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1 KONTAKTINFORMASJON
Registerets navn
Registeransvarlig
Telefon
E-post
Helseforetak
Postadresse
Hjemmeside

Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse
Helse Stavanger HF v/ Administrerende direktør
05151
post.sus.no
Helse Stavanger HF
Postboks 8100, 4068 Stavanger
www.sus.no

2 REGISTERINFORMASJON
Hovedformål

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.

Juridisk hjemmelsgrunnlag
Dekningsgrad

Konsesjon fra Datatilsynet gitt 27.04.2015
Foreløpig er registeret planlagt tatt i bruk og brukes i døgnenheter
innen TSB i Helseregion Vest.

3 REGISTERETS BETYDNING
Generell begrunnelse

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.
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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).
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.
Et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse vil kunne bidra til
kvalitetsheving og mer likeverdig behandling uavhengig av region.
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 recoveryprosess 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.
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4 UTVALG

Inklusjonskriterier

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.

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
Registeret er bygget opp slik at bare gyldige verdier kan legges inn.
Det vil bli gjennomført egne prosjekter for å teste validiteten av
registeret.

Kontrollfunksjoner for
validering og statistisk
bearbeiding
Forekomst av tilstanden

5 DESIGN

Generell beskrivelse

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.

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).
Basisopplysninger ved inntak skal gi grunnlag for å identifisere
pasienter med ulik type ruslidelse og med varierende grad av
komorbiditet for andre lidelser. Målepunkt underveis i
behandlingen skal gi et bilde av aktuelle behandlingsinnsatser,
samarbeid med andre tjenesteytere og pasients tilbakemelding på
behandlingen. Utfallsmål inneholder mål spesifikt knyttet til
behandling av ruslidelse og generiske utfallsmål knyttet til helse og
tilfredshet med egen livssituasjon.
Det vises til vedlagte protokoll
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Rutiner for kvalitetssikring
av data
Ivaretakelse av personvern
Rutiner for informasjon om
registeret til pasienter

Dekningsgrad og kvaliteten på ulike data vil bli undersøkt mot
uttrekk av relevante data fra NPR
Registeret vil være samtykkebasert og følge føringene gitt av
Datatilsynet.
Informasjonsbrev og samtykkeerklæring vedlegges. Dessuten vil
innhenting av data være basert på at pasient og behandler legger
inn opplysninger sammen på pc. Således vil pasienten få et godt
bilde av hvilke opplysninger som sendes et nasjonalt register og
kan eventuelt trekke samtykke i løpet av prosessen.

6 ANALYSE OG RAPPORTERING
Retningslinjer for
utlevering av data
Viktigste analyser

Utlevering vil foregå slik det er beskrevet i vedtekter for registeret

Rapporter

Det vil bli utarbeidet årsrapporter fra registeret etter de krav som
er stilt av myndighetene.
Ved hjelp av statistikere ved Fagsenter for medisinske
kvalitetsregistre vil man kunne utarbeide automatiske rapporter
på datakvalitet i registeret
Registeret forutsettes integrert i EPJ slik at aktuell behandler har
tilgang til individdata på egne pasienter

Rapportering på
datakvalitet
Tilgang til individdata på
egne pasienter

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

7 RELASJON TIL NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER/VEILEDERE

OG NASJONALE KVALITETSINDIKATORER*
Oppfølging av anbefalinger Prinsippene for utformingen av registeret ligger også til
fra nasjonale retningslinjer grunn for utformingen av retningslinjene. KORFOR har
utviklet en modellskisse som beskriver sammenhengen
mellom registeret, retningslinjene og foreslåtte pakkeforløp
Registeret vil kunne bidra til å utvikle nasjonale
Nasjonale
kvalitetsindikatorer.
kvalitetsindikatorer

8 RELASJON TIL INTERNASJONALE MILJØER
Generell begrunnelse

9 ORGANISERING

Databehandlingsansvarlig
HF
Evt. annen databehandler

KORFOR har innledet samarbeid med Svensk beroenderegister.
Fagrådet for registeret vil også følge dette opp.

Helse Stavanger HF
Helse Vest IKT
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enn dataansvarlig instans
Styringsstruktur

Daglig ledelse
Epidemiologisk/statistisk
analysekompetanse

10 DELTAKENDE ENHETER
Kort beskrivelse

Registeret har etablert et fagråd bestående av medlemmer som
representerer alle regionale helseforetak i Norge, hvilket gir
registeret solid forankring i fag- og forskningsmiljøet og sikrer høy
faglig kvalitet. I tillegg består fagrådet av representanter fra FHI,
Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Nasjonal kompetansetjeneste
ROP, SERAF, Fagrådet for rusfeltet, representant for private
institusjoner og flere pasientorganisasjoner. Fagrådet har avholdt 2
møter.
Ansatt ved Helse Stavanger, KORFOR
Stavanger Universitetssjukehus, og i tillegg vil registeret kunne få
støtte hos statistiker ved Fagsenter for medisinske registre i Helse
Vest.

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

11 IKT

Løsning for datafangst

Løsning for rapportering

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.
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.
Registeret vil benytte seg av rapporteringsverktøy som finnes,
tilpasset sin datafangstløsning, f.eks. Rapporteket fra Helse Nord
IKT
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Teknisk drift
IKT-sikkerhet

Registeret driftes av Helse Stavanger som benytter Helse Vest IKT
som databehandler
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.
Norsk Helsenett vil ivareta tilgangsstyring for den webbaserte
løsningen sentralt, mens registerleder ivaretar tilgangsstyring for
flate filer utledet fra registeret til analyseformål.
Norsk Helsenett vil ivareta tilgangsstyring for den webbaserte
løsningen sentralt, mens registerleder ivaretar tilgangsstyring for
flate filer utledet fra registeret til analyseformål.

12 PERSONELL
Stillinger

13 FINANSIERING
Ansatte
Drift
Annet

I dag er det ansatt prosjektleder i 60% stilling og to
prosjektmedarbeidere i 40% stilling hver; finansiert av Helse Vest.

Jfr. punkt 12
Når nasjonal status foreligger vil registeret gå under Helse Vest
RHF sin finansieringsmodell som beskrevet i protokollen.

14 FORSKNING
Ansatte
Publikasjoner

15 RELEVANTE VEDLEGG

1. Registerprotokoll
2. Konsesjon fra Datatilsynet
3. Samtykkeerklæring
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Variabelliste Kvalitetsregister for rusbehandling

Basisopplysninger
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Alder, kjønn
Bruk av rusmidler siste 30 dager, type rusmiddel, eventuell bruk av sprøyte, overdose
Pasients vurdering av problemet og behovet for hjelp
Bruk av rusmidler: debutalder og antall år tidligere i livet. Perioder med rusfrihet
Sosiale forhold: sivilstand, bolig og hvem pasient bor sammen med, eventuelt barn, arbeid,
utdanning, eventuelle uavklarte straffesaker.
Somatisk sykdom av betydning for behandling av ruslidelse
Egenrapporterte psykiske helseproblemer
Oppfølging fra andre angående rusproblemer siste 3 måneder
Etablert IP og kriseplan
Tidligere behandling
Viktige hendelser som kan ha betydning for nåværende behandling
Pasients vurdering av nåværende livssituasjon
Pasients ønsker og planer om å endre rusvaner

Opplysninger ved påfølgende målepunkter
•
•
•

•
•
•
•
•

Behandlingsformat og lovgrunnlag
Bruk av rusmidler siste 30 dager
Behandling av ruslidelse:
innhold i utredning og i behandling
medikamentell behandling,
samarbeid med (form) og innsatser (innhold) fra andre tjenesteytere
innsats fra selvhjelpsgrupper
Pasients vurdering av behandlingen som er gitt
Sosiale forhold, dvs til endringer sammenlignet med situasjon ved inntak
Fysisk helse, dvs endringer sammenlignet med situasjon ved inntak
Psykisk helse dvs endringer sammenlignet med situasjonen ved inntak
Egen aktivitet, pasients ønsker og planer og aktiviteter når det gjelder å endre rusvaner

Ved avslutning:
Form for avslutning
Utarbeidet IP
Avtalt oppfølging
Pasientsikkerhet – sjekkliste.

Utfallsmål:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruk av rusmidler siste 30 dager
Bruk av rusmidler som opplevd problem
Mestring av avhengighet
Opplevd nytte av behandling
Antall dager i arbeid eller annen aktivitet
Har egen bolig.
Tilfredshet med egen livssituasjon
Tilfredshet med egen helsesituasjon
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Erfaringer med bruk av kvalitetsregister for behandling
av ruslidelse i Helse Vest.
Fram til høsten 2015 har tidligere versjoner av kvalitetsregisteret blitt prøvd ut i
enkelte enheter i Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Førde samt noen
private tiltak som del av utviklingsarbeidet med registeret. I Helse Bergen har
registeret blitt brukt som datainnsamlingsverktøy i to forskningsprosjekter, det
ene omhandler eks-LAR pasienter (69 personer), det andre aktive LAR-pasienter
(ca. 50 personer). Det foreligger rapport fra det første prosjektet.
I 2015 ønsket Helse Vest RHF at delta-versjonen som da forelå, skulle brukes
innenfor alle TSB-enheter i regionen. Dette ble stadfestet i styringsdokument for
2016. I løpet av 2016 har registeret blitt tatt i bruk for nye pasienter i private
tiltak Helseforetaket har avtale med, i Helse Stavanger, i Helse Fonna og Helse
Bergen. Selv om registeret er tatt i bruk varierer omfanget av bruken betydelig.
Nåværende bruk av registeret er begrenset til aktuelle juridiske enheter som
helseforetak og avtaleinstitusjon (f.eks Bergensklinikkene). Registeret er ikke en
del av journal. Derfor må registrering og oppbevaring av opplysninger foretas i
samsvar med føringer fra enhetens personvernombud og etter Helsepersonelllovens § 26. Registreringen er samtykkebasert.
Arbeidet med å få de formelle rammene på plass har tatt tid. Enkelte enheter har
egne personvernombud, andre bruker Norges samfunnsvitenskapelige
datatjeneste og noen må søke Datatilsynet. Helse Vest IKT har ansvar for sikker
lagring av data for de fleste tiltakene. I praksis kom mange tiltak ikke i gang før
sent høsten 2016. Punktene nedenfor er basert på intervjuer med brukere og
behandlere i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, BURA, SUS; møte med
brukere på Veksthuset, SUS og møter med behandlere som har brukt registeret
over tid, hovedsakelig i Helse Bergen og Helse Stavanger.

