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Kapittel 1
Sammendrag
Da pasientene i vårt register kontrolleres fra 6 til 12 måneder etter operasjonen oppgir vi
funn før operasjon, ved operasjon og ved kontroll for pasienter operert i 2014
Dekningsgrad: Antall inkontinensopererte registrert i NKIR av alle inkontinens-opererte
kvinner i Norge. Når det brukes tall fra Norsk pasientregister hadde NKIR i 2014 en
dekningsgrad på 80,9 %. NKIRprogrammet kan nå hente data direkte fra det
pasientadministrative system PAS og bidra til å korrigere feilregistreringer i PAS som har blitt
feil rapportert til NPR, noe som har vist seg å gi en riktigere dekningsgrad enn sammenlikning
mot NPR. Etter disse korreksjoner hadde NKIR i 2014 en dekningsgrad på 81,0 %. Dersom vi
utelater de sykehus som ikke rapporterer til NKIR i perioden 2014/2015 hadde NKIR en
dekningsgrad på 98,4 %.
Stresstest: Denne objektive vurderingen av pasientens urinlekkasje (lekkasje i gram ved et
standardisert antall host og hopp) blir før operasjonen utført i nær 100% på de fleste sykehus
bortsett fra Voss og Narvik hvor hhv. 20% og 0% fikk utført stresstest før operasjonen. Ved 6 til
12 mnd. kontroll varierer prosentandel stresstest mye. Noen sykehus gjør postoperativt
konsekvent ikke stresstest da de ikke har pasienten inne til en objektiv kontroll.
Kun 53,3 % av pasientene som ble operert i 2014 fikk utført en postoperativ stresstest. Dette er
uheldig da det viser seg at den viktigste grunnen til at pasienten ikke er fornøyd etter inngrepet
er at de fortsatt oppgir en urinlekkasje som dermed ikke blir objektivisert. 85% av pasienter
operert i 2014 som postoperativt ikke var veldig fornøyd oppga at de postoperativt var stressog eller urgency-inkontinente. Det er ønskelig å dokumentere inkontinensen objektivt.
Vi har forståelse for at pasienter med ekstremt store reiseavstander slipper med
telefonkontroll når de er fornøyd med operasjonen, men for alle andre bør retningslinjene
i Veileder for Norsk Gynekologisk forening vedrørende urininkontinens følges. Her anbefales
at det å utfører stresstest og uro-flowmetri før og etter stressinkontinens-operasjoner.
Subjektive registreringer utføres meget tilfredsstillende før operasjonen med stressinkontinensindeks (kalkulert fra validert spørreskjema) og operasjonsmetode i hhv. 90% og
100%. Ved 6-12 mnd. kontroll registreres stresstest, stressinkontinensindeks og fornøydhet i
hhv. 65,7% og 89,40% og 82,8%. Ved 3 års kontroll ble stresstest, stressinkontinensindeks og
fornøydhet registrert i hhv. 9,4%, 39,3 og 40,5%.
Komplikasjoner: Gjennomsnittlig 8,7 % komplikasjoner er registrert hos NKIR sykehusene.
Flere sykehus har ikke registrert komplikasjoner eller har registrert et usannsynlig lavt antall
komplikasjoner i 2014. NKIR programmet gjør det mulig å identifisere mangelfullt registrerte
komplikasjoner for pasienter som har vært til poliklinisk konsultasjon eller innleggelse etter
inkontinens-operasjonen.
Reoperasjoner ved eget sykehus: Gjennomsnittlig prosent reoperasjoner 2014 var 2,4% når
BULKAMID operasjoner ikke medregnes. De 3 avdelinger som utførte BULKAMID operasjoner i
2014 reopererte gjennomsnittlig 27,5 prosent av antall utførte Bulkamid operasjoner i 2014.
Kontroll: Av 1986 operasjoner registrert av NKIR sykehusene i 2014 var 1762 (88,7%) 6 – 12
mnd. kontrollert innen utgangen av 2015. Av 2162 operasjoner registrert av NKIR sykehusene i
2012 var 948 (43,8%) kontrollert etter 3 år innen utgangen av 2015. Det bemerkes at den lave
svarprosenten på 3 års kontroller nok skyldes at sykehusene kun sender spørreskjema per brev
for subjektive data og kun tar inn pasienter som ønsker det til 3 års kontroll.
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Sammenligning av operasjonstyper utført i 2014
Operasjonene for stressinkontinens (anstrengelsesutløst lekkasje ved hoste og fysisk
aktivitet) medfører at et bånd støtter urinrøret og hindrer det i å bevege seg ved host og
bevegelser. Dette kan utføres på flere måter.
Ved en TVT-operasjon føres båndet som en U under urinrøret bak skambenet og båndet
kommer ut på buken.
Ved både TVTO-operasjon og TOT-operasjon føres båndet under urinrøret ut gjennom
bekkenveggen og båndet kommer ut i lysken (TVTO gjøres innenfra og ut, mens TOT gjøres
utenfra og inn).
Ved en AJUSToperasjon føres båndet under urinrøret ut til bekkenveggen der det festes.
TVT mot TVTO: Ved 6 til 12 mnd kontrollen etter operasjon lekket TVT-pasientene statistisk
signifikant mer enn TVTO-pasientene ved 24 timers bleieveietest mens TVTO-pasientene
hadde statistisk signifikant mer subjektive stressinkontinenssymptomer ifa høyere
