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1. Bakgrunn  
 

Norsk hjertesviktregister 

Norsk hjertesviktregister (NHSR) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter som møter 

ved en «Hjertesviktpoliklinikk» ved sykehus i Norge for opplæring i sykdommen, kontroll og justering 

av medisiner, veiledning om trening og kosthold, og for å avdekke problemer som kan behandles. Det 

finnes ingen norske nasjonale faglige retningslinjer for diagnosesetting og behandling av hjertesvikt. 

Fagrådet i NHSR har i samråd med Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) vedtatt at alle pasienter med 

hjertesvikt skal følge anbefalingene fra den europeiske kardilogiforeningen (European Society of 

Cardilogy, ESC) som er gitt i Guidelines fra 2016 (1). Tverrfaglig behandling av pasienter med 

hjertesvikt har den sterkeste anbefalingen (klasse IA) i disse Guidelines. I Norge gis denne tverrfaglige 

behandlingen ved landets 40 «Hjertesviktpoliklinikker». Hensikten med NHSR er å gi sammenlignbare 

data om aktivitet og resultat i behandlingen av hjertesvikt ved landets «Hjertesviktpoliklinikker», og 

således medvirke til gode tjenestetilbud og pasientforløp. NHSR er også et verktøy for det enkelte 

sykehus i vurderingen av egen praksis og behandlingsresultat. I tillegg til kunnskapsbasert praksis skal 

registerdataene danne grunnlag for videre forskning. 

NHSR er bygget opp med Første besøk (Fb) med en basisdel, Siste justeringsbesøk (Sjb) og 

Oppfølgingsbesøket (Ofb) seks måneder etter Sjb (Figur 1). Det kan være mange besøk mellom Fb og 

Sjb. Sjb skal registreres når pasienten anses ferdig opplært til å forstå og håndtere sin hjertesvikt og 

alle medikamentene er ferdig justert så langt det lar seg gjøre. Planlagte prosedyrer, slik som i.v. jern 

infusjon, planlagt CRT eller angiografi med evt. PCI, skal også være gjennomført før Sjb og pasienten 

skal ha gjennomført et planlagt treningsprogram. Sjb ansees som det viktigste og avsluttende 

behandlingsbesøket i NHSR. Det oppfordres til å registrere alle tre besøkene. Hver pasient skal bare 

registreres med et forløp bestående av tre besøk i NHSR. 

St. Olavs hospital HF er databehandler for NHSR. Databehandlingsansvaret er lagt til 

Folkehelseinstituttet (FHI). Tilslutningsgraden er på 100 % i NHSR, det vil si at alle 40 

hjertesviktpoliklinikker i Norge registrerer data i NHSR. Dekningsgraden på individnivå er økende og 

var på 71 % i 2018. 
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Figur 1. Plan og innhold for besøkene som registreres i Norsk hjertesviktregister (NHSR)

 

 
Samsvarstudien 

God datakvalitet er essensielt for gode registre, og arbeidet for bedre datakvalitet er en kontinuerlig 

prosess. I nasjonale medisinske kvalitetsregistre blir datakvalitet målt på seks kvalitetsdimensjoner: 

relevans, kompletthet, korrekthet, pålitelighet, aktualitet og sammenlignbarhet. Samsvarstudien 

måler påliteligheten og angir i hvilken grad innholdet i registeret er reproduserbart. Arbeidet med 

pålitelighet i registersammenheng dreier seg om å sikre at variablene i registeret er entydig definert 

slik at de blir oppfattet likt av brukerne som registrerer inn i NHSR. Dersom variablene i NHSR har god 

pålitelighet øker dette sannsynligheten for korrekte data (2).  

 

2. Formål  
Formålet med denne studien er å finne ut hvor godt samsvar det er mellom ulike registratorer når de 

registrerer de samme variabler fra fiktive pasienthistorier i NHSR. Det er ønskelig å beregne et 

estimat på grad av samsvar for utvalgte variabler i Sjb for å kunne si hvor pålitelige de er. 

Mål: 

1. Dokumentere datakvalitet (pålitelighet) i NHSR 

2. Bruke resultatene som et verktøy for forbedring av datakvaliteten i NHSR  
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3. Intervensjon og tiltak 
 

Intervensjonen bestod av: 

1. Forankring hos ledelsen ved 7* tilfeldig utvalgte Hjertesviktpoliklinikker:  

 Invitasjon med informasjon om prosjektets innhold og varighet, samt avtale om 

deltakelse i prosjektet med navn og e-post adresse på utvalgt registrator, ble sendt til 

ledelsen via e-post. 