Erfaringer knyttet til organisatoriske forhold:
1. Manglende integrering i EPJ medfører dobbeltarbeid og er en vesentlig
hindring for å ta registeret i bruk. De samme opplysningene blir registrert
to ganger. Det samme gjelder opplysninger til NPR. Behandlere etterlyste
koordinering med NPR-meldingen.
2. Bruk av registeret i nåværende form og under nåværende betingelser gir
mest nytte i juridiske enheter som rommer flere ulike behandlingstiltak.
Pasienter med ruslidelse får ofte parallelle og sekvensielle tilbud på tvers
av juridiske enheter og da må en registrere det samme flere steder og
innhente samtykke flere ganger.

3. Det har vært lettest å ta i bruk registeret på døgntiltak. Der har en til to
personer fått ansvar for registreringen og tilpasset intervjuene det aktuelle
behandlingsopplegget. I døgntiltak har det vært vanlig å samle inntaks- og
bakgrunnsopplysninger i samme intervju. Så langt har alle 8 private
døgntiltak som har avtale med Helse Vest RHF enten startet opp eller er i
gang med å bruke registeret. Ved 3 av enhetene i Stavangerregionen kan
vi i år lage beskrivelser av pasientpopulasjonene ved hjelp av registeret.
Tre døgnenheter i Bergensregionen har også brukt registeret i så vidt stor
grad at en kan lage en tilsvarende beskrivelse. Kort oppsummert kan en si
at implementeringen i regionen er varierende og for et foretak, så langt
fraværende.
4. Kun et fåtall polikliniske enheter har brukt registeret i noen grad. I
poliklinikkene sitter hver behandler med sin pasientportefølge og registeret
har måttet konkurrere med andre oppgaver som er pålagt den enkelte
behandler. Vi ser at implementering av nye oppgaver krever både tydelig
ledelsesforankring og plan for gjennomføring. I særlig poliklinikker har
manglende integrering med EPJ og omfanget av registeret vært et stort
hinder for å ta det i bruk.

Erfaringer fra behandlere og brukere
5. Behandlere som har bruk registeret beskriver det som stort og
omfattende, men framhever innholdet som svært klinisk relevant.
Imidlertid har en måttet bruke tid på å forklare enkelte spørsmål og
vi har fått mange innspill angående forenkling av registeret.
Brukerne har også opplevd registeret som nyttig – særlig det å delta
aktivt i innsamling av data foran pc-skjerm sammen med behandler,
og samtidig få se egne svar og vurderinger. Noen beskriver en ahaopplevelse når en gjennom flere målepunkt ser egen utvikling og
den betydningen behandlingen har hatt for prosessen.
6. Tidsbruken varierer avhengig av rammene for intervjuene:
•
De to forskerne har brukt ca. halvannen time på å samle
inntaks- og bakgrunnsopplysninger og mellom 15 – 30
minutter på målepunkt. Imidlertid er variasjonsbredden
stor og begge måtte sette av tid til å samtale rundt
intervjuet.
Forskerne brukte en eldre og mer omfangsrik versjon av
registeret.

•

•

På døgntiltak har en brukt en til halvannen time på
inntak og bakgrunn og mellom 20 – 40 minutter på
målepunkt. Dersom en holder seg stramt til skjema tar
inntak/bakgrunn en time. Dersom bruker selv fyller ut
målepunkt kan det gjøres på et kvarter. Her er det også
stor variasjonsbredde avhengig av brukers aktuelle
situasjon.
På poliklinikk har inntak/bakgrunn tatt ca. en time,
målepunkt 30 minutter. Her er imidlertid det få som har
rapportert.

Vi ser at både innenfor forskning og døgntiltak har registeret hatt preg av
å være et omfattende klinisk kartleggingsintervju som krever tid og trygge
rammer. Fra vår side har vi antatt at inntaksopplysninger,
bakgrunnsopplysninger og målepunkt kan rommes innenfor 3
behandlingstimer. Da har vi gått ut i fra at inntaks- og
bakgrunnsopplysninger deles opp. I døgntiltak er disse tatt under ett.
Imidlertid vil en forenkling av registeret både med hensyn til innhold og
datafangst som beskrevet i protokollen bidra til vesentlig kortere tidsbruk
enn beskrevet over.
Innholdet i registeret
7. Rusanamnese og opplysninger om viktige og særlig negative
hendelser har vært mest tidkrevende å få på plass. Dette er også
spørsmål som kan oppleves vanskelige for pasienten, og hvem som
har tilgang til data er viktig for henne. I et videre
implementeringsarbeid blir rammene rundt innhenting av data og
oppfølgende samtaler viktig å ta tak i.
8. Behandlere har gitt tilbakemelding på at flere vurderingspunkter i
inntaks – og bakgrunnsopplysningene i registeret bør forenkles eller
tas vekk.
9. Vi har fått positive tilbakemeldinger på bruk av målepunkter og på
ledd i registeret som omhandler pasientrapporterte data, både om
egen situasjon og tilbakemelding på behandling. Imidlertid krever
leddene grundig gjennomgang mht formuleringer og ordvalg.
Brukere sier at noen begreper framstår som merkelige og litt
uforståelige.

Oppsummert:
•
•

•

Manglende integrering i EPJ vil være vesentlig hemmende faktor for
å kunne ta i bruk et kvalitetsregister for behandling av ruslidelse.
Det er betydelig enklere å bruke registeret, selv dagens versjon, i
døgntiltak enn i poliklinikker. Organisering av det polikliniske
tilbudet vanskeliggjør implementering.
Utprøvingen og bruk i Helse Vest har gitt oss klare oss holdepunkter
for hvor registeret bør strammes inn og forenkles. En begrensning
av og sammenslåing av inntaks- og bakgrunnsopplysninger,
overføring av data fra NPR og forenkling av målepunktene vil bidra
til at registeret også kan passe inn i den måten poliklinikkene
arbeider.

Stavanger 06.04.17
Amund Aakerholt
Prosjektleder.
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Referat fagråd for Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse
Saksnr
1
2
3

Emne
Presentasjonsrunde. Noen endring ift deltakere, Espen
Arnevik vil lede fagrådet fremover.
«Det store bildet» - innledning (se vedlagt presentasjon).

Innspill ift. innledninfg/presentasjon
• Mandatet er for stort og bredt. Utgangspunktet fra
helsemyndighetene er benchmarking verktøy. Status for
KBR pr nå er ikke hva som er bestilt. Behov for å avklare
og bli enige om hva vi skal bruke det til – må avgrenses.
• Stopp pkt./ målepkt i registeret samsvarer med skisse
for pakkeforløp TSB og anbefalingene i nasjonal faglig
retningslinje TSB. Nyttig pedagogisk verktøy for å se
sammenhengene mellom gjeldende styringsdokumenter
/ faglige føringer og KBR.
• Mandat / målsetting urealistisk, for uspesifikt, blir
ingenting og alt dersom en blander sammen
prosessmåling, bakgrunnsvariabler, benchmarking og
individuell tilrettelegging av behandling – vi kan ikke
dekke alle behov i et kvalitetsregister.
• Tydeligere definere hva et kvalitetsregister skal være /

Ansvarlig
Espen A.
Arnevik
Aakerholt/
Nesvåg
Alle
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•
•
•

•

•
•
•
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ikke være (jmf. Nasjonal veileder for kvalitetsregister).
Data uttrekk for lokal tjenesteutvikling/individuell
tilpasning av behandlingstilbud versus data uttrekk
forskning/ måling nasjonalt
Del 1 av Helse Vest sin definisjon av målsetting fremstår
grei. Del 2 må spesifiseres, det vil forenkle det videre
utviklingsarbeidet.
Hovedspørsmålene er: Hjelper behandlingen? Og for
hvem ? Avgrense variablene for bakgrunnsinformasjon,
men tilstrekkelig informasjon til å kunne skille ulike
kategorier for å finne ut for hvem virker hvilken type
behandling.
Strategisk valg – nasjonalt register gjøres enkelt og
avgrenset med klar målsetting for å få et nasjonalt
register oppe å gå. Vurdere en mer utvidet versjon etter
hvert som i større grad kan benyttes til lokal
tjenesteutvikling.
Målepunkt 2 år etter avsluttet behandling – hvordan vite
årsakssammenheng, hva har påvirket resultatet?
Bedre kvalitet på spørsmål i registeret slik at vi er mere
treffsikre, da kan mye lukes vekk.
NPR data og kvalitetsregisteret…….(?)

Oppsummert:
Fagrådet ser behov for en forenkling av opplysningene
kvalitetsregisteret med benchmarking som formål.
Målepunktene i registeret vurderes som bra og vil ha klinisk
nytteverdi da en kan monitorere utviklingen i pasientforløpet.
Initiativ til identifisering av nasjonale kvalitetsindikatorer for
rusbehandling bør komme fra fagrådet for KBR.
Erfaring og bruk / status søknadsprosessen
•
•

•

•

Nytt møte 27.april i utnevnt ekspertgruppe for
kvalitetsregister i forhold til søknad om godkjenning (se
registerprotokoll)
Erfaringer så langt ved utprøving av kvalitetsregisteret i
ulike rusbehandlings enheter Helse Stavanger / Helse
Vest viser at et er utfordringer i poliklinikkene.
Rammene ikke tilstede / tidsbruk.
Døgnenhetene har gode erfaringer med bruk av
registeret, innarbeidet i rutinene ved institusjonen. 1-2
personer gjennomfører registreringene. Positive
tilbakemeldinger fra pasientene.
Forslag om at en organiserer registreringene i
poliklinikkene i forlengelse av vurderingsarbeidet –
inntaksopplysninger. Utnevne noen få ansvarlige for
dette, slik at en sikrer kvalifiserte til å gjennomføre dette
ved oppstart.