stressinkontinensindeks. Ved 3 års kontroll lekket TVT-pasientene statistisk signifikant mer enn
TVTO-pasientene ved stresstest (men kun et fåtall var testet objektivt med stresstest, se
tidligere kommentarer).
TVT mot TOT: Ved 6 – 12 mnd. kontroll og 3 års kontroll var det ingen statistisk signifikante
forskjeller mellom TVT og TOT.
TVT mot AJUST: Ved 6 – 12 mnd. kontroll var det ingen statistisk signifikante forskjeller mellom
TVT og AJUST, men ved 3 års kontroll er stress test og stressindeks statistisk signifikant
høyere for AJUST enn TVT.
I spesielle tilfeller anvendes periurethrale injeksjoner (Bulkamid). Denne prosedyren tar sikte på
å forsnevre urinrøret og bedre lukkefunksjonen.
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Kapittel 2
2. Registerbeskrivelse
2.1 Bakgrunn og formål
2.1.1 Bakgrunn for registeret
Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) ble etablert 01.09.98 for å øke kunnskap om
utredning og kirurgisk behandling av kvinnelig urininkontinens og dokumentasjon av resultater
etter operasjonsmetoder med ukjent langtidsresultat. Registeret innhenter subjektive og
objektive data før og etter operasjon fra kvinner operert for urininkontinens. Avdelingene mottar
en gang årlig en rapport der avdelingens resultater sammenlignes med landsgjennomsnittet og
der egne operatørers resultat dokumenteres.
Fem – seks prosent av den kvinnelige befolkning over 30 år (ca. 70 000 pasienter) er betydelig
plaget av stressinkontinens.
2.1.2 Registerets formål
NKIR har som mål å sikre kvaliteten på urininkontinenskirurgi ved norske sykehus. Målgruppen
er kvinner som blir operert for urinlekkasje ved alle offentlige sykehus. NKIR’s formål er at det
enkelte sykehus skal få oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede) og bruke
informasjonen til forbedringsarbeid.
Nasjonale, aggregerte registerdata er referansen for det enkelte sykehus. Registeret har bred
støtte i fagmiljøet. Informasjonen kommer pasientene til nytte i form av en bedre og mer
oversiktlig helsetjeneste.
2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag
Hver avdeling som tilknytter seg til NKIR oppretter et lokalt internt kvalitetsregister for
inkontinensoperasjoner ref Helsepersonellloven § 26. Opprettelsen godkjennes av
avdelingsledelsen og meldes til sykehusets personvernombud. Alle kvinnelige pasienter operert
for inkontinens registreres i dette interne kvalitetsregister. Alle pasientene som skal opereres
fyller ut skjema før operasjon og får opplysning av lege at de vil bli innkalt til kontroll 6-12 mnd
etter operasjon samt få tilsendt spørreskjema 3 år etter operasjon. Pasienten får utdelt
samtykkebrev med spørsmål om å samtykke til å delta i Norsk kvinnelig inkontinensregister
(NKIR).
Datatilsynet ga 04.01.2010 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) med hjemmel i
helseregisterlovens § 5, jf. personopplysningslovens § 33, jf. § 34, endring og utvidelse av
konsesjon til å behandle helseopplysninger i samsvar med det omsøkte.
Databehandlingsansvarlig er øverste leder ved gynekologisk avdeling, OUS (p.t Marit Lieng).
Lagringen av registerdata i avidentifisert form ved Oslo universitetssykehus (OUS) reguleres av
pasientens samtykke:
 For pasienter som samtykker overføres det avidentifiserte data fra det interne
kvalitetsregister til NKIR-registeret sentralt ved OUS
 For pasienter som ikke samtykker eller ikke ble spurt om å samtykke overføres det
anonyme data fra internt kvalitetsregister til NKIR-registeret ved OUS.
Ekspertgruppen etterlyste i 2015 en redegjørelse for hvordan pasienter som ikke samtykker blir
behandlet i registeret.
Alle pasienter som vurderes operert for inkontinens får informasjon av lege om at deres data vil
bli registrert i et internt kvalitetsregister og at dette er nødvendig for å kunne vurdere kvaliteten
av utredningen og operasjonen. Pasientens svar på spørreskjema (PROM og PREM) skannes
og lagres i EPJ. Pasienten har fire valg:
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Å ikke delta i videre utredning eller behandling ved det aktuelle sykehus. Ingen
registrering om pasienten i internt kvalitetsregister og ingen data til NKIR-registeret.
Å bli utredet, operert og registret i internt kvalitetsregister, men samtykker ikke til at
avidentifiserte data utleveres til det sentrale NKIR registeret. Kun anonyme NKIR- og
PAS-data utleveres til NKIR-registeret.
Å bli utredet, operert og registret i internt kvalitetsregister og samtykker i utlevering av
avidentifiserte data til NKIR-registeret. Avidentifiserte NKIR- og PAS-data utleveres til
NKIR-registeret en gang årlig