2. Sikre god informasjon ut til registratorene: 

 Informasjon om prosjektet, innregistreringsløsning, brukernavn, passord, 10 fiktive 

pasienthistorier og «Brukerveiledning NHSR» ble sendt via e-post til de 7* utvalgte 

registratorene. 

3. Sikre god datainnsamling: 

 Felles oppstartsmøte på Skype for gjennomgang av pålogging og innregistrering i 

testløsningen på Medisinsk registrerings system (MRS). 

 Oppfølging via Skype, telefon og e-post ved behov. 

* Sykehusene som deltok i studien er Nordlandssykehuset Bodø (Helse Nord RHF), St Olavs hospital 

og Ålesund sjukehus (Helse Midt-Norge RHF), Sykehuset Innlandet Lillehammer og Oslo 

universitetssykehus Ullevål (Helse Sør-Øst RHF), og Haukeland universitetssjukehus og Stavanger 

universitetssjukehus (Helse Vest RHF). 

 

Tiltak: 

Ved eventuell identifikasjon av variabler med lavt samsvar vil registersekretariatet i NHSR følge opp 

resultatet med endring av variabelformuleringen i skjema og/eller variabelbeskrivelse i 

«Brukerveiledning NHSR».  

God datakvalitet krever kontinuerlig gjennomgang og kontroll av de data som registreres. NHSR vil 

derfor fortsette med regelmessig gjennomgang av dataene som registreres i forhold til forventede 

verdier for å sikre god datakvalitet. 

 

4. Variabelbeskrivelse 
NHSR valgte å gjennomføre en samsvarstudie på 30 utvalgte variabler av totalt 70 i Sjb (Tabell 1). 

Årsaken er at disse 30 variablene danner grunnlag for 8 av 14 kvalitetsindikatorer i NHSR som 

omfatter de viktigste behandlingsindikatorene. Kvalitetsindikator 1A-4B omhandler medikamentell 

behandling gitt ved Hjertesviktpoliklinikken. Kvalitetsindikator 8 og 9 tar for seg gjennomføringen av 

og endring i 6-minutter gangtest fra Fb til Sjb. 

I tillegg inneholder Sjb variabler som er nødvendig for å vurdere den medisinske behandlingen som 

gis ved en Hjertesviktpoliklinikk, som «vekt», «blodprøver», «blodtrykk» og «hjertefrekvens». Det 

skal også gjøres en vurdering om pasientene har jernmangel og eventuelt behov for jerninfusjon ved 

Sjb, noe som dokumenters via blodprøver og variabelen «Fått i.v. jern?»  
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Tabell 1. Variabelbeskrivelse av de 30 utvalgte variablene i Siste justeringsbesøk 

Variabler Forklaring 

Lett aktivitet (ikke svett/andpusten) 
 Vurdere grad av fysisk aktivitet 

Hard fysisk aktivitet 
(svett/andpusten) Vurdere grad av fysisk aktivitet 

Antall meter Vurdere funksjonsnivå og brukes i kvalitetsindikator 8 og 9 

Har fått i.v. jern siden første besøk Brukes til å dokumentere at pasienten har fått jerninfusjon 

Vekt Vurdere effekt av behandling 

NYHA Vurdere funksjonsnivå 

Blodtrykk (BT) Vurdere behandling 

Hjertefrekvens Vurdere behandling 

Hemoglobin (Hb) Blodprøve, Vurdere status 

Natrium Blodprøve, Vurdere behandling 

Kalium Blodprøve, Vurdere behandling 

Kreatinin Blodprøve, Vurdere behandling 

SerumDigoxin Blodprøve, Vurdere behandling 

ACE hemmer Medikament, Kvalitetsindikator 1A og 2 

ACE hemmer dose Medikament dose, Kvalitetsindikator 1B 

ARB  Medikament, Kvalitetsindikator 1A og 2 

ARB dose Medikament dose,  Kvalitetsindikator 1B 

ARB-kombinasjon Medikament, Kvalitetsindikator 1A og 2 

ARB-kombinasjon dose Medikament dose,  Kvalitetsindikator 1B 

Betablokker Medikament, Kvalitetsindikator 2 og 4A 

Betablokker dose Medikament dose,  Kvalitetsindikator 4B 

Aldosteronantagonist Medikament, Kvalitetsindikator 3 

Aldosteronantagonist Dose Medikament dose 

Furosemid Dose Medikament dose 

Digoxin Dose Medikament dose 

Bumetanid Dose Medikament dose 

Ikke nådd måldose ACE/ARB/ARB-
kombinasjon Årsak til hvorfor ikke oppnådd måldose 

