasjon er oppdatert. 

• Hjelpemidler 
o Kvalitetsmål: variasjon i tilbudet 
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7.3.2 Prosessmål 
• Etablering av PEG  

o Kvalitetsmål: etablering av PEG sammenholdt med BMI-verdi 
• Adekvat lungemessig utredning og behandling 

o Spirometri (FVC/VC). 
 Kvalitetsmål: bør gjøres hos alle pasienter, altså bør høy dekningsgrad foreligger 

o Arteriell blodgass (pCO2) 
 Kvalitetsmål: bør gjøres hos alle pasienter, altså bør høy dekningsgrad foreligger 

o Etablering av behandling sekretmobiliserende tiltak som «hostemaskin» 
 Kvalitetsmål: Etablering til rett tid, basert på pasientens egenrapporterte 

symptombyrde og objektive mål (eg pCO2)  
o Etablering av LTMV  

 Kvalitetsmål: Etablering til rett tid, basert på pasientens egenrapporterte 
symptombyrde og objektive mål (eg pCO2)  

• Etablering av invasiv ventilasjon 
o Kvalitetsmål: plan for hvordan behandlingen skal avsluttes 

• Etablert og eksperimentell behandling  
o Kvalitetsmål: alle pasienter med ALS skal tlbys riluzol 
o Kvalitetsmål: alle pasienter som kvalifiserer etter inklusjonskriterier tile fremtidige 

terapistudier, skal  
o Kvalitetsmål: kartlegge omfanget av eksperimentell behandling 

• Psykiatrisk komorbiditet  
o Kvalitetsmål: regelmessig kartleggin (egenraportert HAD-score) 
o Kvalitetsmål: Oppstart behandling ved økende HADscore 

• Kognitiv funksjon 
o Nevropsykologisk utredning 

 

7.3.3 Resultatmål 
• Livslengde 

o Overlevelse fra diagnosetidspunkt 
• Livskvalitet 

o Eg. LISAT-score 

7.4 Pasientrapporterte data 
Pasientstyrt Egen-Rapportering (PER) vil være en vesentlig del av registeret og vil bli etablert for en del 
variabler som pasienten selv og/eller pårørende/personlig assistent kan registrere inn i forkant av 
poliklinisk konsultasjon. Det er gode erfaringer med dette i det svenske MND-registeret. I Norge er det 
vanlig å skille mellom Pasientstyrte Outcome-variabler (PROM) og Pasientstyrte Erfaringsvariabler 
(PREM)  Erfaringene fra Sverige taler for at pasientregistrerte data kan danne grunnlag for en mer 
målrettet og strukturert konsultasjon. Denne effekten erfarer man i Sverige motiverer både pasienter 
og det kliniske miljøet til å sørge for innregistrering før poliklinisk time. 
I utgangspunktet berammer vi PER til de variabler man har erfaring med i det svenske registret. Der 
registreres kroppsvekt (nødvendig for BMI-beregning), LISAT (livskvalitetsskjema), HAD (skåringskjema 
på angst og depresjon) og egenmedisinering som PER. Pasienten har en egen innloggingsportal på 
nettsidene til «Svenska neuroregistret». Det sendes automatisk SMS-varsel to uker før planlagt 
konsultasjon som påminnelse om å gjennomføre innrapportering. 
 

7.5 Formidling av resultater 
Deltakende institusjoner har fortløpende og kontinuerlig tilgang til egne data. Registeret vil utgi 
årsrapport med anonymiserte data. Ulikheter mellom regioner eller helseforetak vil ikke bli presentert 
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på aggregert nivå før tallene er tilstrekkelig store til at sammenligninger er pålitelige. Resultater fra 
registeret skal offentlig tilpasset ulike målgrupper (fagfolk, ledelse, pasienter og pårørende, allmenhet).  
Det er ingen restriksjoner på benyttelse av registerdata til forskningsformål. Ethvert forskningsprosjekt, 
regionalt, nasjonalt eller internasjonalt må søke om å benytte data fra Registeret. Utgivelse av data til 
forskningsformål besluttes av Fagrådet eller den rådet bemyndiger. Ethvert prosjekt som ønsker å 
benytte data fra registeret skal være godkjent i Regional Etikkomite (REK).  

7.6 Deltagende enheter 
Det planlegges registrering ved alle landets nevrologiske avdelinger (16 avdelinger og to poliklinikker). 
Erfaringen fra Sverige er så langt at oppslutningen er god. Deres IKT-løsning har gjort at innregistrerte 
data får umiddelbar nytte som klinisk beslutningsstøtte i den løpende oppfølging av den enkelte 
pasient. Dette motiverer både pasient og kliniker til innregistrering. Imidlertid fanger man ikke det 
antall pasienter prevalensestimater skulle tilsi. Det spekuleres om en del pasienter følges av 
privatpraktiserende nevrolog. Bruken av privatpraktiserende nevrolog er generelt mindre utbredt i 
Norge, og det er sannsynligvis kun unntaksvis at disse nevrologene følger opp pasienter med 
motornevronsykdommer. 
 

8 IKT 
Registeret skal være elektronisk. Løsningen skal lages på MRS-plattformen (Medisinsk Registrerings 
System) som er utviklet av HEMIT og godkjent av Datatilsynet for anvendelse til nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. I utforming (grensesnitt) vil man legge seg tett opp til Norsk MS-register og biobank og 
de svenske nevroregistrene, især Register för motorneuronsjukdommer. Det er gjennomført et 
planleggingsmøte med HEMIT, hvor den svenske løsningen er gjennomgått. Datateknisk vil det være 
mulig å få til en tilsvarende løsning på vår dataplattform med likelydende variabler. Således sikres 
mulighet for sammenligning registrene imellom. 
Registerløsningen vil bli organisert med lokale kvalitetsregisterenheter (databaser) ved hvert 
helseforetak. Hver enhet skal ha egen kontaktperson med ansvar for datakvaliteten. Registrering til 
databasen skal kunne gjøres fortløpende fra alle deltagende sykehus. Hver behandlingsinstitusjon skal 
til enhver tid ha tilgang til egne pasienters data, og til akkumulerte, anonymiserte data. 
Registeret sin IT løsning driftes av Norsk Helsenett. Data til nasjonal database overføres via Norsk 
Helsenett, og registrerte data blir oppbevart på dataserver administrert av Norsk Helsenett. 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. 

8.1 Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet 
Dekningsgrad vil jevnlig bli undersøkt mot uttrekk av relevante opplysninger fra NPR, 
dødsårsaksregistret og reseptregistret.  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.                                                                                                                

8.2 IKT-løsning for rapportering 
Formidling av registerdata/analyser skal være web-basert, tilgjengelig for den enkelte 
behandlingsinstitusjon, lokale og regionale foretak samt sentrale helsemyndigheter. 

8.3 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 

66 
 



 

8.3.1 IKT-sikkerhet 

Ivaretas av Helse Midt-Norge IKT etter gjeldende rutiner. 

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

9 Registerorganisering 

9.1 Databehandlingsansvarlig: 
• Databehandlingsansvarlig instans er St Olavs Hospital ved administrerende direktør. Ved en 

eventuell nedleggelse av registeret vil dataene forvaltes av databehandlingsansvarlig. 

9.2 Databehandler 
Databehandler er Norsk Helsenett.   

9.3 Fagrådsgruppe 
• Fagrådet utnevnes av databehandleransvarlig. Fagrådet konstituerer seg selv og utpeker seg en 

leder.    
• Fagrådsgruppen vil være tverrfaglig 
• Gruppen vil inkludere brukerrepresentasjon 
• Representanter fra alle helseregioner og representanter fra både lungemedisinsk og nevrologisk 

fagmiljø 
• Fagrådet forvalter Registerets vedtekter 

9.4 Øvrige ledelse 
• Faglig leder og daglig leder for registeret ansettes av Seksjons for medisinske kvalitetsregistre v/St. 

Olavs Hospital 
• Faglig leder av register må være tilsatt i samme organisasjon som databehandleransvarlig. 
• Daglig leder skal ivareta den databehandleransvarliges plikter i henhold til konsesjon. 
• Daglig leder for registeret vil etter behov og ressurstilgang i samråd med Fagrådet etablere et 

registersekretariat som tar ansvar for innsamling, forvaltning og publikasjon av data i registeret. 

10 Tidsplan 
● Høst 2015: Initiativ til registeret ble tatt. Tore Wergeland Meisingset ansatt i fordypningsstilling for 

2016 med formål å etablere registeret.  

● Våren 2016 etablerte vi kontakt med to andre MND-register. 1) ALS-registeret i Schwaben, Syd-
Tyskland, med Prof. Albert Ludolph ved Nevrologisk avdeling, Ulm Universitetssykehus som leder. 
Tre møter med diskusjoner om utforming av registeret. 2) Det nyopprettede svenske MND-
registeret. Studiebesøk til Karolinska sjukhuset 13.6.2016.  

● Juni 2016: Første møte med HEMIT om etablering av dataplattform. 
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● Sommer/høst 2016: Ferdigstillelse av Registerbeskrivelse. Første møte i arbeidsgruppen som tenkes 
å være forløper til registerets Fagråd. Ferdigstillelse av variabelliste og formell registersøknad. 
Formell forankring ved HF og RHF. 

● Høst/vinter 2016/17:  

1. Søknad om konsesjon til datatilsynet. 2. søknad om nasjonal status via ekspertgruppe og 
interregional styringsgruppe Utarbeidelse av dataplattform. Ansettelse av daglig registeransvarlig.  

● Vår 2017: Offisiell oppstart av registeret.  

● 2017 ut året: Innregistrering av eksisterende pasienter ved avdelinger som er etablerte 
samarbeidspartnere. Besøksrunde til alle nevrologiske avdelinger med etablering av 
kontaktpersoner og trinnvis innregistrering av eksisterende pasienter. 

11 Personvern/etikk 

11.1 Begrunnelse for variabelvalg og design 

Variabelvalg og design samsvarer i høy grad med oppsettet i det svenske MND-registeret, som er i drift 
og hvor erfaringene er gode. Variabler og design er innrettet slik at det i størst mulig grad skal fremstå 
som logisk og dekkende for den kliniske utviklingen av sykdommen, og slik at innsamlede variabler kan 
benyttes som kvalitetsmarkører.  

11.2 REK, Regional komité for medisinsk forskningsetikk 
• Registeret baserer seg på konsesjon fra Datatilsynet.  
• Forskningsprosjekt som ønsker å benytte registeret må godkjennes av REK. 
 