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar
Datatilsynet fornyet i januar 2010 konsesjonen til NKIR-registeret med Oslo universitetssykehus
ved avdelingsleder, gynekologisk avdeling, som Databehandlingsansvarlig. Konsesjonen
gjelder for oppbevaring av data i NKIR-registeret til 31.12.2030. Det ble samtidig opprettet et
NKIR-styre som skulle disponere midler bevilget av Helse Sør-Øst RHF.
Følgende ble i 2010 utpekt til NKIR-styret:
Styreleder Sigurd Kulseng-Hanssen, Urogyndata AS.
2 representanter fra Norsk Urogynekologisk gruppe: Kari Western og Ellen Borstad.
1 fast styreplass for OUS i egenskap av å ha det juridiske databehandleransvaret p.t Rune
Svenningsen utnevnt av databehandlingsansvarlig avdelingsleder ved gynekologisk avdeling.
Urogyndata AS’s daglig leder Tomislav Dimoski, deltar i styremøtene med talerett, men uten
stemmerett.
Daglig drift av registeret ivaretas av Urogyndata AS.
Arbeidsfordelingen innen Urogyndata er som følger:
Urogynekolog Sigurd Kulseng-Hanssen har hovedansvar for faglig drift.
Data og økonomikyndig Tomislav Dimoski har hovedansvar for programvare og økonomi.
2.3.1 Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe
Styret i NKIR hadde 3 styremøter i 2015. 10. februar, 26.mai og 1. desember
Følgende beslutninger ble fattet:
 Den oppdaterte NKIR-programvaren 2015 for beregning av dekningsgrad samt lokal
sammenstilling av NKIR-data med PAS-data skal benyttes av alle 38 avdelinger:
 Følgende funksjoner i NKIR-programvaren er videreutviklet, testet og installert på alle
avdelinger:
o Programmet gjør det mulig å registrere forskjellige fabrikanter av implantater
benyttet ved inkontinens operasjoner
o Programmet overfører til NKIR-registeret anonyme individdata for pasienter som
ikke har samtykket
o Programmet overfører til NKIR-registeret anonyme data fra PAS for pasienter som
IKKE er registrert i det lokale interne kvalitetsregister
o Programmet kan overføre fødselsnummer og prosjektnøkkel til andre registre for
bruk i forskningsprosjekter når REK og PVO godkjenning foreligger
o OUS Ullevål bruker som første sykehus Access RT utgave av NKIR programvaren
 NKIR-programvaren for analyse av komplikasjoner skal tas i bruk av avdelingene
 Grunnet 17 % redusert driftsbudsjett vil videreutviklingen av modell for avdekning og
kvalitetssikring av komplikasjoner måtte utsettes til 2016
 Avdelingene oppfordres til å registrere alle peri- og transurethrale injeksjonsbehandlinger
 Kurs for å demonstrere det nye NKIRdataprogrammet ble besluttet avholdt på ST. Olav 2
feb 2015 og på Ullevål i forbindelse med NKIRforum 6 nov 2015.
 Videokonferanser for å demonstrere det nye NKIRdataprogrammet ble besluttet avholdt
på, Bærum sykehus 8 juni og 25 sept.
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NKIRforum faglig møte for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og sekretærer ble besluttet
avholdt på Ullevål sykehus 6. november 2015.
5 avdelinger som tidligere ikke har rapportert til NKIRble planlagt tatt inn i registeret fra
januar 2015
3 avdelinger som tidligere ikke har rapportert til NKIR ble planlagt tatt inn i registeret fra
januar 2016
NKIR modellen for dekningsgrad ble presentert for SKDE. Den fikk meget god
tilbakemelding og en oppdatert utgave av rapporten ble tatt med på SKDE’s
hjemmeside?
NKIR-styret valgte to satsingsområder i 2016:
o Forbedring av kvaliteten på registreringer av komplikasjoner
o Å arbeide for at NKIR dekningsgrad blir tilnærmet 100 %
Ole Aleksander Dyrkorn ved Bærum sykehus fikk styrets godkjenning til å gjennomføre
sitt doktorgradsprosjekt med data fra NKIR registeret vedrørende graviditet før og etter
inkontinensinngrep.
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Kapittel 3
Resultater
Figur 1 Dekningsgrad: Antall inkontinensopererte kvinner registrert i NKIR av alle inkontinensopererte kvinner i Norge.