Bruker ikke ACE/ARB/ARB-
kombinasjon Årsak til hvorfor ikke man bruker medikament 

Ikke nådd måldose Betablokker  
 Årsak til hvorfor ikke oppnådd måldose 

Bruker ikke Betablokker Årsak til hvorfor ikke man bruker medikament 
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5. Metode  
Metoden som ble benyttet var en statistisk metode kalt bootstrapping. Hovedideen bak 

bootstrapping er at nye datasett blir simulert med utgangspunkt i det opprinnelige datasettet. Det 

opprinnelige datasettet bestod av data fra 7 registratorer som hver hadde registrert de samme 10 

fiktive pasienthistoriene i MRS-løsningen. Dette skjer ved at man gjør gjentatte tilfeldige uttrekk fra 

det opprinnelige datasettet med tilbakelegging. Med andre ord er bootstrapping en metode som 

forsøker å simulere prosessen med videre datainnsamling. Ved å benytte denne teknikken på 

dataene i studien oppnår man et simulert estimat på samsvar for variablene i Sjb. Det simulerte 

estimatet blir dermed gjeldene for alle sykehus som registrerer i NHSR og ikke bare de 7 sykehus som 

er med i studien. For en konkret variabel vil dette foregå ved at man trekker «x» par med 

registratorer innen en pasienthistorie, og beregner estimert samsvar for disse «x» parene med 

registratorer. Dette kalles en bootstrapprøve, og ved å gjøre dette «y» ganger og til slutt ta 

gjennomsnittet av alle disse bootstrapprøvene, får man et estimert samsvar for en variabel innen en 

pasienthistorie. Ved å beregne estimert samsvar slik for hver pasienthistorie og til slutt ta 

gjennomsnittet av alle disse, får man et estimert samsvar for en variabel på tvers av 

pasienthistoriene. I denne studien brukte man «x» lik 50 («x» par) og «y» lik 10 000 (trukket «y» 

ganger) i simuleringene for å beregne estimert grad av samsvar for hver enkelt variabel. Det ble 

gjennomført bootstrapping på 30 av totalt 70 variabler i Sjb. Antall registratorer og pasienthistorier 

ble valgt på bakgrunn av en styrkeberegning som ble gjennomført av statistiker tilknyttet prosjektet 

for å sikre valide resultater. 

 

6. Praktisk gjennomføring 
Det viser til «Kapittel 3. Intervensjon og tiltak» som beskriver forankring hos ledelsen og 

registratorene. NHSR mottok signert avtale fra samtlige 7 inviterte sykehus. Det var planlagt å bruke 

Skype for gjennomgang av pålogging og innregistrering i testløsning på MRS. Det viste seg å være 

mer praktisk for sykehusene å ha individuell gjennomgang via telefon og e-post da det var vanskelig å 

samle alle til ett felles tidspunkt, og da mange ikke hadde tilgang til Skype.  

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) utarbeidet en testløsning identisk med den eksisterende databasen i 

MRS slik at registreringen ble mest mulig lik dagens praksis. Hver registrator registrerte blindt og 

hadde kun tilgang til data de selv registrerte. Det ble ved utlevering av pasienthistoriene bedt om å 

gjennomføre registreringen av data så likt som mulig de vanlige registreringsrutinene. Alle sykehus 

registrerte i perioden 23.9 -11.10.19. Registersekretariatet i NHSR kvalitetssikret dataene for å sikre 

at alle variabler var besvart og tok ut en samlet datadump 15.10.19. Analyser av data ble 

gjennomført i påfølgende uker i samarbeid med statistiker ved Nasjonalt service miljø Helse Midt-

Norge RHF. Resultatene ble presentert på Norsk hjertesviktregister sin registerseminardag 14.11.19. 
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7. Resultater 
Alle de 70 variablene i Sjb ble besvart av alle de 7 registratorene. I analysen ble det valgt ut 30 

variabler der man gjennomførte bootstrapping for å analysere samsvar for den enkelte variabel 

mellom de 7 registratorene. Grad av samsvar presenteres som enighetsgrad (%) i Tabell 2. 