11.3 Kopling til andre registre  
• Norsk Pasientregister 
• Folkeregisteret 
• Dødsårsaksregisteret 
• Ligningsinformasjon fra SSB 
• Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister  
• Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon  

o Pasienter med langtids mekanisk ventilasjon vil registreres i dette registret, og det vil være 
viktig å sammenholde data.  

• Nasjonalt register for hjertekarlidelser  
o En risikofaktor for MND er god fysisk form. Som ledd i å karakterisere pasientgruppen 

nærmere er det ønskelig å se etter overlapp (eller manglende overlapp) med pasienter med 
aterosklerotisk sykdom.  

• Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
o Grunnet at pasienter med SMA registreres her 

• Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - 
NorKog  

o Grunnet ALS tette tilknytning til frontallappsdemens 
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Det kan være aktuelt å sammenstille data med opplysninger i andre offentlige registre som ledd i 
valideringen av innsamlede data, men også som ledd i forskningsprosjekter. Muligheten for koplingene 
i forbindelse med forskning vil fremgå av samtykket. 
 

12 Rutiner for informasjon om registeret til pasienter 

Det skal utarbeides informasjonsskriv hvor kontaktperson til en registerkoordinator fremgår. Pasienten 
kan på et hvert tidspunkt kontakte vedkommende hvis pasienten ønsker å trekke seg fra registret. Det 
vil utvikles nettsider hvor tilsvarende informasjon er tilgjengelig. Erfaringer fra det svenske 
registerinitiativet er at registerdata brukes aktivt i konsultasjonen med den enkelte pasient. Pasienten 
vil også aktivt oppfordres til å bidra med egenregistrering. Ved konsultasjon vil således informasjon fra 
registret være tilgjengelig for pasienten, og kan formidles av lege hvis ønskelig fra pasientens side.  

13 Vedlegg 
Vedlegg 1. Forslag til variabler i MND-registeret 

Vedlegg 2. Forslag til vedtekter (Fastsettes senere av Fagrådet) 

Vedlegg 3: samtykkeskjema 
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Plan for forbedringer fra de fire kvalitetsregistrene som mottok “Varsel om 
manglende faglig utvikling”  
 
Bakgrunn 
Saken er en oppfølging av ekspertgruppens gjennomgang av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2015. Det ble ved denne gjennomgangen identifisert fire registre 
ekspertgruppen anbefalte interregional styringsgruppe å gi varsel for manglende faglig framdrift. 
Ekspertgruppen laget et forslag til tidsplan for gjennomføring av forbedringer i disse registrene.  
 
Styringsgruppen behandlet saken i sitt møte 30.11.16 (sak 40-16), og ga Ekspertgruppen honnør for vel 
gjennomført arbeid. 
 
Styringsgruppen utstedte, på bakgrunn av ekspertgruppens anbefaling, ”Varsel om manglende faglig 
framdrift” til fire registre: 
1. NORIC: har ennå ikke koblet seg til basisregisteret eller gjennomført dekningsgradsanalyse, og bør 

være pådriver for utvikling av nasjonale retningslinjer og utvikle kvalitetsindikatorer. 
Styringsgruppen ønsker i tillegg å opplyse at om det skal gjøres en gjennomgang av registre 
med tilgrensende/overlappende pasientgrunnlag. Styringsgruppen ber om registerets 
synspunkter vedrørende dette for pasientgruppen NORIC og Norsk Hjerteinfarktregister 
inkluderer.  

2. ROAS: mangler fortsatt en plan for rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende 
enheter.  

3. Døvblindhet: har ikke levert årsrapport for 2015, og har ikke samlet data siden 2012.  
4. Gastronet: har over mange år hatt lav dekningsgrad på rundt 30%. Deltakende avdelinger (inkludert 

ledelse) må få tilgang til avdelingens aggregerte data og nasjonale data. 

Styringsgruppen ønsket en strammere tidsplan for gjennomføring av forbedringer for de registre som 
får varsel, enn den tidsplanen Ekspertgruppen hadde lagt opp til. Registrene får frist til 10.04.17 med å 
levere plan for forbedringer, og 15.10.17 med å beskrive de gjennomførte forbedringer. Dersom 
registrenes forbedringer ikke vurderes som tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale at 
Interregional styringsgruppe høsten 2017 sender melding til Helsedirektoratet og anbefaler at 
registeret mister sin nasjonale status.  
 
Status: 
De fire kvalitetsregistrene som har mottatt varsel, har alle innen fristen sendt sin plan for forbedringer. 
Ekspertgruppen bes i dagens møte å vurdere om disse planene er tilfredsstillende. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.2017 
Saksnr  7/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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Vedlegg  
13 varsel NORIC (i saksdokument) 
14. Svar på varsel Noric (i saksdokument) 
15 Plan for forbedring av NORIC(i saksdokument) 
16 varsel ROAS (i saksdokument) 
17 Svar varsel ROAS (i saksdokument) 
18 Varsel Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet (i saksdokument) 
19 Svar på Varsel Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet (i saksdokument) 
20 Varsel Gastronet (i saksdokument) 
21 Svar på varsel gastronet (i saksdokument) 
 
 
 
 
Vedtak 
Utformes i møtet 
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Sak 7/17 vedlegg 13 Varsel NORIC   
 
Til NORIC/FHI/Helse Vest Kopi: Helsedirektoratet 
 

01.12.2016 
VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I NORSK REGISTER FOR INVASIV KARDIOLOGI 
(NORIC) 
 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet 
i veileder for de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre» (Helsedirektoratet, IS-2526, 2016). 
 
Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale  
medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål, og om 
kravene for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre er oppfylt.  Ved gjennomgangen av 
registrene blir de klassifisert fra stadium 1 til 4 etter stadieinndelingssystemet. 
 
Ved vurderingen av årsrapport for 2015 for NORIC har Ekspertgruppen funnet at registeret har vist 
mangelfull utvikling med tanke på å sikre opprettholdelse eller forbedring av kvalitet og funksjon. 
Vedlagt er ekspertgruppens vurdering av registerets årsrapport. 
 
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
 
Registeret ble opprettet i 2012, men har fortsatt ikke koblet seg til basisregisteret, og ser ikke ut til å 
prioritere dette. Dette ble påpekt av Ekspertgruppen også i 2015 ved gjennomgang av årsrapporten for 
2014. 
 
Ekspertgruppen merker seg at det fortsatt ikke foreligger nasjonale retningslinjer eller 
kvalitetsindikatorer, og at det følgelig ikke presenteres resultater knyttet opp mot dette. Å være en 
pådriver for nasjonale retningslinjer, og utvikling av kvalitetsindikatorer er et sentralt arbeid for 
kvalitetsregistre og burde i prinsipp foreligge før oppstart av et register. Presentasjon av 
kvalitetsindikatorer er forventet av et kvalitetsregister. 
 
På disse kjerneområdene for et kvalitetsregister vurderes NORIC forbedringstiltak ikke å være 
tilstrekkelige, spesielt i lys av et register som ble startet i 2012. NORIC har heller ikke gjennomført 
dekningsgradsanalyser med kobling på individnivå mot NPR eller annen datakilde. 
 
Styringsgruppen ønsker i tillegg å opplyse at om det skal gjøres en gjennomgang av registre med 
tilgrensende/overlappende pasientgrunnlag. Styringsgruppen ber om registerets synspunkter 
vedrørende dette for pasientgruppen NORIC og Norsk Hjerteinfarktregister inkluderer. 
 
Interregional styringsgruppe ber om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan 
for forbedringer som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte. Dersom Ekspertgruppen finner 
denne planen akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen 
15.10.17, som framlegges på Ekspertgruppens høstmøte. Dersom forbedringer av registret da ikke 
vurderes som tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale overfor Interregional styringsgruppe at 
det høsten 2017 utstedes en Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister 
status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. 
 
Med vennlig hilsen  
Interregional styringsgruppe  
V/Olav Røise  
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Sak 7/17 Vedlegg 14        Svar på varsel NORIC 
Til  

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 

Bergen 04.04.17 
 
PLAN FOR FORBEDRINGER AV NORSK REGISTER FOR INVASIV KARDIOLOGI 
Viser til brev om varsel om manglende faglig utvikling i Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) 
datert 01.12.2016. 
 
Vi har med interesse og en viss forundring lest varselet, da det blir omtalt en del mangler ved registeret 
som vi mener er i orden og på plass. Vi har derfor gått nøye gjennom årsrapporten og ekspertgruppens 
vurderinger for å prøve å forstå hva denne ulike oppfatningen kan skyldes. 
 
Vi ser at ekspertgruppen har basert sin vurdering hovedsakelig på del III i årsrapporten med de kapittel 
som er vist til der og ikke lagt til grunn Årsrapporten til offentliggjøring eller tidligere årsrapporter. 
Dette er for så vidt forståelig, men vi har ikke tatt dette inn over oss når vi har svart på underpunktene 
i årsrapporten. Vi har tvert i mot forsøkt å holde svarene i kapittel 5 – 9 så korte som mulig med det 
resultat at svarene der isolert sett ikke har vært godt nok dekkende for den faktiske situasjonen. F.eks. 
når vi på spørsmål 18 svarer at vi har en dekningsgrad over 80 % er dette på bakgrunn av analyser for 
2014 der vi fant at dekningsgrad på gruppenivå var > 95 % for PCI- prosedyrer ved alle rapporterende 
sykehus. Dette er dessverre ikke begrunnet i punkt 5.4, og ekspertgruppen har ikke festet lit til vår 
angivelse av dekningsgrad.  På bakgrunn av analysene fra 2014, ble ny dekningsgradsanalyse planlagt 
for data fra 2016, dette på bakgrunn av at FHI har opplyst om at det ikke er kapasitet til årlige 
dekningsgradsanalyser og det heller ikke fra interregional styringsgruppe er lagt opp til hyppigere 
analyser. FHI har nå fått oversendt datafiler for dekningsgradsanalyser på individplan for siste 3 år. Vi 
kan også forsikre ekspertgruppen at vi sterkt ønsker kobling til basisregisteret for analyser av 
mortalitet, dødsårsak og sykehusopphold med relevante diagnose- og prosedyrekoder (se vedlagte plan 
for forbedring). 
 