Aakerholt
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Innspill:
• Kvalitetsregisteret må overføres til en bedre data
tekninsk løsning. Må først få på plass en nasjonal
godkjenning, dette utløser midler og bedre løsninger.
Exel versjon fungerer best under tilpasning.
• Finnes der erfaringer fra brukere i poliklinikk? Disse vil
være vanskeligere å få med,, er for opptatt av det som
skjer utenfor. Tidsbruk? Hvem vi betale egenandel for å
bli telt og målt?
• Behov for nøyere måling av tidsbruk, ikke bare inntrykk.
• Organiseringen av det polikliniske arbeidet – tidsfrist
oppstart av behandling. Bør se på hvordan en best kan
integrere registreringen av inntak og
bakgrunnsopplysningene, f.eks 2 ansvarlige ved
poliklinikk.
• Konsensus om et «smalere» kvalitetsregister med valide
data. Positivt at noen få utvalgte, godt trente
gjennomfører registreringen.
• Implementeringen forutsetter dedikerte folk som følger
opp, bidrar med hjelp/støtte. Må være gjennomførbart i
1. møte/ kontakt.
• Forslag om å begynne på døgnenhetene og utvide til
poliklinikk etter hvert. Fokus på:
- Inntak/ bakgrunn kort for å differansiere ulike
grupper
- Hva tilbys av behandling, virker behandling?
- Endring over tid
- Pasientens bidrag / tilbakemeldinger
• Innholdet må følge «bør» anbefalingene i de faglige
retningslinjene.
• Kvalitetsindikatorer 1) Livskvalitet 2) Bolig
3) Jobb/aktivitet 4) IP
• Hvordan identifisere behandlingsintervensjonene?
Livskvalitet og spesifikke rusbehandlingsintervensjoner
– se på kombinasjonene av disse som kvalitetsidikatorer.
• EPJ / NPR…….
• Diagnoseregistrering (avklart tilstand) vs
symptomregsitrering (uavklart tilstand). Må kunne skille
gruppene fra hverandre, kognitiv fungering avgjørende
for behandlingsinnretningen. Konkrete spørsmål ift
kognitiv fungering.
• Må legge vekt på differansieringen av pasientgruppen,
hvor ligger variasjonene? Viktigst å legge vekt på dette i
første omgang.
• Variablene må velges ut i fra hva vi tenker har effekt på
behandling / påvirker behandlingsvalg.
• Må være bevisst de etiske forholdene, en spør om
sensitiv informasjon, men ikke under rammer for
ivaretakelse. Dette må følges opp i
behandlingskontakten.

Alle
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•
•
•

«Gode nok» variabler som sikrer god dekningsgrad,
enkle/konkrete datasett, kvalitet og innhold.
Forslag: Sette opp NPR mot Kvalitetsregisteret – sende
dette ut og be om innspill fra Fagrådet.
Hente inn erfaringer fra andre Kvalitetsregistere – f.eks
fra Sverige og anvendt ved andre kroniske lidelser som
revmatisme og diabetes.

Oppsummert / veien videre:
• Avgrense og redusere kvalitetsregisteret ved å selv
definere hvordan vi velger å spesifisere og konkretisere
mandat/målsetting som er satt. Herunder redusere
inntak/bakgrunnsopplysninger til det som er strengt
tatt nødvendige for å skille ulike grupper pasienter.
• Trinnvis utvikling av Kvalitetsregisteret – Benchmarking
som forrang p.t, klinisk nytte og utvikling gjennom
forløp som videre påbygg.
• Utsjekk med oppdragsgiver i forhold til bestilling.
• Døgnenhetene er viktigst, stor dekningsgrad – begynne
her. Det vil være en god implementeringsstrategi – døgn
til poliklinikk.
• Nytt møte om ca. halvt år – Arnevik sender ut ny
møteinnkalling.
Karianne Borgen
referent
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Variabelliste
Strukturvariabler: (struktur rundt pasientgruppen)
Ressurser / Organisering
Personale med særskilt ansvar for hodepinepasienter
Legens arbeidssted
Henvisende instans

Sykehus
Utenfor sykehus
Fastlege
Privatpraktiserende spesialist
Sykehus
Oppfølging / kontroll
Via legevakt

Ventetid
Justeringsvariabler:
Kjønn
Alder
Bosted
Utdannelse

Helseregion
Fylke

Røyking
Diagnose
Prosessvariabler: (det som gjøres)
Informasjon
Anbefalt
Hodepinedagbok

Brukt siste måneden

Quality of Life (QoL)

Bruk av instrumenter

Behandling

Medikamentell:
Akutt anfallsmedisin
Forebyggende - typer medikamenter
Andre: Opioider/benzodiazepiner/sovemidler
Medikament overforbruk/avvenning
Oksygen-type bruk
Nerveblokader
Intravenøs behandling
Kirurgisk behandling
Episodisk/kronisk/
Endret diagnose
Migrane
Dager fra mottatt henvisning til time hos spesialist

Diagnose
Ventetid
Utredningstid

Årstall for debut av symptomer
Årstall for diagnosen

Oppfølging

Kontrolltime
Kontakt ved behov
Navn på kontaktperson
Åpen retur
Oppfølges av fastlege
Undersøkelser
MR
MR med angiografi
Spinalpunksjon
Resultatvariabler: (hvordan det går med pasienten i forhold til endepunkts variabler)
Fungerer behandlingen
Anfallsbehandling /forebyggende behandling /Annen beh
Oppsøkt helsevesenet for akutt behandling
Legevurdert/pasientvurdert
Dager hodepine siste måned Siste måneden
Arbeidsforhold

Siste måneden

Behov for helsehjelp

Spesialist/Legevakt/Innleggelse

QoL,

Bruk av instrumenter, hvilke

Pasientrapporterte data

Hodepine ødelagt eller forhindret deg i å arbeide, studere
eller gjøre husarbeid
Hodepine ødelagt eller forhindret familie-, sosiale- eller
fritids-aktiviteter
Tilfreds med tiltak
Hvor fornøyd alt i alt
Fornøyd med tilværelsen
Fornøyd med fysiske helse,
Fornøyd med psykiske helse
Pasienttilfredshet

(PROM),
Pasient rapporterte
erfaringer (PREM)

Oppfølging årlig:
Hodepine siste år
Behov for helsehjelp siste år
Diagnoseendring?
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Svar til ekspertgruppen for nasjonale kvalitetsregistre
Lars Jacob Stovner 07.04.2017

Viser til sak 05-216: Behandling av ny registersøknad: Kvalitetsregister for alvorlige primære
hodepiner: Klasehodepine og andre trigemino-autonome cephalalgier (TACs), der det
punktvis oppsummeres en del forhold som bør beskrives ytterligere. Punktene med svar (i
kursiv) gjengis endenfor:

•
Registerets kvalitetsindikatorer og fagområdets forbedringsutfordringer i
spesialisthelsetjenesten er ikke beskrevet i tilstrekkelig grad.
1) Kvalitetsindikatorer:
Variablene er forankret i to publikasjoner fra 2015 og som omhandler indikatorer på
kvalitet av hodepinebehandlingstjenester(1, 2). Arbeidet er støttet av European
Headache Federation og er en del av aktiviteten til Lifting The Burden (LTB): The Global
Campaign against Headache, en internasjonal ideell stiftelse (NGO) registrert i UK med
offisiell relasjon til Verdens helseorganisasjon, og med akademisk sete ved NTNU
gjennom stiftelsens leder, Timothy Steiner ved Imperial College i London. Steiner er
ansatt ved NTNU som gjesteprofessor i hodepinegruppa ved instituttet og ved avd. for
nevrologi på St. Olavs hospital. Stovner, som er faglig leder for registeret er
styremedlem («Director) i LTB. Også to ansatte ved <nasjonal kompetansetjeneste for
hodepine, professor mattias Linde og professor Knut Hagen, har vært medforfattere av
den siste artikkelen. Innholdet i dette arbeidet var således velkjent og veiledende for oss
da vi utarbeidet spørreskjemaet.
Steiner og Stovner har gjennom mer enn 10 år arbeidet mot WHO for å bedre kvalitet
på hodepinebehandling verden over, og da WHO utgav Atlas of headache disorders
and resources in the world 2011(3) var arbeidet ledet fra gruppa i Trondheim med både
Steiner, Stovner og sykepleier Gøril Gravdahl (som er tenkt som daglig leder av
registeret) som sentrale medarbeidere (se: I Atlaset har man vurdert kvaliteten ut fra
den samme tenkningen som man finner i ovennevnte artikkel. At WHO satset på et slikt
atlas viser for øvrig at organisasjonen anerkjenner hodepine generelt som et av de store
globale folkehelseproblemene.
De nevnte artiklene deler inn indikatorene 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. Så vidt vi kan se har vi
variabler som dekker alle domener med underpunkter bortsett fra at underpunkt A1
(samme som B3) ikke er direkte spurt om (tidsmessig profil på hodepinen inngår i

diagnosen, sammen med andre 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, virker litt irrelevant i Norge), og E2 (pasienten føler seg velkommen i
tjenesten).
Det svenske registeret er ikke i samme grad fundert på disse indikatorene (Se nedenfor).
Dette registeret ble startet før indikatorene ble utarbeidet, og vi oppfatter variablene
der mer som tilpasset et forskningsregister.
2) Forbedringsutfordringer:
a) Registeret vil kunne bidra til mer likeverdig behandling ved 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. Skjevheter 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.
b) Registeret skal også sikre god diagnostisering uten for lang ventetid, og behandling i
henhold til retningslinjer. Vårt lokale «pilotregister» ved St. Olavs hospital har
avdekket betydelige avvik. 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.
•
Vurderinger knyttet til avgrensninger av pasientgruppen mot pasienter med andre
primære hodepiner/trigeminale smertetilstander bør beskrives.
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.
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, ØNHleger, eller på sykehjem idet det er en tilstand som øker med økende alder.
•
Insidenstall for pasientgruppen bør beskrives, samt et estimat over hvor mange
pasienter som til enhver tid er under aktiv oppfølging i registeret.
Insidens og prevalens:
For å svare på andre ledd (antall pasienter under oppfølging i registeret) er det nyttig å ta
utgangspunkt i både insidens- og prevalenstall. Det finnes i litteraturen kun tall for av
klasehodepine, ikke de andre TACs. Prevalensen er i én norsk undersøkelse (i Vågå) funnet å
være 0,4 %. 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 (4). Dette
er den høyeste prevalensen som er målt, men det er også den grundigste studien. En metaanalyse fra 2008 (5) 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.
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 man klarer å oppnå en dekning på 80% av
de med aktiv sykdom vil dette kunne være ca 2000 pasienter med klasehodepine. 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 dør eller at kontakten
mistes. Ut fra en svensk longitudinell studie(6) 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.
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 Steiner og Stovner har vært involvert i redigering
av hodepinediagnoser, vil de andre TACs få en diagnose hvis forslaget godkjennes i den
endelige versjonen.
•
Valg av variabler opp mot internasjonale retningslinjer og tilsvarende registre i
andre land bør beskrives.
Som beskrevet under første kulepunkt reflekterer våre variabler alle de ulike domenene i
artikkelen om «headache service quality indicators».
Så langt vi har klart å få rede på eksisterer et lignende register kun i Sverige. Det svenske
registeret har valgt nøyaktig de samme diagnosene som vi har valgt.
Variablellisten fra det svenske registeret fikk vi først innblikk i juni 2016 (vedlagt), til tross for
gjentatte forsøk før det.
Når det gjelder variablene i det svenske registeret, som ble opprettet før artikkelen om
headache service quality indicators 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.