Avdelinger med 0 % rapporterte ikke til Norsk kvinnelig inkontinensregister i 2014. Alle avdelinger som
ikke rapporterte til registeret i 2014 vil rapportere til registeret i 2015. Blå tall til høyre: antall pasienter
registrert i NKIRregisteret av antall registrert i PAS.
Når det brukes tall fra Norsk pasientregister hadde NKIR i 2014 en dekningsgrad på 80,9 %.
NKIRprogrammet kan nå hente data fra det pasientadministrative system (PAS) og bidra til å korrigere
feilregistreringer i PAS. Etter disse korreksjoner hadde NKIR i 2014 en dekningsgrad på 81,0 %. Dersom
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vi utelater de sykehus som ikke rapporterer til NKIR hadde NKIR en dekningsgrad på 98,4 %.

Figur 2. Antall operasjoner per år. Ulike operasjonstyper

TVT: Tensjonsfri vaginal tape, TVA: Tensjonsfri vaginal adjustible tape, TVTO: Tensjonsfri
vaginal tape obturator (innenfra-ut), TOT: Tensjonsfri obturator operasjon (utenfra-inn) , AJUST:
Ajustable Single-Incision Sling, Bulkamid: Transuretral submukøs injeksjon av hydrogel med
polyacrylamid
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Figur 3. Antall alle typer operasjoner rapportert til NKIR i 2014
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Figur 4. Fornøydhet og lekkasje ved 6 – 12 mnd. kontroll