Ekspertgruppen har merket seg at det ikke foreligger nasjonale retningslinjer eller kvalitetsindikatorer, 
og at det ikke er presentert resultater knyttet opp mot dette i årsrapporten. Vi vil her påpeke at det 
faktisk er presentert resultater fra en nasjonal kvalitetsindikator (ventetid for angiografi ved NSTEMI) 
hvert år fra første årsrapport for 2013. Vi har også presentert resultater for dette ved offentliggjøring 
av årsrapportene fra kvalitetsregistrene i Helsedirektoratet i 2015. I tillegg har vi i siste årsrapport 
presentert 3 nye kandidater for kvalitetsindikatorer (se vedlagte plan for forbedring). 
 
Når det gjelder nasjonale faglige retningslinjer innenfor hjerte- og karsykdommer er det per i dag 
etablert slike retningslinjer for bare et fagfelt som svarer til et kvalitetsregister (Slagregisteret). 
Innenfor hjertesykdommer har det vært utarbeidet gode europeiske retningslinjer (guidelines) for 
behandling av ulike pasientgrupper, og det norske faglige miljøet har forholdt seg til dette. Nye 
europeiske retningslinjer har blitt vurdert av egne komiteer som har gitt anbefaling om godkjenning, 
eventuelt med en viss norsk tilpasning, til styret i Norsk Cardiologisk Selskap som har godkjent 
retningslinjene. Disse har fått stor oppslutning i det norske kardiologiske miljøet.  Slik vi forstår det, er 
det ikke ønskelig fra Helsedirektoratets side å opprette faglige retningslinjer der det foreligger 
tilsvarende europeiske retningslinjer som har god tilslutning i det norske faglige miljøet. Vi har   derfor 
tatt utgangspunkt i de europeiske retningslinjene når det gjelder nye kvalitetsindikatorer. Hvis 
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interregional styringsgruppe likevel ser behovet for egne norske retningslinjer, vil selvsagt registeret bidra til 
dette. 
 
Vi vil selvsagt bidra i arbeidet med gjennomgang av registrering av pasienter som er felles for NORIC og 
hjerteinfarktregisteret. Invasiv kardiologi er helt sentralt i behandling av denne pasientgruppen og viktig for å 
oppnå gode behandlingsresultat. Vi regner med å høre nærmere om dette prosjektet fra dere. 
 
Viser ellers til vedlagte plan for forbedringer i NORIC.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Svein Rotevatn  
Faglig leder  
Overlege dr.med. 
Norsk register for invasiv kardiologi 
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Sak 7/17 Vedlegg 15      Plan for forbedringer av NORIC 
 
 
Plan for forbedringer av NORIC 
 
1. Kobling til basisregisteret  
Kobling til basisregisteret er sterkt ønsket av registeret.  Vi er i dialog med FHI angående dette, kfr. eposter 14. og 
15. desember 2016, der dette ble tatt opp.  Det faller naturlig inn i 3 deler: 

a) Dekningsgradsanalyser 
Vi har avtalt med FHI å gjennomføre dekningsgradsanalyser på individnivå for prosedyrer med koronar 
angiografi og PCI. HN-IKT har laget krypterte datafiler for årene 2014, 2015 og 2016 og disse er overlevert 
til FHI. Tidspunkt for analysene er ikke endelig klarlagt, og vi er avhengig av kapasitet og prioritering fra 
FHI. 

   
b) Mortalitet og dødsårsak 

Vi skal undersøke mortalitet etter invasive kardiologiske prosedyrer, både for de pasientene som får 
utført koronar angiografi og for de som får PCI i tillegg. Vi ønsker å se på dette også i subgrupper 
avhengig av hastegrad, indikasjon, angiografiske funn og hvor omfattende behandlingen har vært. Vi 
regner med å få data på mortalitet og dødsårsaker innen 01.06.17, men er avhengig av prioritering fra FHI 
for dette. De mest sentrale analysene på dette bør kunne være klar til årsrapporten for 2016.  

  
c) Reinnleggelse etter invasive kardiologiske prosedyrer 

Vi vil undersøke reinnleggelser etter invasive kardiologiske prosedyrer basert på data fra NPR. Analysene 
vil omfatte reinnleggelser med relevante diagnosekoder slik det er definert i basisregisteret.  Vi 
planlegger disse analysene til høsten 2017, og regner ikke med at de er klar for årsrapporten for 2016.  

 
2. Kvalitetsindikatorer  
Vi har fra 2013 rapportert årlige resultater for kvalitetsindikatoren «ventetid for angiografi ved NSTEMI». I tillegg 
til å presentere ventetidene ved forskjellig sykehus som utfører PCI, arbeider vi med å lage en mer oppdatert 
rapport til sykehusene slik at de kan følge utviklingen mer oppdatert.  Vi vil se på hvordan dette kan gjøres i et 
dashbord der brukerne enkelt kan velge tidsrom for analysen og justere utvalget av pasienter.  
 
I årsrapporten for 2015 presenterte vi også 3 andre kandidater for nasjonale kvalitetsindikatorer.  
 
1. Foreskrivning av dobbel platehemmer etter PCI med stent 
2. Foreskrivning av kolesterolsenkende behandling med statiner etter PCI 
3. Bruk av intrakoronar trykkmåling for vurdering av koronar stenose 
Alle disse har sterk anbefaling i europeiske retningslinjer som også er godkjent av Norsk Cardiologisk Selskap. 
 
I tillegg vil vi på bakgrunn av samme retningslinjer vurdere å bruke disse kvalitetsindikatorene som også til dels er 
brukt i svenske og amerikanske kvalitetsregister: 
1. Bruk av IVUS eller OCT ved stenting av venstre hovedstamme (SCAAR) 
2. In hospital og 30 dagers mortalitet etter PCI (etter kobling til basisregisteret)  
3. «Target vessel failure» og «target vessel revascularization» (tidligst 2018) 
4. Reinnleggelse etter PCI (NCDR) 
5. Ferdigstilling av komplikasjonsregistreringen for alle pasienter (SCAAR) 
 
Disse potensielle kvalitetsindikatorene vil bli diskutert på neste fagrådsmøte for NORIC og eventuelt tatt med i 
kommende årsrapporter.  
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Andre variabler som har relasjon til kvalitet og pasientsikkerhet ved den invasive kardiologiske virksomheten er 
ulike komplikasjoner som oppstår i tilknytning til prosedyrene.  Vi har rapportert forekomsten av komplikasjoner i 
årsrapporten for 2015, men finner ikke dette egnet som kvalitetsindikatorer foreløpig.   
Ved alle invasive kardiologiske prosedyrer brukes det røntgenstråler, og riktig bruk av stråling ved prosedyrene er 
relatert til pasientsikkerhet. Samtidig er det et mål å holde stråledosene lave for å unngå unødvendig 
strålebelastning på pasientene.  Vi har blitt forespurt av Statens strålevern om å rapportere stråledoser ved alle 
laboratorier som driver invasiv kardiologisk virksomhet til Strålevernet, og vi har avtalt at vi skal gjøre dette i 
løpet av juni.   Det kan også være aktuelt å ta med representative stråledoser ved de forskjellig sykehusene i 
årsrapporten.  
 
3. Nasjonale retningslinjer  
Innenfor hjerte- og karsykdommer er det per i dag etablert nasjonale faglige retningslinjer for bare et fagfelt som 
svarer til et kvalitetsregister (Slagregisteret). For øvrige fagfelt/registerfelt er det bare prioriteringsveiledere. 
Innenfor hjertesykdommer har det vært utarbeidet gode europeiske retningslinjer (guidelines) for behandling av 
ulike pasientgrupper, og det norske faglige miljøet har forholdt seg til dette.  Nye europeiske retningslinjer har 
blitt vurdert av egne komiteer som gitt anbefaling om godkjenning, eventuelt med en viss norsk tilpasning, til 
styre i Norsk Cardiologisk Selskap som har godkjent retningslinjene.  Disse har fått stor oppslutning i det norske 
kardiologiske miljøet.  Registeret kan eventuelt ta initiativ til å etablere nasjonale faglige retningslinjer innenfor 
invasiv kardiologi, men disse må være godt forankret i det invasive kardiologiske miljøet. Spørsmålet er jo om det 
vil være forsvarlig ressursbruk å gjøre dette i tillegg til de europeiske retningslinjene som fagmiljøet er vant til å 
forholde seg til.  
 
4. Validering/monitorering 
Vi har i årsrapporten oppgitt etablering av rutiner for monitorering som forbedringstiltak. Dette skal vi jobbe 
videre med i året som kommer. Vi har vært i kontakt med monitorer i Swedeheart i den forbindelse og de har gitt 
god informasjon om hvordan dette blir gjort i Sverige.  
 
Det er bare begrensete muligheter for validering av data i NORIC mot eksterne datakilder, men mortalitet etter 
prosedyrer og bruk av diagnose- og prosedyrekoder fra NPR, er tilgjengelig fra eksterne kilder.   
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Sak 7/17 Vedlegg 16         Varsel ROAS  
 

Til ROAS/Helse Bergen/Helse Vest Kopi: 

Helsedirektoratet 

 
 

01.12.2016 

VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I NASJONALT REGISTER FOR ORGANSPESIFIKKE 

AUTOIMMUNE SYKDOMMER (ROAS) 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet i 
veileder for de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» 
(Helsedirektoratet, IS-2526, 2016). 

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale  medisinske 
kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål, og om kravene for å 
opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre er oppfylt.  Ved gjennomgangen av registrene blir de 
klassifisert fra stadium 1 til 4 etter stadieinndelingssystemet. 

Ved vurderingen av årsrapport for 2015 for ROAS har Ekspertgruppen funnet at registeret har vist 
mangelfull utvikling med tanke på å sikre opprettholdelse eller forbedring av kvalitet og funksjon. Vedlagt 
er ekspertgruppens vurdering av registerets årsrapport. 

Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 

Til tross for utfordringer med «løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende 
enheter» påpekt i Ekspertgruppens evaluering høsten 2015, er konkret plan for dette forholdet fremdeles ikke 
rapportert å være på plass i årsrapporten for 2016. Et slikt system er grunnleggende for forbedring av klinisk 
kvalitet. 

 
 
Interregional styringsgruppe ber om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan for 
forbedringer som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte. Dersom Ekspertgruppen finner denne 
planen akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen 15.10.17, som 
framlegges på Ekspertgruppens høstmøte. Dersom forbedringer av registret da ikke vurderes som 
tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale overfor Interregional styringsgruppe at det høsten 2017 
utstedes en Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister status som nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister. 