•

Er anslag over bemanning i registeret og finansiering realistisk?

Man regner at dette vil bli et relativt rimelig register å drifte fordi det kan dra nytte av
ressursene i hele det miljøet som Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine representerer,
og som vil gjøre opprettelse og drift av registeret til en viktig del av sin virksomhet.
Kompetansetjenesten er bemannet med 2 leger og en sykepleier. I tillegg kommer andre
forskere i hodepinegruppa på Institutt for nevromedisin og ved Avd. For nevrologi og klinisk
nevrofysiologi ved St. Olavs hospital som vil ha betydelig interesse for registeret til
forskningsformål. Avansert behandling av pasienter med TACs er en viktig og profilert
forskningsaktivitet i gruppa (https://forskningsprosjekter.ihelse.net/prosjekt/4605690), og
forskningen og registeret vil ha gjensidig nytte av hverandre.
Fra det regionale helseforetaket har man fått tilsagn om at det, når registeret er godkjent, vil
bli bevilget en ressurs som kan dekke lønn og utgifter til en 40% stilling til registeransvarlig.
Faglig ansvarlig vil være leder for kompetansetjenesten.

Ut fra beregnet antall i registeret (se over) regner man med at en sykepleier med lang
erfaring med hodepinepasienter i 40% av sin stilling knyttet bare til registeret vil kunne gjøre
denne jobben. Antall pasienter som skal følges opp vil kunne være mellom 1000 og 2000 per
år, d.v.s 5-10 per arbeidsdag, når registeret er kommet opp i fullt antall. I god tid før dette,
forhåpentlig i løpet av de første 2 år, planlegges imidlertid at de fleste pasientene kan fylle ut
svar på oppfølgingsspørsmål direkte over nettet i MRS, med automatiske varslingsrutiner.
Vårt kompetansesenter i Nevrosenteret på St. Olavs Hospital ligger i et miljø med flere andre
registre (Slag, hjerteinfarkt, på trappene: tonsilleregister, ALS register), og avdelings- og
klinikkledere er positive til at man bygger opp et miljø av medarbeidere med
registerkompetanse som kan samarbeide og avlaste hverandre ved fravær. Arbeidet med
dette registeret har fått meget god støtte fra registerenheten ved St. Olavs hospital.
Registeret har for øvrig god forankring også nasjonalt. Planene for registeret er presentert på
det årlige møtet i referansegruppa for kompetansetjenesten med representasjon fra alle
regionale helseforetak og pasientorganisasjon i både 2015 og 2016, der man klart så behovet
for et slikt register. Det samme skjedde da planene ble presentert ved årsmøtet i Norsk
hodepineselskap i de to samme årene. Det har vært en foreløpig nasjonal styringsgruppe for
registeret som har hatt 2 møter.
Planene ble også presentert ved Norsk nevrologisk forenings årlige samling Nevrodagene i
2016, og man fikk positive tilbakemeldinger men en del la vekt på at spørreskjemaet ikke
måtte være for omfattende å fylle ut og følge opp. Dette er en av grunnene til at vi har landet
på en løsning med at registeransvarlig tar all oppfølgingen.
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Variabelliste
Baseline data
Baselinedatasettet er en egen modul med grunndata som registreres ved første innregistrering.
Endringer kan gjøres fortløpende etterhvert som nye opplysninger tilkommer.
Obligatoriske baselinedata
● Kjønn
● Personnummer
● Samtykke innhentet / dato
● Senter/sykehus som registrerer
Øvrige/frivillige baselinedata
● Navn
● Dominant hånd
● Utdanning
● Inntekt forrige år
● Arvelige nevrologiske sykdommer (MS, Parkinsons, Demens, Motornevronsykdom,
Inflammatorisk nevromuskulær sykdom)
● 1. eller 2. gradsslektninger med arvelig nevrologisk sykdom
● 1. eller 2. Gradsslektning med kjent ALS mutasjon (SOD1, C9ORF72, FUS, Tau, TDP43, Progranulin, annet)
● Søsken
● Yrke
● Røyking
● Fysisk aktivitet gjennom livet, egenrapportering
● Statinbruk start/slutt
● Anamnese: Hodeskader
Ekskludering
● Dato for ekskludering
● Årsak til ekskludering
○ Flyttet til annen nasjon
○ Død
○ Etter pasientens ønske
Pasientadministrativt
● PAL (pasientansvarlig lege)
● Pasientkoordinator
Diagnose
● Dato for første symptom
● Henvisningsdato
● Dato for første besøk hos nevrolog

●

Diagnosetidspunkt

○

ALS
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

PLS
○
○
○
○
○

PSA
○
○
○
○
○

Spastisitet
Oppadvendt plantarrefleks
Hyperrefleksi
Klonus
Muskelatrofi
Fasikulasjoner
Pareser
Arefleksi
Progresjon

Spastisitet
Oppadvendt plantarrefleks
Hyperrefleksi
Klonus
Progresjon

Muskelatrofier
Fascikulasjoner
Pareser
Arefleksi
Progresjon

Motornevronsykdom
○ Spastisitet
○ Oppadvendt plantarrefleks
○ Hyperrefleksi
○ Klonus
○ Muskelatrofier
○ Fascikulasjoner
○ Pareser
○ Arefleksi
○ Progresjon

Oppbygning av registret vil for øvrig være modulbasert.
Modul: Nytt besøk
Denne modulen skal registreres ved hver nye legekonsultasjon. I praksis møter pasienten til
poliklinisk kontroll hver 3. mnd. I terminal fase vil registreringen nødvendigvis om pasienten er
hjemme, på kommunal institusjon eller innlagt sykehus.

Besøksmodul inneholder:
● Dato for besøk
● PAL (pasientansvarlig lege)
● Sosialt:
○ Hjemmetjeneste
○ Personlig assistent
○ Sykemelding
○ Pensjonist
● BMI
● Spredningsmønster
○ Emosjonell inkontinens
○ Demens
● Hypoventilasjonssymptomer
○ Dyspnea
○ Morgenhodepine
○ forstyrret nattsøvn
○ Dagtretthet
● Dysfagisymptomer
○ Vansker med å tygge maten
○ Vanskeligere å svelge vann
○ Problemer med at mat setter seg i halsen
○ Vansker med hoste opp når man svelger feil
● HAD
○ Depresjon
○ Angst
○
● ALSFRS-R
● Smerte (VAS)
Øvrige moduler:
Disse modulene fylles kun ut ved behov. Det er et langsiktig mål at labverdier importeres direkte
inn til registret fra lokalt Epj-system.
Behandlingsmodul
● Rilutek
● Annen behandling
● Antidepressiv behandling
● Antisaliveringsbehandling
● Kosttilskudd
Labmodul
● Serumanalyser
● DNA analysresultat (krever REK-godkjennelse)

●

●
●

●
●
●

○ SOD1, C9ORF72, FUS, Tau, TDP-43, Progranulin, annet
CSF
○ Demensmarkører (tau, fosfo-tau, beta-amyloid)
○ NF
○ Csf-leukocytter
○ Csf-totalprotein og albumin
○ Csf-oligoklonale bånd
○ Csf-borrelia antistoffer
○ CSF/serum IgG-index
Nevrografi
○ Motorisk og sensorisk nevrografi
EMG
○ Spontanaktivitet
○ Nevrogent forandrede MUP
○ Fascikulasjoner
EMG, regioner
MEP
Biopsi

Data aktuelle for modulen Pasientens Egenrapportering
• Vekt (grunnlag for automatisk utregning av BMI)
• Egenrapportering av arbeidsevne
• Egen medisinering, inkl. helsekost og alternative preparater
• Alternativ behandling
• ALSFRS-R
• Visse baselinedata kan redigeres/oppdateres av pasienten
• EQ-5D selvutfyllingsversjon
Gastrostomi
● Positiv til gastrostomi J/N
● Dato for henvisning til gastrokir.
● Dato for innsetting
● Notere type gastrostomi
○ PEG
○ RIG
○ Witzelfistel
LISAT

MoCA
Radiologi
● CT caput
● MR caput

●

MR totalmedulla

Ventilasjon
● Positiv til NIV
● Positiv til IV
● Bruk av hostemaskin
● Bruk av spirometri
● Dato for rådgivende samtale
● Dato for ev. etablering av NIV
● Dato for ev. etablering av IV

ÄT-10
Øvrige symptomer
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Prosess for faglig vurdering av
eksisterende nasjonale medisinske
kvalitetsregistre

Bakgrunn
•

Relevans:

– Enkelte eksisterende nasjonale kvalitetsregistrene har fått nasjonal status før kravene om
potensiale for å bidra til forbedring av helsetjenesten for den aktuelle pasientgruppen var klart
formulert. Gjennomgang av registrenes variabelinnhold (antall variabler og variablenes
relevans) som kvalitetsindikatorer I forhold til klinisk kvalitetsforbedring vil være nyttig.Har vi
de nasjonale kvalitetsregistrene som det er behov for.