Pasientene kan velge mellom: veldig fornøyd, litt fornøyd, verken fornøyd eller misfornøyd, litt
misfornøyd og veldig misfornøyd med operasjonsresultatet. Hvitt tall til høyre i søylen angir i
prosent veldig fornøyde pasienter, hvitt tall til venstre angir tilhørende antall veldig fornøyde av
antall opererte. Grønne og røde tall angir endring fra 2013. Lyseblå søyler angir gjennomsnittlig
gram lekkasje ved stresstest 6 – 12 mnd. etter operasjonen i 2013. Sykehus som har høy
lekkasje i høyre kolonne har kun utført stresstest hos en liten andel av alle kontrollpasienter (og
da fortrinnsvis hos dem som lekket ved stresstest). Hadde sykehusene utført stresstest hos alle
pasienter ville gjennomsnittlig stresstestlekkasje ha vært mindre. Sykehus markert med ‘x’ har
ikke utført stresstest ved kontroll. Bulkamid operasjoner er ikke inkludert.
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Figur 5. Gjennomsnittlig gram lekkasje ved stresstest etter og før operasjon i 2014

Mørk blå tall angir gjennomsnittlig antall gram lekkasje. Lys grå tall angir antall pasienter hvor
det er utført stresstest før operasjon (til høyre for mørkblå søyle) og etter operasjon (til høyre for
mellomblå søyle). Sykehus som har høy lekkasje etter operasjon har kun utført stresstest hos
en liten andel av kontrollpasientene. Hadde de utført stresstest hos alle pasienter ville
gjennomsnittlig stresstestlekkasje ha vært mindre. Sykehus markert med ‘x’ har ikke utført
stresstest.
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Figur 6. Gjennomsnittlig subjektiv stressinkontinenslekkasje ved kontroll etter og før
operasjon i 2014

Subjektiv stressinkontinens etter operasjon (kontroll 6 – 12 mnd) og før operasjon. Mørk blå
tall angir gjennomsnittlig stressinkontinensindeks etter og før operasjonen. Grå tall angir
antall pasienter operert og kontrollert.
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Figur 6B. Gjennomsnittlig subjektiv stressinkontinenslekkasje før operasjon i 2014,
2013 og 2012

Subjektiv stressinkontinens før operasjon. Mørk blå tall angir gjennomsnittlig
stressinkontinensindeks før operasjonen i 2014, mørk grå i 2013 og lys grå i 2012.
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Figur 6C. Gjennomsnittlig subjektiv stressinkontinenslekkasje 6 mnd. etter operasjon i
2014, 2013 og 2012

Subjektiv stressinkontinens 6 mnd. etter operasjon. Mørk blå tall angir
gjennomsnittlig stressinkontinensindeks før operasjonen i 2014, mørk grå i 2013 og
lys grå i 2012.
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Figur 7. Gjennomsnittlig subjektiv urgencyinkontinenslekkasje ved kontroll etter og før
operasjon i 2014

Urgencyinkontinensindeks ved 6 – 12 mnd kontroll og før operasjon. Mørk blå tall angir
gjennomsnittlig urgencyinkontinensindeks etter og før operasjonen. Grå tall angir antall
pasienter operert og kontrollert.
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Figur 8. Prosent reoperasjoner i eget sykehus i 2013

Prosent reoperasjoner for urininkontinens. Reoperasjon for retensjon og erosjon i vagina er
ikke regnet med i denne graf.
Hvite tall angir antall reoperasjoner i løpet av 36 mnd. etter operasjon i 2013 og antall
opererte i 2013.
Data er hentet fra avdelingenes pasientadministrative datasystemer. Da vi ikke har
komplette datasett fra alle avdelinger må grafen tolkes med en viss forsiktighet.
Bulkamid operasjoner regnes ikke med i første operasjon da Bulkamid operasjonene
fortrinnsvis tilbys kompliserte pasienter hvor resultatet er vesentlig dårligere enn for andre
pasienter og antall reoperasjoner er hyppig. Når Bulkamid operasjoner utføres som en
reoperasjon teller vi Bulkamid-operasjonen sammen med andre inkontinensoperasjoner for
å finne totalt antall reoperasjoner.
Alle reoperasjoner i denne graf ble utført på samme avdeling hvor den første operasjon ble
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utført.