 

Med vennlig hilsen 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 

V/leder, Olav Røise 
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Sak 7/17 vedlegg 17   Svar Varsel ROAS  
 
 
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Bergen, 4. april 2017 
 
 
Vi viser til brev av 1. desember 2016 med varsel om manglende faglig utvikling for Register for organ-spesifikke 
autoimmune sykdommer (ROAS). Ekspertgruppen peker spesielt på utfordringer med den løpende 
rapporteringen av resultater på sykehusnivå. 
 
Vi har etter vi mottok varselet arbeidet intenst med å etablere et system for rapportering på sykehusnivå, samt å 
forbedre andre spesifikke punkter i vår årsrapport som er kommentert fra ekspertgruppen. 
 
En punktvis detaljert oversikt over etablerte og planlagte tiltak vedlegges brevet. Jeg håper styringsgruppen 
finner tiltakene tilfredsstillende og at vi får fornyet tillit til å drive kvalitetsregisteret ROAS. 
 
 
Med hilsen 

 
Eystein Sverre Husebye  
Professor overlege dr med  
Leder av ROAS 
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I ekspertgruppens brev heter det: Det må utvikles en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende 
rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter. Nettsiden i sin nåværende form 
oppfyller ikke dette kravet. 
 
 
Vi takker for denne kommentaren og vi har nå laget følgende plan for gjennomføring av analyser og løpende 
rapportering. Vi vil etablere en «dashboard» webløsning (liknende MRS Resultat) som vil være tilgjengelig for alle 
registeransvarlige via personlig pålogging. Her vil det i sanntid vises parametre på Helseforetaksnivå og totalt for 
landet, nemlig: 
• antall registrerte pasienter 
• andel med steroidkort 
• andel registrert i kjernejournal 
• andel med utdelt Solu-Cortef til selvinjeksjon 
• andel som har fått informasjon om akuttbehandling 
• andel som har deltatt på mestringskurs 
• dekningsgrad basert på siste dekningsgradsanalyse 
• andel med blodprøver tilsendt vår biobank 
• andel med blodprøver tilsendt innen siste 15mnd 
• andel med oppdatert informasjon (årskontroll skjema tilsendt) (innen 15 mnd) 
• antall dødsfall per 100 pasienter per år 
• gjennomsnittlig behov for ekstradoser 
 
 
Løsningen er allerede tatt i bruk av diabetesregisteret, der den f.eks. viser gjennomsnittlige HBA1c verdier per år 
per institusjon. Dashboard for ROAS vil bli etablert i løpet av april måned. I april vil den regionale lederen i Helse 
Sørøst få samme påloggingstilgang som de ansatte i registeret og vi vil også vurdere slik påloggingstilgang for de 
andre helseforetakene. 
 
I tillegg vil disse parameterne bli tatt med i en årlig skriftlig rapport og sendt til alle sykehus. Vi arbeider også med 
en webløsning der pasientansvarlig lege kan få tilgang til detaljer om sine pasienter, men slike løsninger vil kreve 
godkjenning fra datatilsynet og andre myndigheter og må utredes nærmere. 
 
 
5. Har oppdatert plan for utvikling av registeret 
 
Ekspertgruppen: under tvil 
 
Vi har nå revidert og konkretisert kvalitetsparameterne i registeret i forhold til gjeldende internasjonale 
retningslinjer for de aktuelle sykdomsgruppene som inngår i ROAS. Registreringsskjemaet og årskontrollskjema er 
oppdatert for å hente inn disse opplysningene. Følgende prosessindikatorer er definert: 
  
Prosessindikatorer generelt: 
 
• andel som har deltatt på mestringskurs 
• dekningsgrad basert på siste dekningsgradsanalyse 
• andel med blodprøver tilsendt vår biobank 
• andel med blodprøver tilsendt innen siste 15mnd 
• andel med oppdatert informasjon (årskontroll skjema tilsendt) (innen 15 mnd) 
• Andel som behandles av endokrinolog/indremedisiner/allmennlege 
 
 

1. For å forebygge og bedre behandling av binyrekriser, en potensielt dødelig komplikasjon til 
binyrebarksvikt og i den forbindelse registrere infeksjoner som ofte er utløsende årsak. 

Prosessindikatorer binyrekrise: 
• Årsak 
• Mottatt Solu-Cortef 
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• Bruk av Solu-Cortef prehospitalt 
• Fungerte steroidkortet i bruk? 
• Antall infeksjoner som krever medikamentell behandling eller innleggelse 
• Antall innleggelser 
• Mottatt informasjon om dosering ved sykdom o.l. 
• Diagnose lagt til i kjernejournal 
• Kobling mot reseptregisteret for registrering av anti-mikrobielle medikamenter 
 
For enkelte av prosessindikatorene for binyrekrise vil vi definere målnivå for hvor stor andel av pasientene som 
bør ha oppfylt de enkelte indikatorene. 
 
 

2. For å forebygge og behandle framtidig kardiovaskulær sykdom, en potensiell komplikasjon/bivirkning av 
overdosering av kortikosteroider 

Prosessindikatorer på kardiovaskulær risiko 
• Doseregistrering, normaldosering, ekstradoser 
• Lipider 
• Røykestatus 
 
Prosessindikatorer på kardiovaskulær sykdom 
• Hypertensjon 
• Type 2 diabetes 
• Koronarsykdom 
• Cerebrovaskulær sykdom 
 
 

3. Tidlig overgangsalder og færre fødsler er assosiert med binyrebarksvikt. Vi ønsker å forstå årsakene og 
finne prediktive markører for tidlig overgangsalder 

 Prosessindikatorer på reproduksjonshelse 
• Prematur ovarial insuffisiens (tidlig menopause) 
• Graviditet og substitusjonsbehandling 
 
 
7. Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde. 
 
Ekspertgruppen: Nei 
 
Vi har årlig beregnet prevalens av blant annet Addisons sykdom etter fylke og funnet at prevalensen varierer fra 
20 til 5 per 100 000. Høyest prevalens er funnet i Hordaland og Sogn og Fjordane som er lik den som nylig er 
rapportert fra Island og den høyeste noensinne rapportert. Vi forstod derfor at NPR sin beregnede dekningsgrad 
på vel 30 % på landsbasis og 50 % i Helse Bergen var feil. Vi foretok så en dokumentkontroll som viste at 
diskrepansen skyldes feildiagnostisering og at den reelle dekningsgraden i Vest-Norge er > 95 %. Liknende 
dokumentkontroll foretas nå av registeransvarlige overleger over hele landet, dels for å beregne reell 
dekningsgrad, dels for å rekruttere flere pasienter til ROAS. I likhet med funnene på Vestlandet er det foreløpig 
meldt om et betydelig antall feilkodede pasienter, noe som tilsier at ROAS har en betydelig høyere dekningsgrad 
enn NPR sine tall tilsier. Vår dokumentkontroll viser at verifisert diagnose i pasientjournal, ikke NPR, bør være 
gullstandard for vurdering av dekningsgrad. Vi mener det er realistisk å oppnå en dekningsgrad på > 80 % i løpet 
av 2017. 
 
Parallelt arbeider vi med å beregne dekningsgrad via andre datakilder. En av dem er reseptregisteret der 
personer som benytter kombinasjonen Cortison og Florinef vil utgjøres av personer med binyrebarksvikt. 
 
 
Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale retningslinjer der de finnes 
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Ekspertgruppen: Nei 
 
Undertegnede har deltatt i utarbeidelse av internasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling i regi av 
Endocrine Society og European Society for Endocrinology (Bornstein et al, JCEM, 2016), samt ledet arbeidet med 
et Europeisk consensusdokument (Husebye et al, J Internal Medicine, 2014). I tillegg har undertegnete skrevet 
kapitlet om binyrebarksvikt i den nylig publiserte veilederen i endokrinologi utarbeidet av Norsk Endokrinologisk 
forening. Vi etablerer nå rapportering på viktige kvalitetsparametre som er oppgitt i nasjonal veileder og 
internasjonale retningslinjer som angitt i punktet over, bl.a. andel pasienter som får utdelt steroidkort, og andel 
pasienter som får utdelt Solu-Cortef til selvinjeksjon ved akutt sykdom. I tillegg vil vi innføre rapportering på 
analyser utført utfra anbefalinger i Nasjonal Veileder i Endokrinologi. Med flere institusjoner som har tilgang på 
EndoJournal håper vi at slik dataoverføring fra pasientjournal og laboratoriesystem i stor grad kan automatiseres. 
  
 
14. Presenterer resultater for PROM/PREM 
 
Ekspertgruppen: Nei 
 
Vi har tidligere samlet inn og presentert i årsrapporter livskvalitetsdata fra SF-36 og AddiQoL. Primært har disse 
dataene vært fra Helse Bergen, da der ikke fantes en enkel løsning for innsamling fra andre helseforetak. 
Vi har nå laget PROM-spørsmål som pasientene vil kunne svare på elektronisk via Helse Norge og med Bank ID 
identifikasjon. I pakken er det lagt inn Rand-36 (= SF-36), AddiQoL og et eget PROMs-skjema blant annet med 
mange av kvalitetsparametrene som skal rapporteres som angitt over. Spørsmålene i PROMs-skjemaet er 
utarbeidet i samråd med Fagsenter for pasientrapporterte data. Den elektroniske PROMS løsningen settes i 
produksjon i løpet av april 2017. 
 
Vi arbeider også med PREM i samråd med overnevnte fagråd og planlegger å effektuere dette i løpet av 2017. Det 
jobbes fortsatt med elektroniske løsninger som tilrettelegger for at PREM kan innrapporteres anonymt for den 
enkelte pasient, men gruppert etter sykdom og behandlingssted. 
 
 
16-21 Kriterier for klassifisering av registeret i stadium 4 
 
Ekspertgruppen: Nei 
 
Vi mener det er realistisk å nå stadium 3 og eventuelt stadium 4 i løpet av 2 år. Vi har planer for å kunne 
dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser, blant annet dekningsgrad som nevnt over. Vi 
arbeider også med andre valideringsanalyser. 
 
Dekningsgradanalyse pågår og vil kunne gjentas hvert annet år. Vi har allerede en dekningsgrad over 80 % i flere 
fylker og satser på at alle skal nå dette målet i løpet av 2 år. 
 
Dashboardløsningen vil sikre at registrerende enheter har løpende (online) tilgang til oppdaterte egne og 
nasjonale resultater. Resultater fra registeret som er tilpasset og gjort tilgjengelig for pasienter, er allerede 
etablert på ROAS sine hjemmesider. Vi mener det er realistisk å kunne dokumentere at registeret har ført til 
kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis, blant annet innen området behandling av akutte binyrekriser og mer 
fysiologisk steroidsubstitusjon. 
 