•

Kvalitet/nytte:

– Noen av de nasjonale kvalitetsregistrene har ikke oppnådd tilfredsstillende dekningsgrad.
Gjennomgang av utviklingspotensialet og nytten 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,

•

Juridisk:

– I ny personvernforordning, gjeldende fra mai 2018, vil kravet om «data inimisation» (relevant
og nødvendig for formålet) skjerpes, og den databehandlingsansvarlige må kunne påvise at
prinsippene etterleves.

Hjemmel for fornyet faglig vurdering
1. Interregional styringsgruppe etablerer en regel
om at samtlige nasjonale kvalitetsregistre skal
gjennomgå ny overordnet vurdering hvert
tiende år.
2. Eksisterende nasjonale kvalitetsregistrene uten
forutgående ekspertgruppevurdering anses å ha
driftet i henhold til uspesifiserte
“bestefarsregler”.
3. Fornyet faglig vurdering gjøres av
Ekspertgruppen.

Tidsplan for overordnet vurdering
1. Vurdering gjennomføres først for eksisterende
nasjonale kvalitetsregistrene uten forutgående
ekspertgruppevurdering.
a. Rekkefølgen på vurderingen følger dato for
registerets opprinnelig oppstart

2. Etter at disse registre er vurdert fortsetter man
med kvalitetsregistrene med forutgående
ekspertgruppevurdering
3. Videre rullerende tidsplan følger 10-års regelen.

Praktisk gjennomføring av den faglige
vurdering
1. Kvalitetsregisteret blir bedt om å gjøre en
selvvurdering.
a. De til enhver tid gjeldende kriterier for å opprette et nytt
nasjonalt kvalitetsregister skal brukes som
sammenligningsgrunnlag. Diskrepanser skal identifiseres.
b. Det skal angis en tidsplan for når diskrepansene er rettet.

2. Ekspertgruppen evaluerer registerets selvvurdering
a. Er ekspertgruppen enig i beskrivelsen av diskrepanser?
b. Er ekspertgruppen enig i tidsplanen?

Ekspertgruppens konklusjon
1.
2.

Ved anbefaling om “resertifisering”:

a.

Ved anbefaling om “ikke-resertifisering”

a.

b.

3.

Liste over eventuelle diskrepanser og tidsplan for retting av disse er
godkjent.
Grunnlag

I.
II.
I.

Liste over eventuelle diskrepanser ikke godkjent
Liste over eventuelle diskrepanser godkjent, men tidsplan for retting ikke
godkjent

Tiltak

Pålegg om å rette seg etter Ekspertgruppens diskrepanser og/eller tidsplan
for rettinger.

Oppfølging 3 måneder seinere

a.
b.

Anbefaling om “resertifisering” (Revisjon godkjent)
Anbefaling om “ikke-resertifisering” (Melding sendes til Interregional
Styringsgruppe)
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Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2015
- en orientering om datakvalitet, dataleveranse og
måloppnåelse for sykehus i Helse Midt-Norge RHF.
Bakgrunn:
I helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2015 til Helse Midt-Norge
RHF er en målsetning at medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har god
dekningsgrad og datakvalitet (1). I Helse Midt-Norge RHFs styringskrav og rammer for
2016 til helseforetakene presiseres plikten til «å sikre god innregistrering til nasjonale
kvalitetsregistre fra relevante enheter og bruke resultater fra nasjonale kvalitetsregister i
forbedringsarbeid»(2).
Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE har utarbeidet en nasjonal
strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020 «Gode
kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste” (3). Målsetningen er at de nasjonale
medisinske kvalitetsregistrene skal «oppfylle sin hensikt som verktøy for evaluering av
kvalitet, og for å kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.
Resultater fra medisinske kvalitetsregistre må, i tillegg til bruk i klinisk forbedringsarbeid
og forskning, inngå i beslutningsgrunnlaget for faglig styring.»
For å følge opp disse strategiene har Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre region Midt-Norge sammenstilt en orientering om datakvalitet,
dataleveranse og måloppnåelse for sykehus i Helse Midt-Norge RHF.
Rapporten er basert på årsrapporter fra alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre
2015 som ble offentliggjort 14. november 2016 (4).

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre region Midt-Norge.
Fagavdelingen, Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital.
18. november 2016
Hovedforfatter: Elin Tollefsen, overlege dr.med.
Medforfattere: Mona Stedenfeldt, Ph.d., Sara Marie Nilsen, Ph.d., Torunn Varmdal, Ph.d.
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Oppsummering og utfordringer
Rapporten er en orientering om datakvalitet, dataleveranse og måloppnåelse for
sykehus i Helse Midt-Norge RHF.
Målet med rapporten er å gi en komprimert og lett tilgjengelig sammenstilling av

resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2015 med relevans for foretakene i
Helse Midt-Norge RHF.
God dekningsgrad (andel av de aktuelle pasientene som er registrert i et register) og
gode kvalitetsindikatorer er en forutsetning for å bruke registerdata til
kvalitetsforbedring og forskning. Forfatterne tar forbehold om at det er utfordringer
knyttet til datakvalitet og formidling av resultater i de 52 nasjonale medisinske
kvalitetsregistrene. Datakvaliteten varierer mellom registrene og opplysningene vi
ønsket å hente ut var ikke alltid lett tilgjengelig. Denne rapporten gir derfor rom for
videre diskusjon om hvordan de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene kan bedre sin
datakvalitet og gjøre resultatene lettere tilgjengelig for klinisk forbedringsarbeid og
dermed inngå i beslutningsgrunnlaget for faglig styring.
Registerfeltet har de siste årene vært i rask vekst. I 2016 fikk ytterligere tre registre
nasjonal status. Det brukes store økonomiske og personellmessige ressurser på drift av
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helsepersonell (leger, sykepleiere, andre) bruker
mye tid i en travel klinisk hverdag på innrapportering til registrene. Det er derfor
berettiget å forvente at registrene utvikler seg og leverer data av god kvalitet.
Rapporten viser at 4 av 5 nasjonale medisinske kvalitetsregistre som driftes i Helse
Midt-Norge RHF har god innrapportering med nasjonal dekningsgrad på individnivå
≥ 70 % (Tabell 3) og prosessindikatorer med måloppnåelse som kan bidra direkte til
kvalitetsforbedring i pasientbehandlingen (Tabell 8). Det er et svært positivt resultat for
drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge RHF. Rapporten viser
at de fleste sykehus i Helse Midt-Norge RHF har god innrapportering til flere nasjonale
medisinske kvalitetsregistre.
Rapporten avdekker imidlertid at alle sykehus i Helse Midt-Norge også bidrar til dårlig
dekningsgrad og dermed dårlig datakvalitet i mange nasjonale registre. Noen
registeransvarlige angir i sine respektive årsrapporter at den lave dekningsgraden
skyldes manglende fokus på kvalitetssikring hos ledelsen og dårlige rutiner for
rapportering. Helsepersonell (leger, sykepleiere, andre) får i en travel klinisk hverdag
ikke avsatt tid til innrapportering til nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
Registeransvarlige for årsrapporter 2015 innenfor invasive og kirurgiske fagfelt
tilkjennegir utfordringer med sammenligning av data mellom sykehus, spesielt i forhold
til revisjoner og komplikasjoner. I registrene kommer dette til uttrykk ved at mange
sykehus har god innrapportering for registreringsskjemaer som inneholder data fra
selve prosedyren eller operasjonen, men lav innrapportering for skjemaene som
inneholder opplysninger om komplikasjoner. I følge noen registeransvarlige er
sammenlikning av kvalitet på sykehus så kompleks at resultat må tolkes med
forsiktighet. Samtidig vil mangelfullt utfylte skjema for revisjoner og komplikasjoner
bidra til å svekke datakvaliteten i de aktuelle registrene.
2

For å evaluere kvalitet i pasientbehandlingen brukes registrenes kvalitetsindikatorer.
Noen nasjonale medisinske kvalitetsregistre har kvalitetsindikatorer som er direkte
knyttet til nasjonale eller europeiske retningslinjer for beste medisinske behandling.
Gode kvalitetsindikatorer med måloppnåelse viser faglig god og standardisert
pasientbehandling og resultatene kan sammenlignes over tid og til en viss grad mellom
institusjoner.
Denne rapporten viser at måloppnåelse for sykehusene i Helse Midt-Norge RHF varierer
avhengig av kvalitetsindikator. For nasjonale registre hvor sykehus i Helse Midt-Norge
RHF har god innrapportering (dekningsgrad på individnivå ≥ 70 %) er det flere
eksempler på faglige utfordringer for regionen som kan løftes fram (Tabell 8 og 9).
Norsk register for hjerteinfarkt har en kvalitetsindikator som anbefaler at
pasienten blir «Revaskularisert innen anbefalt tid ved STEMI». Resultater fra
sykehusene i Helse Midt-Norge viser at ingen HF i regionen har god
måloppnåelse for denne indikatoren (Tabell 8).
Norsk register for hjerneslag har en kvalitetsindikator som anbefaler at pasienten
får «Trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse». Resultater fra
sykehusene i Helse Midt-Norge viser at to sykehus i regionen har lav
måloppnåelse, to sykehus har moderat måloppnåelse, mens tre sykehus har høy
måloppnåelse for denne indikatoren (Tabell 8).
Alle åtte kreftregistre har høy dekningsgrad (tilnærmet 100 %) på patologiske
meldinger (cytologi-/histologisvar) og pasient overlevelse. Det er likevel
utfordrende at 7 av 8 kreftregistre har lav dekningsgrad for kliniske meldinger
(Tabell 6). Dette gjelder også for Helse Midt-Norge RHF. Representanter for
kreftregistrene uttrykker i årsrapportene 2015 stor bekymring for lav
dekningsgrad på kliniske meldinger, som er registrenes viktigste
opplysningskilde for å vise hvilken praksis som utøves på sykehusene.
Innrapportering av kliniske meldinger til alle kreftregistrene må bli bedre fra alle
sykehusene i Helse Midt-Norge RHF.
Norsk register for brystkreft viser at Helse Midt-Norge RHF ikke er i samsvar
med Helsedirektoratets rapport «Kreftkirurgi i Norge 2015» som anbefaler
minimum 100 brystkreftoperasjoner per avdeling per år og minimum 50
brystkreftoperasjoner per kirurg per år. Resultater fra Norsk register for
brystkreft viser at tre sykehus i Helse Midt-Norge RHF fortsatt opererer
brystkreft selv om de har langt mindre enn 100 brystkreftoperasjoner per år
(Tabell 9). Registeransvarlige kommenterer dette funnet spesifikt i sin
årsrapport. Registerdata identifiserer organisatoriske forbedringsområder som
det må tas stilling til.
Norsk register for barne- og ungdomsdiabetes anbefaler at andelen barn og
ungdom med HbA1c < 7,5 skal være 100 %. Resultater fra sykehusene i Helse MidtNorge viser at alle HF i regionen har svært lav måloppnåelse for denne
indikatoren (Tabell 9).
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Norsk register for cerebral parese anbefaler at alle barn med cerebral parese skal
ta MR. Resultater fra sykehusene i Helse Midt-Norge viser at kun ett sykehus i
regionen har god måloppnåelse for denne indikatoren, mens fire sykehus har lav
måloppnåelse (Tabell 9).