Tabell 2. Enighetsgrad samlet alle 30 variabler og per variabel (%) 

Variabelnavn 
Enighetsgrad per 

variabel % 
 

Samlet enighet for alle 30 variabler 95.0 %  

Lett aktivitet (ikke svett/andpusten) 100 %  

Hard fysisk aktivitet (svett/andpusten) 97,6 % Uttrukket til videre analyse 

Antall meter 100 %  

Har fått i.v. jern siden første besøk 86,9 % Uttrukket til videre analyse 

Vekt 97,5 % Uttrukket til videre analyse 

NYHA 100 %  

Blodtrykk (BT) 100 %  

Hjertefrekvens 100 %  

Hemoglobin (Hb) 100 %  

Natrium 100 %  

Kalium 97,5 % Uttrukket til videre analyse 

Kreatinin 100 %  

SerumDigoxin 100 %  

ACE hemmer 100 %  

ACE hemmer dose 100 %  

ARB  100 %  

ARB dose 100 %  

ARB-kombinasjon 100 %  

ARB-kombinasjon dose 100 %  

Betablokker 100 %  

Betablokker dose 97,60 % Uttrukket til videre analyse 

Aldosteronantagonist 97,60 % Uttrukket til videre analyse 

Aldosteronantagonist Dose 100 %  

Furosemid Dose 95,90 % Uttrukket til videre analyse 

Digoxin Dose 100 %  

Bumetanid Dose 92,70 % Uttrukket til videre analyse 

Ikke nådd måldose ACE/ARB/ARB-
kombinasjon 

93,50 % Uttrukket til videre analyse 

Bruker ikke ACE/ARB/ARB-kombinasjon 100 %  

Ikke nådd måledose Betablokker 75,10 % Uttrukket til videre analyse 

Bruker ikke Betablokker 97,60 % Uttrukket til videre analyse 

 

Tabell 2 viser at den totale enigheten for alle de utvalgte 30 variablene og de 7 registratorene var  
95 %.  Det var 100 % samsvar på 19 av de 30 variablene som ble analysert. Det ble funnet uenighet 
på 11 variabler, men også her var samsvaret høyt fra 75,1 % - 97,6 % enighet.  
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8. Evaluering 
Der resultatet viste uenighet på en variabel så registersekretariatet nærmere på mulig årsak og tiltak 

som kan gjøres for å redusere uenighet (Tabell 3). Det ble i analysen ikke lagt vekt på hvor stor grad 

av uenighet det var i hver enkelt variabel. Tabell 3 viser de 11 variablene med uenighet. 

Tabell 3. Variabler med enighetsgrad, funn, årsaksforhold og tiltak 

 Variabel- 
navn 

Enighets- 
grad 

Funn Identifisering av 
mulig årsak til 
problemet 

Tiltak 

1 Hard fysisk 
aktivitet 
(svett/ 
andpusten) 

97,6% Riktig svar: 
 «3: 1-2 timer pr uke» 
 
1 sykehus svart: 
 «4: 3 timer pr uke» 
 

Tastefeil Fortsette med 
automatisk og 
manuell 
gjennomgang av 
datadump for å 
sikre god 
datakvalitet 

2 Vekt 
 

97,5% Riktig svar: «77,4 kg» 
 
1 sykehus svart: «77,7 kg» 
 

Tastefeil Fortsette med 
automatisk og 
manuell 
gjennomgang av 
datadump for å 
sikre god 
datakvalitet 

3 Aldosteron-
antagonist 
 

97,6% Riktig svar: 
«2: Spironolokton» 
 
1 sykehus svart: 
«1: Eplerenone» 
 

Tastefeil Fortsette med 
automatisk og 
manuell 
gjennomgang av 
datadump for å 
sikre god 
datakvalitet 

4 Har fått i.v. 
jern siden 
første besøk  

86,9% 
 

Pasienthistorie 3, 4 og 7:  
Teksten sier: 
«Har jernmangel fått 1000 
mg Ferinject i.v etter 
prosedyre uten 
komplikasjoner».  
 
Riktig svar: «1: Ja» 
4 sykehus svart: «0: Nei» 
 
Pasienthistorie 8: 
Teksten sier:  
«Pasienten har ikke fått i.v. 
jern siden Første besøk». 
 