Figur 9 Prosent reoperasjoner 36 mnd. etter Bulkamid operasjon i 2013

Bulkamid operasjonen benyttes til spesiellt vanskelige pasienter hvor man ikke forventer at en
slyngeoperasjon vil lykkes. Operasjonen kan gjentas. Hvite tall angir antall reoperasjoner i løpet
av 36 mnd. etter operasjon i 2013 og antall opererte i 2013.
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Figur10. Prosent pasienter med komplikasjoner per avdeling i 2014

Pasienter som hadde flere komplikasjoner hos samme pasient er kun registrert med 1
komplikasjon i denne graf.
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Det er stor variasjon i antall komplikasjoner registrert. Noen avdelinger har nok lagt mere arbeid
i å registrere komplikasjoner enn andre. Blå tall i kolonnen til høyre angir antall komplikasjoner
og totalt antall operasjoner i 2014. Røde og grønne tall angir negativ eller positiv endring i
prosent komplikasjoner i forhold til 2013

Figur 11. Gjennomsnittlig lekkasje ved stresstest 6 til 12 mnd. etter og før operasjon i
2014 ved de forskjellige operasjonsmetoder.

Det var ingen signifikant forskjell i stresstest lekkasje etter operasjonen mellom
operasjonene. Når det var signifikant forskjell før operasjon har vi korrigert for dette når vi
vurderer forskjell etter operasjon.
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Figur 12. Gjennomsnittlig stressinkontinensindeks etter og før operasjon i 2014 ved
de forskjellige operasjonsmetoder

TVTOpasientene hadde signifikant høyere stressinkontinensindeks enn TVT pasientene ved
6 til 12 mnd. kontroll etter operasjonen. For øvrig var det ingen signifikant forskjell mellom
operasjonene.
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Figur 13. Fornøydhet og operasjonsmetode. Andel pasienter veldig fornøyd 6 – 12
mnd. etter operasjon i 2014

Det er ingen signifikant forskjell i fornøydhet mellom operasjonsmetodene
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Figur 14. Kontroll. Andel pasienter som ble operert i 2014 og kontrollert i 2015
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Figur 15 Antall pasienter registrert i databasen per avdeling per 31.12.2014
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Kapittel 4
Metoder for fangst av data
Pasientene fyller inn subjektive data før og etter operasjonen i et validert papir spørreskjema, et
24-timers vannlatningsskjema (miksjonskjema) og utfører 24-timers bleieveie test før de
vurderes av uroterapeut og gynekolog. Sekretær, sykepleier eller lege legger inn subjektive og
objektive data elektronisk i en Access database. Gynekolog vurderer om pasienten skal
gjennomgå laboratorieundersøkelser (urodynamikk) før operasjon. Slike
laboratorieundersøkelser kan bestå av urinlekkasjemåling ved host og hopp (stresstest),
vannlatingsmåling (flowmetri) og måling av urin i blæren etter at pasienten har forsøkt å tømme
blæren (resturin). Disse undersøkelser utføres som regel av sykepleier (uroterapeut) eller annet
spesialutdannet personale. Lege tar så, med bakgrunn i pasientsamtale, pasientundersøkelse,
spørreskjema og laboratorieundersøkelser, stilling til om pasienten skal opereres eller ha annen
form for behandling. Data fra spørreskjema og undersøkelsene (inkludert
laboratorieundersøkelsene) punches inn i den lokale NKIR-programvaren av lokal lege eller
sekretær/sykepleier etter først å ha blitt kvalitetssikret av lege. Etter operasjonen legger lege
operasjonsdata inn i NKIR-programvaren, eventuelt delegeres dette til en sekretær etter at lege
har fylt inn skjema. Samme spørreskjema benyttes ved kontrollene 6-12 måneder (første
kontroll etter operasjonen) og 3 år (andre kontroll etter operasjonen). De fleste sykehus
gjennomfører også en objektiv evaluering av operasjonsresultatet ved 6-12 måneders kontrollen
hvor stresstest, flowmetri og resturin måles. Data fra spørreskjema og klinisk undersøkelser
(inkludert eventuelle laboratorieundersøkelser) legges så inn i NKIR-programvaren av
sykepleier/sekretær etter igjen å ha blitt kvalitetssikret av lege. Data fra den lokale NKIRprogramvaren eksporteres fra avdelingene til den sentrale database i avidentifisert form 1 gang
årlig ved hjelp av 2 Excel filer.
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Kapittel 5
Metodisk kvalitet
5.1 Antall registreringer
Antall inkontinensoperasjoner registrert av NKIR i 2014