Resultatene fra systematisert innsamling av prosessindikatorene vil kunne gi grunnlag for fremtidige 
kvalitetsforbedringsprosjekt med formål å minske forskjeller og forbedre praksis for hvert enkelt 
sykehus/helseforetak. 
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Sak 7/17 vedlegg 18   Varsel Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet 
 
Til Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet/OUS/Helse Sør-Øst  
Kopi: Helsedirektoratet 
 

01.12.2016 
VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I NASJONALT KVALITETSREGISTER FOR DØVBLINDHET 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet i veileder for 
de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» 
(Helsedirektoratet, IS-2526, 2016). 
 
Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale  medisinske 
kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål, og om kravene for å 
opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre er oppfylt.  Ved gjennomgangen av registrene blir de 
klassifisert fra stadium 1 til 4 etter stadieinndelingssystemet. 
Bakgrunn for vurderingen: 
 
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet fikk nasjonal status i okt. 2012.  Basert på Årsrapport 2013, ble 
registeret vurdert til stadium 1. 
 
Det er ikke samlet data i 2013 og 2014. Datagrunnlaget beskrevet i årsrapport 2013 er fra 2012.   I årsrapporten 
fra 2013 ble det beskrevet: Baserer seg på data fra 4 regionssentre for døvblinde. Dekningsgrad 100 % på 
institusjonsnivå. Dekningsgrad på 40 % er basert på 146 personer av 362 personer registrert v/ minst et av 4 
regionssentre for døvblinde. 
Registeret har ikke levert årsrapport for 2015. Ekspertgruppen har ingen kunnskap om det er samlet inn data i 
2015. 
 
Registeret ble startet opp med OUS som databehandlingsansvarlig da kompetansetjenesten var lokalisert ved 
OUS. Ekspertgruppen ber om registerets vurdering av hvor registeret best kan ivaretas når kompetansetjenesten i 
2013 ble flyttet fra OUS. 
 
Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 
 
Hvis registeret skal fortsette å ha status som nasjonalt kvalitetsregister må det samle data og øke 
dekningsgraden. Det må også levere årsrapporter. 
 
Interregional styringsgruppe ber om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan for 
forbedringer som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte. Dersom Ekspertgruppen finner denne planen 
akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen 15.10.17, som framlegges på 
Ekspertgruppens høstmøte. Dersom forbedringer av registret da ikke vurderes som tilfredsstillende, vil 
Ekspertgruppen anbefale overfor Interregional styringsgruppe at det høsten 2017 utstedes en Melding til 
Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. 
  
Med vennlig hilsen 
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre  
V/leder, Olav Røise 
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Sak 7/17 vedlegg 19  Svar på Varsel Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet 
 

 
Til 
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre v/ leder Olav Røise 
 
Vi viser til brev av 01.12.2016 med va rsel om manglende faglig utvikling i nasjonalt kvalitetsregister for 
døvblinde.  Brevet peker på mangelfull inkludering av pasienter i registeret og uteblitt årsrapport for 2016. 
Interregional styringsgruppe ber i brevet om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan for 
å utbedre de påpekte manglene og minner om at registeret kan miste status som nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister hvis en slik plan ikke legges fram. 
 
Avdeling for sjeldne diagnoser, som forvalter behandlingsansvaret for kvalitetsregisteret for døvblinde, og for 
drift av Nasjonalt tverrfaglig team for tidlig identifisering og diagnostisering av døvblinde (NTT), ber med dette 
om at fristen settes til 10.04.2018 fordi det nå utredes om kvalitetsregisteret kan flyttes til Universitetssykehuset 
Nord- Norge (U N N). Hvis UNN overtar oppdraget bør sykehuset få en rimelig periode til å utarbeide en slik plan 
som interregional styringsgruppe   etterspør. 
 
 
Bakgrunn 
Oslo universitetssykehus ved Barne- og ungdomsklinikken (BAR) og Universitetssykehuset Nord-Norge ved 
Regionssenter for døvblinde Nord-Norge, har siden høsten 2012 et delt nasjonalt ansvar for pasienter med 
kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet i Norge (HOD 2012). 
 
Oslo universitetssykehus har ansvar for Norsk register for døvblinde og for Nasjonalt tverrfaglig team for 
identifisering og diagnostisering av døvblindhet (NTT). 
 
Regionssenter for døvblinde i Tromsø, UNN, har ansvar for Koordineringsenheten for døvblinde, som skal 
koordinere virksomheten i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). NKDB består av fire regionssentre 
og Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. 
 
Vi vurderer det slik at delingen av oppdraget på denne måten ikke er ideelt og at arbeidet med inkludering av nye 
pasienter /brukere i kvalitetsregisteret er vanskeligere med en slik organisering. Vi utreder derfor om ansvaret for 
registeret og NTT bør overføres fra Oslo universitetssykehus til Universitetssykehuset Nord- 
Norge/regionssenteret i Tromsø i løpet av 2017. 
 
 
Videre arbeid med registeret 
Parallelt med utredningen om en eventuell overflytting til UNN, vil Avdeling for sjeldne diagnoser jobbe videre 
med registeret og NTT. 
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Registeret har fått utvidet konsesjonen til å omfatte ikke-samtykkekompetente brukere og disse brukerne utgjør 
en betydelig del av populasjonen. Samtidig er det utpekt inkluderingsansvarlige ved de regionale sentrene, som 
skal arbeide aktivt for å få inkludert flere pasienter i registeret. 
Protokollen for registeret er meget omfattende, kompleks og utfordrende for en 
 
Brukergruppe der en del har store problem med informasjonstilegnelse og forståelse. Vi begynner derfor i 
inneværende år med en gjennomgang av protokollen med henblikk på forenkling. Vi mener at en mindre 
omfattende protokoll, og den nå utvidete konsesjonen, vil kunne øke inklusjonsraten. 
 
Registeret ligger på en Accessdatabase. Senhøstes 2016 var det et møte med I KT ansvarlig på OUS for å 
planlegge en gjennomgang av protokoll og overføring til eReg. Arbeidet ble ikke startet opp da OUS utreder en 
avhending av register og NTT. I H N benytter man, er vår forståelse, i stor grad plattformen OpenQReg. Registeret 
kan bli lagt over på den plattformen, hvis HN ønsker å overta behandlingsansvaret for registeret. 
 
 
Oppsummering 
Under de omstendigheter som nå foreligger, og med en forventet avhending av register og NTT til UNN, ber vi om 
at behandlingsansvarlig for registeret, enten det er OUS eller U N N, gis en utvidet frist. Vi ber om at ny frist 
settes til 10.04.2018. 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Olve Moldestad 
Konst. avdelingsleder, Ph.D  
Avdeling for sjeldne diagnoser 
  
Britta Nilsson Konsulent, Psykolog 
Avdeling for sjeldne diagnoser 
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Sak 7/17 vedlegg 20        Varsel Gastronet  
 
Til Gastronet/Sykehuset Telemark/Helse Sør-Øst  
Kopi: Helsedirektoratet 
 
VARSEL OM MANGLENDE FAGLIG UTVIKLING I GASTRONET 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal oppfylle visse krav til drift og rapportering som beskrevet i veileder 
for de medisinske kvalitetsregistre: «oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» 
(Helsedirektoratet, IS-2526, 2016). 

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre skal ved sin gjennomgang av de nasjonale  medisinske 
kvalitetsregistrenes årsrapporter vurdere hvorvidt de fungerer etter sitt formål, og om kravene for å 
opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre er oppfylt.  Ved gjennomgangen av registrene blir de 
klassifisert fra stadium 1 til 4 etter stadieinndelingssystemet. 

Ved vurderingen av årsrapport for 2015 for Gastronet har Ekspertgruppen funnet at registeret har v i s t  
mangelfull utvikling med tanke på å sikre opprettholdelse eller forbedring av kvalitet og funksjon. Vedlagt 
er Ekspertgruppens vurdering av registerets årsrapport. 

Følgende forhold ser Ekspertgruppen det nødvendig å forbedre: 

Registeret ble opprettet i 2003, men har hatt en kritisk lav dekningsgrad for å være relevant som et nasjonalt 
kvalitetsregister over mange år. Dekningsgraden må økes og Gastronet må forankres betydelig bedre i fagmiljøet. 
Ekspertgruppen beskrev også i 2015 ved gjennomgang av årsrapporten for 2014, at Gastronets lave dekningsgrad 
over mange år er bekymringsfullt. Det har ikke skjedd noen forbedring de siste årene, og Gastronets 
forbedringstiltak vurderes ikke å være tilstrekkelige. 
 
Deltagende avdelinger inkludert ledelse og administrasjon, må få tilgang til avdelingens aggregerte data og 
nasjonale data. Det kan ikke være opp til hver enkelt kontaktperson å avgjøre dette. 
 
Interregional styringsgruppe ber om at registerledelsen innen 10.04.17 frambringer en realistisk plan for 
forbedringer som kan framlegges på Ekspertgruppens vårmøte. Dersom Ekspertgruppen finner denne 
planen akseptabel, bes registerledelsen å rapportere på framdrift for forbedringer innen 15.10.17, som 
framlegges på Ekspertgruppens høstmøte. Dersom forbedringer av registret da ikke vurderes som 
tilfredsstillende, vil Ekspertgruppen anbefale overfor Interregional styringsgruppe at det høsten 2017 
utstedes en Melding til Helsedirektoratet med anbefaling om at registeret mister status som nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister. 

 

Med vennlig hilsen 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre  

V/leder, Olav Røise 
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Sak 7/17 vedlegg 21  Svar på Varsel Gastronet 
 

 
 

 

Til 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 

 
Vedr. varsel om manglende faglig utvikling i Gastronet 
(brev fra interregional styringsgruppe 01.12.2016) 

 

I brev datert 01.12.2016 påpeker Interregional Styringsgruppe  mangelfull utvikling i Gastronet med 
frist til å legge fram en forbedringsplan innen 10.04.2017. Ankepunktene er basert på årsrapporten for 
2015 og kan summeres slik : 

1. Gastronet har hatt en <<kritisk lav dekningsgrad for å være relevant som et nasjonalt 
kvalitetsregister over mange år». «Dekningsgraden må økes og Gastronet måforankr es 
betydelig bedre i fagmiljøet». 