Utfordringen framover er bl.a. å få alle sykehus i regionen til å bedre sin innrapportering
til nasjonale medisinsk kvalitetsregistre. Det innebærer at styret og ledere på alle plan
fokuserer på og tilkjennegir nytten av nasjonale medisinske kvalitetsregistre som viktige
bidrag til kvalitetsforbedring for pasientene og at det avsettes tid til innrapportering til
registrene. I tillegg må styret og ledere på alle plan forholde seg til registerdata som
identifiserer kliniske forbedringsområder både faglig og organisatorisk og ta stilling til
disse.
Denne rapporten vil bli brukt som en orientering til alle fagdirektører i Helse MidtNorge RHF om datakvalitet, dataleveranse og måloppnåelse for sykehus i Helse MidtNorge RHF.

4

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2015
Innhold
1.

Innledning

6

2.

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som driftes i
Helse Midt-Norge RHF 2015

7

a)

Tilslutning og dekningsgrad

7

b)

Dekningsgrad for sykehusene i Helse Midt-Norge RHF og nasjonalt
gjennomsnitt

8

c)

Kvalitetsindikatorer

9

Helse Midt-Norge RHF
- bidrag til nasjonale medisinske kvalitetsregister 2015

12

a)

Innregistrering fra sykehusene i Helse Midt-Norge RHF

12

b)

Nasjonale register hvor sykehus i Helse Midt-Norge RHF har lav
innrapportering (dekningsgrad < 70 %).

13

Nasjonale register hvor sykehus i Helse Midt-Norge RHF har god
innrapportering (dekningsgrad ≥ 70 %).

16

3.

c)
4.

Kvalitetsindikatorer - resultater for sykehusene i Helse Midt-Norge
RHF 2015

5.

Organisering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i
Helse Midt-Norge RHF

21

Kilder

21

6.

18

5

1. Innledning
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre registrerer systematisk behandlingsprosess og
resultat for en gitt pasientgruppe. Registrene skal som hovedregel inkludere
pasientrapporterte data. Formålet med medisinske kvalitetsregistre er
kvalitetsforbedring og forskning.
God dekningsgrad (andel av de aktuelle pasientene som er registrert i et register) er en
forutsetning for å bruke registrene til kvalitetsforbedring og forskning. For å evaluere
kvalitet i pasientbehandlingen brukes registrenes kvalitetsindikatorer (5);
strukturindikatorer (organisering og ressurser), prosessindikatorer (aktiviteter
helsetjenesten utfører for pasienten, behandling i tråd med anerkjente retningslinjer) og
resultatindikatorer (komplikasjoner, overlevelse, pasientrapporterte opplysninger).
Denne rapporten fokuserer ikke på struktur- og resultatindikatorer da disse
indikatorene er mindre direkte påvirkbare i kvalitetsforbedringsarbeid.
Rapporten vektlegger prosessindikatorer som kan bidra direkte til kvalitetsforbedring i
pasientbehandlingen. Prosessindikatorer med høy måloppnåelse viser faglig god og
standardisert pasientbehandling og resultatene kan sammenlignes over tid og til en viss
grad mellom institusjoner. Prosessindikatorer med måloppnåelse kan brukes av
fagpersoner, styret og ledere på alle nivå for å styre pasientbehandling og bidra til
kvalitet.
Medisinske kvalitetsregistre opprettes av fagpersoner, ofte «ildsjeler» i eget fagfelt.
Helsedirektoratets veileder for nasjonale medisinske kvalitetsregistre (6) beskriver krav
til søknad om godkjenning som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Etter en lengere
prosess i samarbeid med Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre kan
medisinske kvalitetsregistre søke om godkjenning av HOD/Hdir for å bli nasjonale
medisinske kvalitetsregistre.
Ved utgangen av 2015 var det godkjent 52 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helse
Midt-Norge RHF har ansvar for å drifte fem av disse:
Tabell 1. Nasjonale kvalitetsregistre som driftes i Helse Midt-Norge RHF 2015

Hjerte- og
karregisteret

Register
Norsk hjerteinfarktregister
Norsk karkirurgisk register – NORKAR
Norsk hjertesviktregister
Norsk hjerneslagregister
Norsk ryggmargsskaderegister – NorSCIR

Nasjonal status
2012
2009
2012
2012
2012
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2. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som driftes i
Helse Midt-Norge RHF 2015
God dekningsgrad er en forutsetning for å bruke registrene til kvalitetsforbedring og
forskning.

a) Registre som driftes i Helse Midt-Norge RHF
- tilslutning og dekningsgrad
Tabell 2. Tilslutning og dekningsgrad på landsbasis 2015.
Register

Norsk
hjerteinfarktregister
Norsk karkirurgisk
register – NORKAR

Tilslutning *

Dekningsgrad **

Metode for
dekningsgradsanalyse

Validitetsstudier
< 5 år

100 %

88 %

NPR/FHI

Ja

100 %

Carotiskirurgi
Abd. aortaaneurisme

84 %

Underekstr.

61 %

78 %

Ja

NPR/FHI

Norsk
hjertesviktregister

86 %

ukjent

ikke utført

Nei

Norsk
hjerneslagregister

100 %

84 %

NPR/FHI

Ja

Norsk
ryggmargskaderegister – NorSCIR

100 %

91 %

EPJ

Nei

* Tilslutning på institusjonsnivå: andel aktuelle enheter som registrerer data inn i
registeret.
** Dekningsgrad på individnivå: andel av de aktuelle pasientene som er registrert i
registeret.
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b) Registre som driftes i Helse Midt-Norge RHF 2015
- dekningsgrad for sykehusene i HMN RHF og nasjonalt gjennomsnitt
I Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 20162020 «Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste” (3) er målsetningen at alle de
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal ha en dekningsgrad på minst 80 % etter
fem års drift. Strategien har et fem års perspektiv, vi har derfor valgt ≥ 70 % for god
måloppnåelse av dekningsgrad i vår rapport.

Hjerteinfarkt

75 %

89 %

95 %

94 %

76 %

96 %

96 %

92 %

NORKAR
Carotis

_

_

93 %

_

_

100

81 %

-

100

63 %

Abdominal
aorta
aneurisme
Underekstr.

Hjertesvikt
Hjerneslag
Ryggmargsskade - NorSCIR

94 %

_

_
100 %

_
55 %

_

ukjent

92 %

-

_

_

88 %

84

78 %

77 %

_

Nasjonalt
gj.snitt

Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

Orkdal

St. Olavs

Levanger

Norsk register
for

Namsos

Tabell 3. Dekningsgrad for sykehusene i HMN RHF og nasjonalt gjennomsnitt 2015.

22 %

61 %

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

84 %

94 %

96 %

88 %

84 %

91 %

75 %

84 %

-

-

-

-

-

91 %

-

Forklaring Tabell 3:
God måloppnåelse
Moderat måloppnåelse
Lav måloppnåelse
Ikke aktuelt for dette sykehuset

98 %

≥ 70 %
60-70 %
< 60 %

8

c) Registre som driftes i Helse Midt-Norge RHF - kvalitetsindikatorer
For å evaluere kvalitet i pasientbehandlingen brukes registrenes kvalitetsindikatorer
(5); strukturindikatorer (organisering og ressurser), prosessindikatorer (aktiviteter
helsetjenesten utfører for pasienten, behandling i tråd med anerkjente retningslinjer) og
resultatindikatorer (komplikasjoner, dødelighet, pasientrapporterte resultatmål).
Tabell 4. Kvalitetsindikatorer 2015 for registre som driftes i Helse Midt-Norge RHF.
Norsk
hjerteinfarktregister
Registret mottar data
fra n=53 sykehus og
inkluderer pasienter
som innlegges sykehus
og får diagnosen akutt
hjerteinfarkt.

Norsk karkirurgisk
register – NORKAR
Registeret mottar data
fra n=18 karkirurgiske
enheter og inkluderer
karkirurgiske
operasjoner og
intervensjoner.

Kvalitetsindikatorer
Dekningsgrad mot Norsk pasientregister (NPR)
Revaskularisert ved STEMI
Revaskularisert innen anbefalt tid ved STEMI
Invasivt utredet ved NSTEMI
Invasivt utredet innen 72 timer ved NSTEMI
Utskrevet med to platehemmende medikament
Utskrevet med lipidsenkende medikament
Ejeksjonsfraksjon (EF) målt
30 dagers overlevelse < 80 år

Kvalitetsindikatorer
Dekningsgrad abdominal aorta aneurisme (AAA)
Dekningsgrad carotisstenose
Dekningsgrad underekstremiteter
Behandlet innen 14 dager Carotisstenose
Mottar «best medical treatment» (BMT) ved utreise
Carotisstenose
Mottar BMT ved utreise AAA
Mottar BMT ved utreise Underekstremiteter
Mottar BMT ved utreise
Mortalitet per 30 dager for Intakt AAA
Mortalitet per 30 dager for Intakt AAA OR
Mortalitet per 30 dager for Intakt AAA EVAR
Mortalitet per 30 dager for RAAA
Mortalitet per 30 dager for RAAA OR
Mortalitet per 30 dager for RAAA EVAR
Slag/mors per 30 dager Carotisstenose
Slag/mors per 30 dager symptomer Carotisstenose
Slag/mors per 30 dager asymp. Carotisstenose
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Norsk
hjertesviktregister
Registeret mottar data
fra n=24
spesialiserte
hjertesviktpoliklinikker og
inkluderer pasienter
som er henvist til disse
poliklinikkene.
Alle sykehus i Helse
Midt-Norge har
opprettet
hjertesviktpoliklinikk.