Riktig svar er: «0: Nei» 
2 sykehus svart: «1: Ja» 
5 sykehus svart: «0: Nei» 
 

Feilregistrering Fortsette med 
automatisk og 
manuell 
gjennomgang av 
datadump for å 
sikre god 
datakvalitet 
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5 Betablokker 
Dose 
 

97,6% 
 

Teksten sier: «50 mg x 2» 
 
Riktig svar: «100 mg» 
1 sykehus har svart: «50 mg» 
 

Feilregistrering Fortsette med 
automatisk og 
manuell 
gjennomgang av 
datadump for å 
sikre god 
datakvalitet 

6 Furosemid 
Dose 

95,9% Teksten sier:  
«Furix 20 mg ved behov».  
 
Riktig svar: * 

*Mangler forklaring 
i «Brukerveiledning 
NHSR». 
 

Det er gjort endring 
i «Brukerveiledning 
NHSR». 

7 Bumetanid 
Dose 

92,7% Teksten sier:  
«Burinex 0,5 mg ved behov». 
 
Riktig svar: * 

*Mangler forklaring 
i «Brukerveiledning 
NHSR» 
 

Det er gjort endring 
i «Brukerveiledning 
NHSR». 

8 Kalium 97,5% Teksten sier:  
«S-Kalium 6.6 mmol/L. 
Hemolysert prøve, kan gi 
falskt for høyt resultat. 
Pasienten sjekker verdien 
hos egen lege om en ukes 
tid». 
 
6 sykehus svart: 
«6,6 mmol/l». 
1 sykehus svart: «Ukjent». 
 
Riktig svar: * 

*Mangler forklaring 
i «Brukerveiledning 
NHSR» 
 

Det er gjort endring 
i «Brukerveiledning 
NHSR». 

9 Ikke nådd 
måldose 
ACE/ARB/ARB-
kombinasjon 

93,5%  Det er tillatt å angi 
flere svaralternativ 

 

10 Ikke nådd 
måldose 
Betablokker  
 

75,1%  Det er tillatt å angi 
flere svaralternativ 

 

11 Bruker ikke 
Betablokker 

97,6%  Det er tillatt å angi 
flere svaralternativ 

 

 

I variabel 1-3 antar man at uenigheten skyldes tastefeil ved registrering.  

I variabel 1 «Hard fysisk aktivitet» er det valgt svaralternativ 4 i stedet for 3, i variabel 2 «Vekt» er det 

blitt en kommafeil i svaret på desimalnivå, og i variabel 3 «Aldosteronantagonist» er det valgt 

svaralternativ 1 i stedet for 2.  En viss andel tastefeil vil det alltid være i et medisinsk kvalitetsregister. 

Det gjøres mye arbeid for å avdekke avvik i datamaterialet både med bruk av automatisk og manuell 

gjennomgang av dataene. 
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I variabel 4 og 5 antas uenigheten å skyldes feilregistrering.  

I besvarelsene for variabel 4 «Har fått i.v. jern siden første besøk» er det gitt feil svar i 4 av 10 

pasienthistorier, hvorav det i 3 pasienthistorier (3, 4 og 7) er angitt «0: Nei» hos 4 av 7 registratorer.  

Det er i alle 3 pasienthistoriene angitt at pasienten har fått i.v. jern ved konsultasjonen. Det å 

registrere i Hjertesviktregisteret på bakgrunn av en fiktiv pasienthistorie er en konstruert situasjon. 

Til vanlig registrerer sykepleieren det arbeidet vedkommende selv har utført når pasienten er til 

konsultasjon. Man kan derfor anta at sykepleieren vet om pasienten har fått i.v. jern under 

konsultasjon ved Hjertesviktpoliklinikken, og at slike feilregistreringer ikke vil skje i den kliniske 

hverdagen. Feilen antas derfor i stor grad å skyldes den konstruerte settingen knyttet til 

registreringen på bakgrunn av en fiktiv pasienthistorie. Det er også angitt feil svar i pasienthistorie 8 

hos 2 av 7 registratorer. I ettertid anser registersekretariatet formuleringen i pasienthistorie 8 

knyttet til denne variabelen noe upresis, og legger dette til grunn for selve feilregistreringen. 

For variabel 5 «Betablokker dose» er det hos 1 av 7 registratorer angitt feil dose av medisin i en av 

pasienthistoriene. Det å taste inn medisindoser på bakgrunn av en medikamentliste er identisk med 

hvordan det gjøres i klinisk praksis. Denne uenigheten vil derfor representere en mulig 

feilregistrering som kan oppstå i den kliniske hverdagen. Registersekretariatet utfører rutinemessig 

kvalitetssikring av datamaterialet for å avdekke tastefeil og feilregistrering, men man kan dessverre 

ikke sikre seg 100 % mot hverken tastefeil eller feilregistreringer uten å gjennomføre en 

korrekthetsanalyse av datamaterialet mot pasientjournalene. Registersekretariatet i NHSR planlegger 

en studie for å se på datadimensjonen korrekthet i løpet av 2020.  Her vil NHSR blant annet se på 

variabelen «Betablokker dose». 