2. «Deltagende avdelinger inkludert ledelse og administrasjon, må få tilgang til avdelingens 
aggregerte data og nasjonale data. Det kan ikke være opp til hver enkelt kontaktperson å 
avgjøre  dette.» 

3. I tillegg til pkt 1 & 2 ovenfor, er det i Ekspertgruppens vurderingsskjema krysset av for at 
Gastronet 
a) «ikke presenterer  oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år» og at 
b) «registrerende enheter ikke har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og 

nasjonale resultater» 
4. «.Interregional styringsgruppe ber om at registerlede/sen innen 10.04.17frambring er en 

realistisk plan for forbedringer  som kanframlegges på Ekspertgruppens  vårmøte» 
 

 
 

Nedenfor følger en punktvis respons til forbedringsbehovene: 

 
Dekningsgrad. Per desember 2015 dekket Gastronet bare 39% av sykehusene som hadde 
koloskopivirksomhet  i følge NPR og 39% også for ERCP. Andelen av det totale antall undersøkelser var 
29% både for koloskopi og ERCP. Dette er for lavt. I løpet av 2015 intensiverte vi en rekke tiltak (se 
tabell 1). I løpet av 2016 har vi oppnådd en formidabel økning i antall nye skopisentre i Gastronet 
(tabell 2) - en økning som vi ikke har sett  maken til siden Gastronet ble opprettet i 2003 (fig 1). Vi vil 
bygge videre på denne strategien og følge utviklingen nøye med tanke på evnt. supplerende tiltak. 
Prioriteringsrådet har tilrådet etablering av et nasjonalt screeningprogram for kolorektalcancer 
screening. Dette er under planlegging selv om et endelig politisk vedtak ennå ikke er fattet. I 
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forbindelse med denne planleggingen er det startet en skopiskole som det nasjonalt er faglig stor 
interesse for. Deltagelse i Gastronet er en betingelse for at skopisentre skal kunne få sende kandidater 
til denne skolen. Dette blir sannsynligvis et av våre sterkeste virkemidler for å få flere sentre med i 
Gastronet og øke dekningsgraden ytterligere. Dekningsgraden på senternivå er p.t. 35 av 59 sentre 
(59%) for koloskopi og 20 av 31 sentre (65%) for ERCP. På individnivå (andel av utførte undersøkelser 
som dekkes) vil vi ikke få grunnlagsdata fra NPR for 2016 før tidligst august 2017. 

1. Manglende tilgang til akkumulerte data for avdelingsledelsen . Denne kritikken er nok basert på en litt 
uheldig formulering i årsrapportens pkt 7.2 «det er opp til Gastronet kontaktperson (delegat ved 
årsmøtet) å leggefram  resultatene lokalt - inkludert å presentere  demfor  ledelse og administrasjon». 
Før og etter dette underpunktet står det i kapittel 7 at resultater på institusjonsnivå er gjort offentlig 
tilgjengelig på Gastronets nettsider (kreftregisteret.no /gastronet). Resultater per sykehus og nasjonalt 
er altså tilgjengelig for alle -inkludert sykehusadministrasjon  og pasienter etter at vi innførte nye 
statutter som tillot dette gjeldende fra januar 2014. Tanken med teksten i pkt 7.2 var å presisere at 
den lokale kontaktpersonen  (som er oppnevnt av den lokale administrasjonen) bør være den best 
egnede til å legge fram resultater utover det som er offentliggjort (f.eks. resultater per endoskopør). 
Resultatfilen fra nettsidene er nå også sendt som egen post til skopisentrenes administrasjon (f.eks. 
«postkasse@nordfoldsykehuset.no»,  stilet til administrativ ledelse). Tabell 2 er også sendt til den 
administrative ledelsen med oppfordring til å delta i Gastronet. 

2. a. Oppdatering dekningsgrad. Dette har vi faktisk fått gjort hvert år de siste årene i samarbeid med 
NFR. Iårsrapporten for 2015 er dette presentert under pkt 5.3. Det er ingen supplerende fritekst som 
kan forklare hvorfor Ekspertgruppen mener at vi ikke har innfridd på dette punktet. 
b. Registrerende enheter har ikke on-line tilgang til data. Resultater for hvert år legges fortløpende ut 
på Gastronets nettsider . På passordbeskyttet del av nettsidene har alle registrerende enheter tilgang til 
sine aggregerte resultater over mange år på senternivå og individuelt for den enkelte skopør. 
Målsettingen er å få elektronisk sann-tid tilgang på egne og nasjonale data. Dette kan foreløpig ingen 
av de nasjonale kvalitetsregistrene tilby. Gastronet jobber stadig for å få dette til - først og fremst i et 
samarbeid med DIPS og for å få til en omgjøring av regelverket som gjør dette mulig. Det hadde vært 
fint om Ekspertgruppen kunne presisere hva den mener med «on-line tilgang til data» utover det som vi 
allerede har på plass i Gastronet. 

3. Svarfrist  10.04.2017 for framlegging av en realistisk  plan  for forbedring. Som vist ovenfor, har 
tiltakene våre så langt vist en svært gledelig tilstrømning av skopisentre til Gastronet. 

 
Konklusjon: Tidenes største tilstrømming av skopisentre til Gastronet det siste året har vist at de løpende 
planene for forbedring er realistiske, gjennomførbare og effektive. 

Forskningsmessig har Gastronet bidratt en del til innsikt i «kvaliteten på kvalitetsregistre» utover 
dekningsgrad. Vi ønsker å utvikle Gastronet videre fra ikke bare å være verdens først kvalitetssikringsprogram 
for gastroenterologisk endoskopi siden 2003, men også å bli det mest komplette (100% dekningsgrad) og 
uten registreringsbias. Vi håper å få anledning til det i samarbeid med servicemiljøet for de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene . 

 
Skien, 16.03.2017 

 
Med vennlig hilsen, 

Geir Hoff  

Leder, Gastronet 
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Tabell 1. Barrierer og tiltak som er iverksatt og effekt av disse i løpet av 2016 
 

 
Mulige/kjente barrierer Iverksatte tiltak  Effekt 
Kartlegging av barrierer Survey blant ikke-deltakende sentre Ingen 
Redd for merarbeid Fronte at papirskjema m/avkryss er rasjonelt Forståelse 
Redd for (uberettiget) eksponering Kommunisere fast holdning (ref. 

Legelisten.no), forskning på kvalitet av 
registre (seleksjonsbias) 

Liten 

Venter på integrerte IKT løsninger Samarbeid DIPS, allianse med andre registre 
om IKT krav med eksponering i media 

God (media) 

Begrensede kommunikasjonsflater Forankret som NGFs 
kvalitetssikringsplattfonn, fast side i NGF- 
nytt, oppsøkende møter ved ikke-deltagende 
sykehus, faste innslag i NGFs årsmøter, 
egen nettside 

God 

Intet krav om deltagelse fra 
sykehusledelse 

Krav for dem som vil delta i nasj. 
Screeningprogram , allianse med de 
regionale brukerutvalgene 

God 

Samtykkekrav -merarbeid  og 
seleksjon 

Allianse med andre registre om forskrift 
med reservasjonsrett -fronting i media 

God (HOD 
lover endring) 

«Begrenset utbytte for oss» Fronte forskning, formidle hva som er 
oppnådd , kommunisere bredt og ofte 

Middels 
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Tabell 2. Endoskopisentre med registrert virksomhet på koloskopi og ERCP i2015 ifølge NPR. Rødt 
markerer sentre med aktvitet, men hvor en eller begge undersøkelsesmetoder ikke er registrert i 
Gastronet- 

 

 
Sentre i og utenfor Gastronet per jan 2017 

*Type 
undersøkelse 

 

 
Nye i 2016 

Koloskopi ERCP Koloskopi ERCP 
STHF Skien 1 1   
STHF Notodden 1    
STHF Kragerø 1    
SiV Tønsberg 1 1   
SiV Larvik 1    
SSHF Kristiansand 1 1   
SSHF Arenda l 1 1   
SSHF Flekkefjord 1    
OUS Rikshospitalet 1 1   
OUS Ullevål 0 1   
Ahus ,Akershus Univ.sykehus 1 1 1 1 
Lovisenberg sykehus 0    
Diakonhjemmet sykehus 1 1   
SØHF Fredrikstad/Kalnes 1 1   

SØHF Moss 1    
SØHF CRC screening, senter Moss 1    
WHF Drammen 1 1  1 
WHF Kongsberg 1    
WHF Ringerike 0    
WHF Bærum 1 1   
WHF CRC screening,senter Bærum 1    
Sykehuset Innlandet, Gjøvik 1  1  
Sykehuset Innlandet,Kongsvinger 0    
Sykehuset Innlandet,Elverum 0    
Sykeuset  Innlandet,Tynset 0    
Sykehuset Innlandet, Hamar 0 0   

Sykehuset Innlandet,Lillehammer 0 1  1 
Stavanger Univ.s.h. 1 1   
Helse Fonna,Haugesund sjukehus 0 1   
Helse Fonna,Odda 0    
Helse Fonna,Stord sjukehus 1    
Helse Bergen,Haukeland 0 0   
Haraldsplass Sykehus, Bergen 0 0   
Helse Bergen, Voss 0    
Helse Førde, Førde 0 0   
Helse Førde, Lærdal 0    
Helse Førde, Nordfjord 0    
St Olavs hospital,Trondhei m 0 0   
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I I 

 
St Olavs hospital, Orkdal 0 0   

H Nord-Trøndelag, Namsos 1    
H Nord-Trøndelag, Levanger 0 0   

HMR Molde sjukehus 1 1   
HMR Volda sjukehus 1 1   
HMR Kristiansund sjukehus 1 0   
HMR Ålesund sjukehus 1 0 1  
UNN Tromsø 0 1  1 
UNN Harstad 1 1  1 
UNN Narvik 1  1  
Nordlandssykehuset, Bodø 0 0   
Nordlandssykehuset,  Lofoten 0    
Nordlandssykehuset Vesterålen Stokmarknes 1  1  
Nordlandssykehuset, Gravdal 0    
Helgelandsykehuset Sandnessjøen 1 1 1 1 
Helgelandsykehuset Mosjøen 1 1 1 1 
Helgelandssykehuset Rana 1  1  
Helse Finnmark Hammerfest 1 0 1  
Helse Finnmark, Kirkenes 0    
Aleris Helse as 1    
Ringvoll Klinikken, Oslo 1  1  

Sum antall skopisentre 35 20 10 7 
* Markering "O" betyr at sykehuset er registrert med henholdsvis utførte koloskopier og ERCP i NPR i 
2015, men uten rapportering til Gastronet. De sykehusene dette gjelder, er markert med rødt. 