Norsk
hjerneslagregister
Registeret mottar data
fra n=51 sykehus og
inkluderer pasienter
som innlegges i
sykehus og får
diagnosen hjerneslag.

Kvalitetsindikatorer
Andel hjertesviktpasienter med redusert tømmingsgrad
EF < 40 % som behandles med blodtrykksenkende
medisiner (ACE-hemmer/ARB/ARB-kombinasjon) på
siste justeringsbesøk (%).
Gjennomsnittlig oppnådd måldose av
blodtrykksenkende medisiner hos hjertesviktpasienter
med redusert tømmingsgrad EF < 40 % som bruker
medikasjonen på siste justeringsbesøk (%).
Andel hjertesviktpasienter med redusert tømmingsgrad
EF < 40 % som behandles med pulssenkende
(betablokker) og blodtrykkssenkende medisin (ACEhemmer/ARB/ARB-kombinasjon) på siste
justeringsbesøk (%).
Andel hjertesviktpasienter med redusert tømmingsgrad
EF < 40 % og NYHA-klasse > 1 som behandles med
pulssenkende (betablokker) og blodtrykkssenkende
(ACE-hemmer/ARB/ARB-kombinasjon) og en
blodtrykkssenkende/vanndrivende medisin
(aldosteronantagonist) på siste justeringsbesøk (%).
Andel hjertesviktpasienter med redusert tømmingsgrad
EF < 40 % som behandles med pulssenkende medisin
betablokker) på siste justeringsbesøk (%).
Gjennomsnittlig oppnådd måldose av pulssenkende
medisin (betablokker) hos pasienter med redusert
tømmingsgrad EF < 40 % som bruker medikasjonene
på siste justeringsbesøk (%).

Kvalitetsindikatorer
Dekningsgrad for innregistrerte hjerneslag
Direkte innlagt i slagenhet
Behandlet i slagenhet
Trombolyse for pasienter < 80 år med hjerteinfarkt
Trombolysebehandling innen 40 min. etter innleggelse
Vurdert / testet svelgfunksjon
Blodproppforebyggende behandling etter
hjerneinfarkt
Blodfortynnende behandling ved hjerneinfarkt og
hjerteflimmer
Blodtrykksmedikament ved utskrivning
Hjerneinfarktpasienter < 80 år utskrevet med
kolesterolsenkende medisin
Andel pasienter med oppfølging utført etter 3
måneder
10

Norsk
ryggmargsskaderegister – NorSCIR
Registeret mottar data
fra n=3
ryggmargsskadeavdelinger;
St. Olavs hospital HF,
Sunnaas sykehus HF og
Haukeland
Universitetssykehus
HF.
Registeret inkluderer
pasienter som
innlegges til primær
rehabilitering etter
traumatisk eller
atraumatisk
ryggmargsskade.

Kvalitetsindikatorer
Andel pasienter med skjema for livskvalitet under
primæropphold
Andel pasienter med skjema for nedre urinveier under
primæropphold
Andel pasienter med nevrologisk klassifikasjon ved
innkomst og utreise
Lav andel pasienter i eller under yrkesaktiv alder (67)
som er skrevet ut til sykehjem.
Andel personer med paraplegi, som ved utreise har
normalisert blæretømming eller intermitterende
kateterisering som hovedmetode.
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3. Helse Midt-Norge RHF - bidrag til nasjonale medisinske
kvalitetsregistre
God dekningsgrad er en forutsetning for å bruke registrene til kvalitetsforbedring og
forskning.

a) Innregistrering fra sykehusene i Helse Midt-Norge RHF 2015
Ved utgangen av 2015 var det godkjent 52 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Ikke
alle regionens sykehus skal registrere i alle registrene.

Ålesund

13

16

4

8

12

12

6

Antall registre foretakene
SKAL rapportere til

29

37

50

12

29

36

41

29

Andel registre foretakene
FAKTISK rapporterer til
med dekningsgrad > 70 %

28 %

35 %

32 %

33 %

28 %

33 %

29 %

21 %

Volda

8

Molde

Kr.sund

Antall registre foretakene
FAKTISK rapporterer til
med dekningsgrad > 70 %

Namsos

Orkdal

St. Olavs

Levanger

Tabell 5. Innregistrering til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2015.
Oversikt over antall registre foretakene SKAL rapportere til, og antall registre
foretakene FAKTISK rapporterer til med dekningsgrad > 70 %
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b) Nasjonale register hvor sykehus i Helse Midt-Norge RHF har lav
innrapportering (dekningsgrad på individnivå < 70 %).
God dekningsgrad er en forutsetning for å bruke registrene til kvalitetsforbedring og
forskning.
Forfatterne tar forbehold om at det er utfordringer knyttet til datakvalitet og formidling
av resultater i de 52 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Uavhengig av fagfelt (ikke
alle sykehus behandler alle sykdomsbilder) viser noen registre dekningsgrad på
individnivå, andre på helseforetaksnivå og andre på regionalt helseforetaksnivå. Noen
registre viser ikke oversikt hvilke sykehus som skal rapportere til registeret, noen viser
ikke sykehus med lavt antall pasienter og mange registre har lav eller ukjent
dekningsgrad.

Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

ukjent

Orkdal

Levanger

Hjertesvikt

ukjent

St. Olavs

Norsk register
for

Namsos

Tabell 6. Dekningsgrad på individnivå 2015. Nasjonale registre hvor sykehus i Helse
Midt-Norge RHF har lav innrapportering (dekningsgrad på individnivå < 70 %) og
nasjonalt gjennomsnitt.

Nasjonalt gj.snitt
2015

Registre som driftes i Helse Midt
ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

Registre som driftes i Helse Nord
Arvelige og
medfødte
nevromusk.sykd.
Nakke- og rygg

-

-

Analinkontinens

-

-

Gastrokirurgi –
NoRGast
Hidradenitis
suppurativa HisReg
Spiseforstyrrelse
– NorSpis

25 %

-

-

-

ukjent

ukjent

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ukjent
21 %

(sfinkterplastikk)

21,3 %
-

-

-

ukjent

Godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015 og har ingen 2015 data.
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Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

Orkdal

St. Olavs

Levanger

Norsk register
for

Namsos

Fortsettelse Tabell 6.
Nasjonalt gj.snitt
2015

-

Dekningsgrad kliniske
meldinger ukjent
Dekningsgrad kliniske
meldinger: utredning
33 %, kirurgi 66 %
Dekningsgrad kliniske
meldinger 42 %

Registre som driftes i Helse Sør-Øst
*Barnekreft

-

*Lungekreft

-

-

ukjent

*Lymfom og
lymfoide
leukemier
*Føflekkreft

-

-

-

ukjent

-

-

-

*Prostatakreft

*Gynekologisk
kreft
*Tykk- og
endetarmskreft
Hjertestans
Kognitive sympt.
- NorKog
(tidl. Demens)
Gastronet
Gynekologisk
endoskopi- NGER
Traume
Norsk register for
døvblindhet
HIV

-

-

-

ukjent

-

-

-

-

-

-

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

-

-

Dekningsgrad kliniske
meldinger: primær
eksisjon 22 %, utvidet
eksisjon 35 %
Dekningsgrad kliniske
meldinger: kliniske
opplysn. 59 %,
prostatectomi 58 %
Dekningsgrad kliniske
meldinger: operasjon
57 %, lavere for andre
kliniske opplysn.
Dekningsgrad kliniske
meldinger 57 %

ukjent

ukjent

ukjent

-

ukjent

-

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent
25 %

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

-

-

-

-

-

-

-

ukjent
40 %

-

ukjent

-

-

ukjent

ukjent

-

ukjent

ukjent

ukjent
ukjent

*Alle åtte kreftregistre har høy dekningsgrad (tilnærmet 100 %) på patologiske
meldinger (cytologi-/histologisvar) og pasient overlevelse. Bortsett fra Norsk register
for brystkreft, har de andre syv kreftregistrene lav dekningsgrad for kliniske meldinger,
som er registrenes viktigste opplysningskilde for å vise hvilken praksis som utøves på
sykehusene. I Tabell 6 presenteres derfor disse registrene med lav måloppnåelse for
dekningsgrad.

14

Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

Orkdal

St. Olavs

Levanger

Norsk register
for

Namsos

Fortsettelse Tabell 6.
Nasjonalt gj.snitt
2015

Registre som driftes i Helse Vest
Invasiv
kardiologi NORIC
KOLS
Langtids mek.
ventilasjon
MS-register og
biobank
Barnehofte

-Hofteleddsdysplasi
-Epifysiolysis
capitis femoris
-Calve-Legg
Perthes

Korsbånd

primæropr.
revisjon

Artrittsykd.
- NorArtritt
Diabetes for
voksne

-

-

ukjent

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

Organspesifikke
autoimmune
sykdommer ROAS
Smertebehandling
Fedmekirurgi
(SOReg-N)

ukjent

-

Ablasjonsbehandling og
elektrofysiologi ABLA NOR

-

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

-

-

-

ukjent

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

64 %

ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
ukjent
Antatt diabetes type I: 40 %
diabetes type II: 11 %.
Ingen sykehus i HMN
rapporterer til registeret.

ukjent

Porfyriregister

15 %
ukjent
Antatt 72 %

Norsk
intensivregister

Norsk register for
leppe-kjeveganespalte

ukjent

-

ukjent

Rapp.
ikke

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

-

ukjent

-

-

-

-

-

ukjent

Rapp.
ikke

-

-

-

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent.
Sykehus i HMN rapp., men
ikke St. Olavs

27 %
-

-

-

-

ukjent

Behandlingen er
sentralisert til Oslo og
Bergen.
ukjent

ukjent

ukjent

-

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

ukjent

Antatt 62 %

Godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015 og har ingen 2015 data.
I Helse Midt-Norge RHF skal kun St. Olavs hospital rapportere til dette registret.
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Forklaring Tabell 6:
God måloppnåelse
Moderat måloppnåelse
Lav måloppnåelse
Ikke aktuelt for dette sykehuset

≥ 70 %
60-70 %
< 60 %

c) Nasjonale register hvor sykehus i Helse Midt-Norge RHF har god
innrapportering (dekningsgrad ≥ 70 %).

Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

Orkdal

St. Olavs

Levanger

Norsk register
for

Namsos

Tabell 7. Dekningsgrad på individnivå 2015. Nasjonale registre hvor sykehus i Helse
Midt-Norge RHF har god innrapportering (dekningsgrad på individnivå ≥ 70 %) og
nasjonalt gjennomsnitt.
Nasjonalt gj.snitt
2015

Registre som driftes i Helse Midt
Hjerteinfarkt
NORKAR
Carotis
Abd.aortaaneu.
Underekstr.

88 %
-

-

-

-

-

Hjerneslag

Ryggmargsskaderegister
– NorSCIR

-

-

-

-

-

-

-

84 %
78 %
61 %
84 %
91 %

Registre som driftes i Helse Nord
Ryggkirurgi
Rygg
Nakke

-

-

-

-

-

-

-

63 %
75 %
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Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

Orkdal

St. Olavs

Levanger

Norsk register
for

Namsos

Fortsettelse Tabell 7.
Nasjonalt gj.snitt
2015

Registre som driftes i Helse Sør-Øst
Hjertekirurgi
Pacemaker- og
ICD-register
Brystkreft
Barne- og
ungdomsdiabetes
Cerebral parese
Endelig CP-diagnose
settes ved 5-års alder.

Kvinnelig
inkontinens
*Nefrologi
Transplantasjon
Kronisk dialyse

-

-

-

-

-

-

-

Rapp.
ikke

Rapp.
ikke

-

-

-

ukjent

ukjent

-

-

-

-

-

-

ukjent

ukjent

ukjent

-

-

-

Nyfødtmedisin

-

-

-

-

96 %
96 %

-

Dekningsgrad kliniske
meldinger 87 %

-

97 %

-

91 %
81 %

-

*Nyrebiopsi
(ca. 10 % av alle
levendefødte innlegges)

-

-

100 %

-

Transpl. ved OUS-RH

-

98 %

-

99-100 %

70 %

Registre som driftes i Helse Vest
Leddproteser
(NRL):

Hofteproteser
primæropr.
Kneproteser
primæropr.

Skulder primær

96,7 %
95,3 %
90,7 %

Hoftebruddregister

91,3 %
* Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister fikk felles konsesjon 1.januar
2016 og er nå kjent som Norsk register for nefrologi (registeret omfatter
transplantasjon, kronisk dialyse og nyrebiopsi).
Forklaring Tabell 7:
God måloppnåelse
Moderat måloppnåelse
Lav måloppnåelse
Ikke aktuelt for dette sykehuset

≥ 70 %
60-70 %
< 60 %
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4. Kvalitetsindikatorer
- resultater fra sykehusene i Helse Midt-Norge RHF 2015
For å evaluere kvalitet i pasientbehandlingen brukes registrenes kvalitetsindikatorer
(8). I denne rapporten vektlegger vi prosessindikatorer som kan bidra direkte til
kvalitetsforbedring i pasientbehandlingen. Prosessindikatorer med måloppnåelse viser
faglig god og standardisert pasientbehandling og resultatene kan sammenlignes over tid
og til en viss grad mellom institusjoner. Prosessindikatorer med måloppnåelse kan
brukes av fagpersoner, styret og ledere på alle nivå for å styre pasientbehandling og
bidra til kvalitet. Kun fire nasjonale medisinske kvalitetsregistre, alle driftes i Helse
Midt-Norge RHF, har prosessindikatorer med definert måloppnåelse.

Nasjonalt

Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

Orkdal

St. Olavs

Levanger

Norsk register for

Namsos

Tabell 8. Utvalgte prosessindikatorer med måloppnåelse for nasjonale registre som
sykehus i Helse Midt-Norge RHF har god innrapportering til (nasjonal dekningsgrad på
individnivå ≥ 70 %). Det enkelte register har satt forskjellig prosentandel for høy,
moderat og lav måloppnåelse avhengig av prosessindikator.

Registre som driftes i Helse Midt
Hjerteinfarkt

Revaskularisert innen
anbefalt tid ved STEMI
Invasivt utredet innen 72
timer ved NSTEMI
Ejeksjonsfraksjon (EF) målt
NORKAR
Carotisstenose.
Behandlet innen 14 dager
Carotisstenose.
Mottar BMT ved utreise

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n<5

n<5

-

-

Hjerneslag
Behandlet i slagenhet
Trombolysebehandling innen
40 minutter etter innleggelse
Vurdert / testet svelgfunksjon

Ryggmargs-skaderegister
– NorSCIR
Andel pasienter med
nevrologisk klassifikasjon
ved innkomst og utreise

-

-

-

-

-
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Forklaring Tabell 8:
Høy måloppnåelse
Moderat måloppnåelse
Lav måloppnåelse
Ikke aktuelt for dette sykehuset

Nasjonalt

Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

Orkdal

St. Olavs

Norsk register for

Levanger

Namsos

Tabell 9. Nasjonale registre hvor sykehus i Helse Midt-Norge RHF har god
innrapportering (nasjonal dekningsgrad på individnivå ≥ 70 %) og utvalgte
kvalitetsindikatorer.

Registre som driftes i Helse Sør-Øst

Brystkreft
13 %
36 %
23 %
Andel kvinner (0-69år) som
har fjernet hele brystet og fått
rekonstruert et nytt bryst i
samme operasjon.
Helsedirektoratets retningslinje for rekonstruksjon av brystet i Norge 2012 anbefaler at pas. som
må fjerne hele brystet, skal få tilbud om primær rekonstruksjon med protese, under forutsetning
at det ikke foreligger kontraindikasjoner.
n=19
n=36
n=227
n=62
n=110
*Antall brystkreftoperasjoner
per sykehus
Helsedirektoratets rapport Kreftkirurgi i Norge 2015 anbefaler minimum 100 brystkreftoperasjoner per avdeling per år og minimum 50 brystkreftoperasjoner per kirurg per år.
I Helse Midt-Norge RHF har tre sykehus < 100 brystkreftoperasjoner per år.

Barne- og ungdomsdiabetes
Andel (%) med HbA1c < 7,5,
ujusterte data. Registerets
faglig anbefaling er 100 %.

53 %

29 %

22 %

-

26 %

-

17 %

30 %

-

73 %

89 %

-

100 %

-

75 %

-

85 %

Rapp.
ikke

Rapp.
ikke

100 %

-

100 %

-

82 %

100 %

89 %

Cerebral parese
Andel barn med CP som har
tatt MR av hjernen.
Registerets faglig anbefaling
er 100 %.

Kvinnelig inkontinens
Andel pasienter operert 2014
og kontrollert i 2015.
Registerets faglig anbefaling
er 100 %.

* Antall brystkreftoperasjoner per sykehus er en strukturindikator. Indikatoren tas likevel med
da det, ut fra Brystkreftregisterets årsrapport 2015, ser ut som en regional utfordring spesielt
for Helse Midt-Norge RHF at Helsedirektoratets anbefaling i rapport Kreftkirurgi i Norge 2015
ikke følges i forhold til antall operasjoner per sykehus per år.
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Nasjonalt

Volda

Ålesund

Molde

Kr.sund

Orkdal

St. Olav

Norsk register for

Levanger

Namsos

Fortsettelse Tabell 9.

Registre som driftes i Helse Vest
Leddproteser
Hofteproteser
Andel ikke revidert etter
10 år, alle pasienter
Kneproteser
Andel ikke revidert etter
2 år, alle pasienter
Hoftebrudd
Alle pas. som er operert for
hoftebrudd 2013-2015 og
som ikke er reopr. for sitt
brudd

n<50
>90 %

>90 %

90 %

n<50

89 %

n<50
>90 %

Inkl.
Røros

n<50

>90 %

>90 %

>90 %

>90 %

>90 %

93 %

87 %

96 %

88 %

91 %

92,6
%
n<50

>90 %

95 %

94 %

97,1
%

94 %

92 %

Forklaring Tabell 9:
Det enkelte register har ikke angitt prosent måloppnåelse som høy, moderat og lav avhengig av
kvalitetsindikator. I vår tabell skiller vi derfor kun på høy og lav måloppnåelse.
Høy måloppnåelse ≥ 80 %, eller 100 % der det foreligger faglig anbefaling
Lav måloppnåelse < 80 %
Ikke aktuelt for dette sykehuset
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5. Organisering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i
Helse Midt-Norge RHF
Organisering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre er forskjellig i de fire
regionale helseforetakene. I Helse Midt-Norge RHF er organisering og drift lagt til
Fagavdelingen, Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs hospital.
Nasjonalt Servicemiljø region Midt-Norge er lagt til seksjonen og arbeider tett inn mot
de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Servicemiljøet gir også råd og veiledning til
regionale og lokale kvalitetsregistre.
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre holder til ved Medisinsk teknisk
forskningssenter. Her er alle medarbeidere i de nasjonale medisinske kvalitetsregistre
og i servicemiljøet samlet i felles lokaler. Samlokalisering skaper et tett samarbeid og
kompetansebygging for drift av gode nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Kilder
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement 16.1.2015. Oppdragsdokument
2015 Helse Midt-Norge RHF, side 7.
Helse Midt-Norge RHF. Styringskrav og rammer 2016 for St. Olavs hospital HF,
side 6.
Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre
2016-2020 «Gode kvalitetsregistre for en bedre helsetjeneste”. Nasjonalt
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre – SKDE.
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/strategi_for_det_regionale_a
rbeidet_med_medisinske_kvalitetsregistre.pdf
www.kvalitetsregistre.no/registeroversikt
Avedis Donabedian. Evaluating the Quality of Medical Care. Milbank Mem. Fund
Quarterly, 44:1666-206, 1966
Oppretting og drift av nasjonale medisinsk kvalitetsregistre. Helsedirektoratet
august 2016. Veileder IS-2526
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/979/IS-2526oppretting-og-drift-av-nasjonale-medisinske-kvalitetsregistre.docx.pdf
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