I variabel 6, 7 og 8 antar man at uenigheten skyldes mangler forklaring i «Brukerveiledning NHSR».  

I variabel 6 «Furosemid Dose» og 7 «Bumetanid Dose» er det i 2 pasienthistorier angitt at pasienten 

tar de vanndrivende medikamentene «Furix eller Burinex ved behov». Dette er tolket forskjellig da 2 

registratorer registrerer «ved behov» medisin som fastmedisin, mens 5 registratorer ikke har 

registrert «ved behov» medisin.  Registersekretariatet i NHSR ser at det ikke er angitt konkret 

hvordan man skal registrere inn medikamenter gitt «ved behov» i «Brukerveiledningen NHSR». 

I variabel 8 «Kalium» er det i en pasienthistorie angitt: «Kalium 6.6 mmol/L. Hemolysert prøve, kan gi 

falskt forhøyet resultat. Pasienten sjekker verdien hos egen lege om en ukes tid». 6 sykehus anga 

prøveresultat på «6.6 mmol/L», mens et sykehus skrev «Ukjent». Det er ikke korrekt å angi svar fra 

en hemolysert prøve. Registersekretariatet i NHSR ser at det ikke er angitt konkret hvordan man skal 

registrere en hemolysert prøve i «Brukerveiledningen NHSR». 

I variabel 9, 10 og 11 skyldes uenigheten at det er tillat å angi flere svaralternativ.  

Ved variabel 9 «Ikke nådd måldose ACE/ARB/ARB-kombinasjon», variabel 10 «Ikke nådd måledose 
Betablokker» og variabel 11 «Bruker ikke Betablokker» skal sykepleieren angi hvorfor pasientene ikke 
oppnår måldose for anbefalte medikamenter eller ikke får medikamentet. Her er det tillatt å angi 
flere svaralternativ og man forventer derfor en grad av uenighet. 
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9. Konklusjon 
Samsvarsstudien har vært nyttig for NHSR ved at den har vist totalt samsvar på 95 % for de utvalgte 

30 variablene i Sjb som omfatter de viktigste medisinske behandlingsindikatorene. Videre har studien 

påvist manglende forklaring i «Brukerveiledning NHSR» for hvordan man skal registrere medisiner 

som blir gitt ved behov og hvordan man skal registrere en hemolysert blodprøve. 

Registersekretariatet i NHSR har gjort endringer i «Brukerveiledning NHSR» på dette grunnlag.  

Resultatene fra Samsvarsstudien ble presentert ved NHSR sin registerseminardag 14.11.2019 der 34 

av 40 sykehus med Hjertesviktpoliklinikk deltok. 

Det planlegges også å formidle resultater ved NSF-LKS sin kongress 22-24 april 2020 og ved 

kardiologisk vårmøte 2020. Det skal også skrives en artikkel man ønsker å publisere. 
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Vedlegg 
 

Prosjektregnskap 

 

 

Prosjektregnskap 134000,00

20 % stilling i registersekretariatet september 2019 -13965,10

20 % stilling i registersekretariatet oktober 2019 -13970,13

20 % stilling i registersekretariatet november 2019 -13976,48

Frikjøp av en ansatt ved St. Olavs hospital HF -7725,00

Frikjøp av en ansatt ved Oslo universitetssykehus Ullevål -7725,00

Frikjøp av en ansatt ved Sykehuset Innlandet Lillehammer -7725,00

Frikjøp av en ansatt ved Haukeland universitetssjukehus -7725,00

Frikjøp av en ansatt ved Nordlandssykehuset Bodø -7725,00

Frikjøp av en ansatt ved Stavanger universitetssjukehus -7725,00

Frikjøp av en ansatt ved Ålesund sjukehus -7725,00

Tilgode per 31.01.2020 38013,29

Planlagte utgifter våren 2020: 38013,00

Reise-/opphold-/kongressutgifter NSF-LKS sykepleiekongress -10000,00

Reise-/oppholdsutgifter Kardiologisk vårmøte mai 2020 -5000,00

Trykking av poster, sending av abstract til kongress og artikkel til vitenskapelig tidsskrift. -13000,00

Til gode: 10013,00