 

 

Fig 1. Akkumulert antall endoskopisentre i Gastronet siden starten i2003. Nytilkomne  sentre hvert 
år i grønt. Sentre som melder seg ut/nedlegges er framstilt i grått under bunnlinjen . 
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Gjennomgang av stadieinndelingssystemet: behov for endringer?  
 
Bakgrunn 
På www.kvalitetsregistre.no er formålet med kliniske kvalitetsregistre oppgitt å være ”kvalitetsforbedring 
og forskning”. Kvalitetsforbedring er det underliggende temaet, og bør derfor gjøres mer tydelig og synlig 
når man klassifiserer kvalitetsregistre. 
Det er imidlertid umulig å bruke registerdata til kvalitetsforbedring uten at det er et visst nivå av kvalitet 
når det gjelder validitet og dekningsgrad av innsamlede kliniske data. 
Dagens stadieinndelingssystem kombinerer ”teknisk kvalitet” med ”kvalitetsforbedringskvalitet” i en 
enhetlig 4-trinns skala. Det har vært uttrykt et visst nivå av utilfredshet med dette systemet både fra 
registrene selv, og fra ekspertgruppens medlemmer. 
 
Status 
 
Dagens stadier: 
Ved gjennomgang av enkeltelementene som inngår i dagens stadier, er det kun i stadium 3 og 4 at krav 
som gjelder ”kvalitetsforbedringskvalitet” inngår. Dette framstår logisk i den forstand at man må oppnå et 
minstenivå av ”teknisk kvalitet” før man overhodet kan vurdere å bruke registeret til klinisk 
kvalitetsforbedring. 

 
Stadium 3 
I stadium 3 kan følgende krav, etter min mening, karakteriseres som relatert til 
”kvalitetsforbedringskvalitet”: 

1 Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret 
2 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  
3 (Resultater anvendes vitenskapelig)  

De resterende krav omhandler ”teknisk kvalitet”  
 
Stadium 4 
Det eneste kravet i stadium 4 relatert til ”kvalitetsforbedringskvalitet” er, etter min mening 
”Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis”. 
 
 

 
Forslag til revidert stadieinndelingssystem 
Dagens stadieinndeling ser ut til å ha en slagside mot ”teknisk kvalitet”, og har derfor et 
utviklingspotensiale når det gjelder å gjenspeile ”kvalitetsforbedringskvalitet”. Jeg anbefaler derfor at 
man introduserer et evalueringssystem som synliggjør de to dimensjoner.  
 
 

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.17 
Saksnr  8/2017 
Saksbehandler Vinjar Fønnebø, UiT 
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”Kvalitetsforbedringskvalitet” 
Når det gjelder ”kvalitetsforbedringskvalitet” vil jeg anbefale tre nivåer: 
• Bronse – Registeret har enda ikke oppnådd en teknisk kvalitet som muliggjør vurdering av 

”kvalitetsforbedringskvalitet”. 
• Sølv – Registeret har oppfylt følgende kriterier når det gjelder ”kvalitetsforbedringskvalitet”: 

o Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret 
o Brukes til konkret planlegging av klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  

• Gull - Registeret har oppfylt følgende ytterligere kriterier når det gjelder 
”kvalitetsforbedringskvalitet”: 

o Registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 
o Resultater anvendes vitenskapelig 

 
”Teknisk kvalitet” 
Når det gjelder ”teknisk kvalitet” vil jeg anbefale fire stadier som nå: 

• Stadium 1: Uendret fra nåværende stadium 1 
• Stadium 2: Uendret fra nåværende stadium 2 
• Stadium 3: Følgende krav fjernes: 

o Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret  
o Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  
o Resultater anvendes vitenskapelig  
o Presenterer resultater for PROM/PREM 

• Stadium 4: Følgende krav fjernes: 
o Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis  

•  Samtidig flyttes følgende krav fra stadium 3 til 4: 
o Presenterer resultater for PROM/PREM  

Nye kategorier: 
Bronse.1 
Bronse.2 
Bronse.3 
Bronse.4 
Sølv.3 
Sølv.4 
Gull.3 
Gull.4 
 
Systemet synliggjør at man vektlegger ”kvalitetsforbedringskvalitet”, og kan oppnå høyeste nivå på denne 
dimensjonen selv om rent teknisk ikke har nådd ”toppen”. Man vil samtidig kunne illustrere veldig tydelig 
at det ikke er tilstrekkelig med teknisk kvalitet, man kan havne på bronsenivå på 
”kvalitetsforbedringskvalitet” selv med stadium 4 teknisk kvalitet. 
 
Notatet er ment som et diskusjonsnotat før møtet den 27. April. Jeg er klar over at kategoriene 
bronse/sølv/gull kan virke fremmed i en norsk kontekst, men håper det kan inspirere oss til kanskje finne 
andre merkelapper på det vi ønsker å gradere. 
 
Tucson, Arizona 19. april 2017.  
 
Vinjar Fønnebø 
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Vedlegg 
22. Stadieinndelingen (i saksdokument) 
23. veileder stadieinndelingen (i saksdokument) 
 
 
Forslag til vedtak 
Utformes i møtet 
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Sak 8/17 vedlegg 22     Stadieinndelingen  
 

Stadieinndeling 
Stadium 1 

• Registeret tilfredsstiller RHFenes beskrevne krav til faglig forankring, 
registerbeskrivelse og organisering. 

• Registeret tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal status. 
• Registeret har et HF eller annen instans som har tatt på seg 

databehandlingsansvaret. 
• Registeret har et RHF som har forpliktet seg til et økonomisk ansvar for drift av 

registeret. 
• Registeret har en beskrivelse av metode for beregning av dekningsgrad og 

evaluering av datakvalitet. 
• Registeret har en beskrivelse av relevante analyser og prosedyre for løpende 

rapportering tilbake til deltakende enheter. 
• Registeret inkluderer de viktigste nasjonale retningslinjer og nasjonale 

kvalitetsindikatorer (der disse finnes) og variabler for PROM/PREM (der dette er 
mulig). 

• Registeret utgir årsrapport i henhold til beskrevne krav. 
• Registeret har en oppdatert plan for videre utvikling. 

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

• er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner 
• presenterer resultater på nasjonalt nivå 
• har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 
• har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering av 

resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter 
• har en oppdatert plan for videre utvikling 

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

• kan redegjøre for registerets datakvalitet  
• har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde 
• har dekningsgrad over 60% 
• registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater  
• presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av de viktigste nasjonale 

retningslinjer der disse finnes 
• har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret  
• brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid 
• resultater anvendes vitenskapelig 
• presenterer resultater for PROM/PREM 
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• har en oppdatert plan for videre utvikling 
 
Stadium 4  
Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og:  

• kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser 
• presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2.år  
• har dekningsgrad over 80 %  
• registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og 

nasjonale resultater 
• resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter 
• kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk 

praksis  
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Sak 8/17 vedlegg 23        Veileder for stadieinndelingssystemet  
 

 

Veileder for stadieinndelingssystemet 
 

Stadium 1 
  
Krav Registeret tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal 

status. 
Veiledning Se Helsedirektoratets veileder: 

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

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

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

nasjonal-status 
  
Krav Registeret har et RHF som har forpliktet seg til et økonomisk 

ansvar for drift av registeret 
Veiledning Dokumenteres skriftlig, se: https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-  

nasjonal-status 
  
Krav Registeret har en beskrivelse av metode for beregning av 

dekningsgrad og evaluering av datakvalitet 
Veiledning Se mal 

registerbeskrivelse: https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/sok-  
   

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

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

  
Krav Registeret inkluderer de viktigste nasjonale retningslinjer og 

nasjonale kvalitetsindikatorer (der disse finnes) og variabler for 
PROM/PREM (der dette er mulig) 

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

  
Krav Registeret skal utgi årsrapport i henhold til beskrevne krav 
Veiledning Se mal 

årsrapport  https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/arsrapport
   

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

videre utvikling 
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Stadium 2 
 Registeret er stadium 2 når det oppfyller krav angitt i stadium 1, og: 
  
Krav Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner 
Veiledning Registeret dokumenterer at det samler data fra HF i alle helseregioner. 

Dersom registerets pasientgruppe ikke behandles i alle regioner 
presiseres dette. 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5 punkt 5.3 

  
Krav Presenterer resultater på nasjonalt nivå 
Veiledning Registeret presenterer data fra alle fire regioner samt aggregerte 

nasjonale gjennomsnitt 
Årsrapport 
punkt 

Kapittel 3 

  
Krav Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 
Veiledning Registeret beskriver når og hvordan dekningsgradsanalyser mot ekstern 

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

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.2 

  
Krav Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende 

rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende 
enheter 

Veiledning Registeret beskriver hvilke resultater som skal gjøres tilgjengelig for den 
enkelte innrapporterende enhet, og arbeid for å tilgjengeliggjøre 
resultater for deltakende enheter. Med begrepet ”løpende” forstås 
minimum årlig. 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 7, punkt 7.1 og 7.2 

  
Krav Har en oppdatert plan for videre utvikling 
Veiledning Registeret har en plan som beskriver konkrete og realistiske tiltak for 

videre utvikling til neste stadium for hvert punkt som ikke er oppfylt i 
stadium 2. 

Årsrapport 
punkt 

Del II 

  
 

Stadium 3 
 Registeret er i stadium 3 når det oppfyller krav angitt i stadium 2 og: 
  
Krav Kan redegjøre for (prosedyrer for sikring av) registerets 
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 datakvalitet 
Veiledning Registeret redegjør for hvilke prosedyrer som brukes for å vurdere og 

sikre datakvaliteten i registeret både i innregistrerende enheter og i 
registeret sentralt. Beskrivelse av infrastruktur og rutiner som ivaretar 
riktige og komplette data (eks opplæring, informasjonsarbeid, tekniske 
støttesystemer) 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.5 

  
Krav Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde 
Veiledning Registeret beskriver resultater fra dekningsgradsanalyser (på 

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

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.2, 5.3 og 5.4 

  
Krav Har dekningsgrad over 60 % 
Veiledning Registeret dokumenter dekningsgrad >60 % (på individnivå) på 

bakgrunn av dekningsgradsanalyser mot ekstern kilde (eller 
dokumenterer estimater der dekningsgrad mot ekstern kilde ikke er 
mulig) 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.4 

  
Krav Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og 

nasjonale resultater 
Veiledning Registeret beskriver hvordan utlevering av resultater til registrerende 

enheter foregår. For at kravet skal være oppfylt må utlevering av data 
skje utover årsrapport. 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 7, punkt 7.1 og 7.2 

  
Krav Presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av de viktigste 

nasjonale retningslinjer der disse finnes 
Veiledning Der nasjonale retningslinjer for fagområdet finnes, beskrives disse. 

Sentrale nasjonale retningslinjer må være kvalitetsindikatorer i registeret 
og resultater presenteres på sykehusnivå i kapittel 3. Der nasjonale 
retningslinjer ikke finnes bør ”best practice” beskrives. 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 3 og Kapittel 6, punkt 6.6 

  
Krav Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra 

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

Kapittel 6, punkt 6.7 

  
Krav Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid 
Veiledning Registeret presenterer konkrete eksempler på klinisk forbedringsarbeid 

der data fra registeret brukes. Registerets bidrag beskrives. 
Årsrapport 
Punkt 

Kapittel 6, punkt 6.8 og 6.9 

  
Krav Resultater anvendes vitenskapelig 
Veiledning Registeret beskriver bidrag i fagfellevurderte tidsskrifter, kapitler i 

fagbøker, vitenskapelige konferanser og utdanning av 
doktorgradsstipendiater i løpet av de siste 2 år. 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 8, punkt 8.2 

  
Krav Presenterer resultater for PROM/PREM 
Veiledning Registeret beskriver hvilke instrumenter som brukes for rutinemessig 

innsamling av PROM/PREM, og presenterer resultater i kapittel 3. 
Eventuelle utfordringer knyttet til innsamling av PROM/PREM (eks. 
metodiske, tekniske, juridiske) kan beskrives. 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 3 og kapittel 6, punkt 6.3 

  
Krav Har en oppdatert plan for videre utvikling 
Veiledning Registeret har en plan som beskriver konkrete og realistiske tiltak for 

videre utvikling til neste stadium for hvert punkt som ikke er oppfylt i 
stadium 3. 

Årsrapport 
punkt 

Del II 

  
 
 

Stadium 4 
 Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og: 
  
Krav Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom 

valideringsanalyser 
Veiledning Registeret redegjør for metode og resultater av valideringsanalyser. 

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

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.6 og 5.7 

  
Krav Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2.år 
Veiledning Registeret presenter resultater fra dekningsgradsanalyser som ikke er 
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 eldre enn to år. 
Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.2, 5.3 og 5.4 

  
Krav Har dekningsgrad over 80 % 
Veiledning Registeret dokumenter dekningsgrad >80 % på bakgrunn av 

dekningsgradsanalyser mot ekstern kilde (eller dokumenterer estimater 
der dekningsgrad mot ekstern kilde ikke er mulig) 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 5, punkt 5.4 

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

egne og nasjonale resultater 
Veiledning Registeret dokumenterer dette ved å beskrive registerets 

resultattjeneste for registrerende enheter med elektronisk tilgang til 
oppdaterte resultater 

Årsrapport 
punkt 

Kapittel 7, punkt 7.1 

  
Krav Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter 
Veiledning Registeret beskriver hvilke resultater som er presentert spesielt tilpasset 

pasienter, og hvordan disse tilgjengeliggjøres . 
Årsrapport 
punkt 

Kapittel 7, punkt 7.3 

  
Krav Kunne dokumentere at registeret har ført til 

kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 
Veiledning Registeret beskriver resultater fra gjennomførte tiltak for klinisk 

kvalitetsforbedring. 
Årsrapport 
punkt 

Kapittel 6, punkt 6.9 
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Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn  
Det har ved flere anledninger, både i interregional styringsgruppe og ekspertgruppen, vært diskutert 
behovet for en faglig vurdering av de eksisterende nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.  
 
Dette behovet har flere årsaker:  
- Relevans: de eksisterende nasjonale kvalitetsregistrene har fått nasjonal status gjennom en lang 
tidsperiode der kravene for slik status, spesielt med tanke på potensialet for å bidra til forbedring av 
helsetjenesten for den aktuelle pasientgruppen, har vært varierende. En gjennomgang av registrenes 
variabelinnhold, både med tanke på antall variabler og variablenes relevans som kvalitetsindikatorer 
forhold til klinisk kvalitetsforbedring vil være nyttig.  

- Kvalitet/nytte: noen av de nasjonale kvalitetsregistrene har på tross av mange års drift ikke 
oppnådd tilfredsstillende dekningsgrad. En gjennomgang av utviklingspotensialet og nytten av disse 
registrene er nødvendig.  

- Utgifter: i en situasjon der utgiftene til utvikling og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 
økende, vil en diskusjon rundt antall nasjonale kvalitetsregistre man ønsker å utvikle/drifte være 
nyttig, og om man faglig sett har de nasjonale kvalitetsregistrene som er ønskelig/behov for.  

- Juridisk: det er et grunnvilkår etter helseregisterloven § 6 at helseopplysningene som behandles 
skal være tilstrekkelige og relevante for formålet. En gjennomgang av variabelinnholdet kan bidra til 
at databehandlingsansvarlig kan sørge for at irrelevante og unødvendige opplysninger holdes 
utenfor. I ny personvernforordning, som gjøres gjeldende i mai 2018, vil kravet om «data 
minimisation» (relevant og nødvendig for formålet) skjerpes, og den databehandlingsansvarlige må 
kunne påvise at prinsippene etterleves.  

 
Status 
Et forslag til prosess for en slik faglig vurdering av de eksisterende nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene ble presentert for styringsgruppen av ekspertgruppens leder i styringsgruppens 
møte 06.03.17.  
 
Det ble foreslått som en regel at eksisterende nasjonale kvalitetsregistrene gjennomgår en 
overordnet faglig gjennomgang  av ekspertgruppen hvert tiende år. Ekspertgruppen vil vurdere 
registrene med kriterier lik de til enhver tid gjeldende eksisterende faglige krav for opprettelse av nye 
nasjonale kvalitetsregistre. Det foreslås at rekkefølgen på vurdering av registre følger dato for 
registerets opprinnelige oppnåelse av nasjonal status.  

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.2017 
Saksnr  9/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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I prosessen for faglig vurdering bes det enkelte kvalitetsregister å gjøre en egenvurdering basert på 
eksisterende krav for å opprette et nytt nasjonalt kvalitetsregister.  Diskrepanser skal identifiseres, og 
tidsplan for korreksjon av disse oppgis.  
 
Ekspertgruppen evaluerer registerets egenvurdering med de samme tilgrunnleggende kriterier. 
Ekspertgruppen vurderer om den er enig i beskrivelse av diskrepanser og tidsplan for korreksjon.  
 
En gjennomgang kan resultere i at ekspertgruppen: 
1. Anbefaler ”resertifisering”, evt med behov for mindre revisjon med tidsplan for retting. 
2. Anbefaler ”ikke resertifisering” fordi liste over diskrepanser og/eller tidsplan ikke er godkjent. 
Registeret får 6 mnd frist for revisjon. 
 
Ved oppfølging av ekspertgruppen etter 6 mnd kan ekspertgruppen anbefale ”resertifisering” dersom 
revisjon er fullført eller anbefaler ”ikke resertifisering”. I dette tilfellet gis melding til IRS.   
    
IRS var positiv til foreslått prosess, og ønsket i tillegg å kunne ”bestille” gjennomgang av 
enkeltregistre ved behov.   

Ekspertgruppen bes i dagens møte å identifiserer hvilke registre som skal ha en faglig gjennomgang i 
2017, samt avklare faglige kriterier/krav for registrenes egenvurdering/ekspertgruppens vurdering. 

Vedlegg  
24. Presentasjon «Prosess for fagligvurderingaveksisterendenasjonalemedisinskekvalitetsregistre» 

(se separat dokument) 
 

 
Forslag til vedtak 
Utformes i møtet 
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Nasjonal rapport over dekningsgrad og resultater fra de nasjonale 
kvalitetsregistrene 
 
Bakgrunn 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i flere regioner har på bestilling fra sitt RHF 
laget rapporter som viser dekningsgrad og resultater fra sykehusene i sin region for de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene. Interregional styringsgruppe har ytret ønske om at en slik rapport skal 
utarbeides nasjonalt, med resultater fra sykehus i alle regioner.  
 
Servicemiljøet i Midt-Norge ferdigstilte i november 2016 en rapport for sin region med tall hentet fra 
de nasjonale kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2015 (vedlagt). 
 
De har gjort noen metodiske valg ved utarbeidelse av rapporten: 
1. Bare registre som har dekningsgrad på minst 70 % nasjonalt (dokumentert ved 
dekningsgradsanalyser) er inkludert i rapporten 
2. Bare registre de har vurdert har relevante kvalitetsindikatorer (helst med definerte målnivåer) er 
inkludert i rapporten 
  
Servicemiljøet i alle regioner utarbeider nå tilsvarende rapporter for sin region. Ulike metodiske valg 
kan forekomme, og dermed kan ulike kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer inkluderes i de 
regionale rapportene.  
   
Status 
Det skal lages en nasjonal rapport når årsrapporter for 2016 for de nasjonale kvalitetsregistrene er 
publisert. Arbeidsgruppen som er nedsatt for å lage en nasjonal finansieringsmodell for faglig drift av 
de nasjonale kvalitetsregistrene, har også interesse av en slik nasjonal rapport, fordi den kan 
identifisere hvilke nasjonale kvalitetsregistre som i dag kan levere resultater på klinisk relevante 
kvalitetsindikatorer.    
 
Det er ønskelig at ekspertgruppen definerer metodiske valg og kriterier for utvelgelse av 
kvalitetsregistre som skal inkluderes i denne rapporten.  Spesielt er det behov for avklaring av krav til 
registrenes datakvalitet/dekningsgrad og kriterier for valg av kvalitetsindikatorer (prosess- og 
resultatindikatorer) som presenteres fra de utvalgte kvalitetsregistrene. 
 
Vedlegg  
25. Rapport «Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2015 - en orientering om datakvalitet, 

dataleveranse og måloppnåelse for sykehus i Helse Midt-Norge RHF» (se separat dokument) 
 
Vedtak 
Utformes i møtet 

Saksframlegg 
Møtedato  27.04.2017 
Saksnr  10/2017 
Saksbehandler Eva Stensland, SKDE 
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