AJUST
Gjøvik

operasjonsnavn
TOT
TVA

BULKAMID

TVT

TVTO

Total

49

57

Lillehammer

34

34

Kongsvinger

6

6

Elverum

8

22

3

35

60

Volda

41

41

Ålesund

61

61

Kristiansund

23

2

25

St Olav

155

2

164

Tromsø

27

1

28

Bærum

114

AHUS

7

97

114

1

98

Østfold

119

119

Ringerike

31

31

Drammen

63

63

156

163

117

144

61

90

Mo i Rana

22

22

Narvik

50

50

Bodø

47

Ullevål

5

Vestfold

27

Skien

2
29

47

Sandnessjøen

11

11

Kirkenes

38

38

35

83

Hammerfest

29

19

Arendal

44

44

Kristiansand

79

79

Haugesund

3

Stavanger

1

Voss

52

Haukeland
Førde
Total

6

127

39

120

2

34

37

68

69

2

54

85

2

87

2

48

56

1409

278

1975
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Antall inkontinensoperasjoner utført ved sykehus som ikke rapporterte til NKIR i
2014

KDG30

KDG40

KDG97

KDV22
BULKAMID

OUS Rikshospitalet
OUS Aker

LEG00

LEG10
TVT

LEG13
TVT-O
TOT

2

1

2

4

7

Kongsberg

51

Stord

33

Kongsvinger

39

Flekkefjord

36

Namsos

2

53
34

1

40

1

96
37
80
11
21

60
37

Levanger

4

76

Lofoten

1

10

Vesterålen

21

Harstad
Total

LEG96 Total

2

2

1

4

2

2

49

2

213

51

205

3

432

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad
Dekningsgrad beregnes ut ifra antall pasienter registrert i NKIR registret og avdelingenes PAS
register.
Dekningsgrad på individnivå dokumenteres ved sammenstilling av NKIR data med PAS data
lokalt på hvert sykehus. Dekningsgrad sammenlignes også inntil videre med tall generert av
Norsk pasientregister (NPR).
5.3 Tilslutning
Registeret samler data fra HF i alle regioner.
Pr. 31.12.2014 sendte 30 av totalt 38 avdelinger som utfører inkontinensoperasjoner i 2014
data til registeret. Merknad: NPR rapporterte et samlet tall for OUS, men urologisk avdeling ved
Rikshospitalet og Aker rapporterer ikke til NKIR registeret.
Pr. 31.12.2015 sendte 33 av totalt 42 avdelinger som utførte inkontinensoperasjoner i 2015 data
til registeret. Merknad: Avanserte urinavledningsoperasjoner utført på urologisk avdeling ved
Rikshospitalet skal ikke registreres. Urologisk avdeling ved Aker sykehus faser ut sine
kvinnelige inkontinensinngrep fra 01.01.2016. Molde (2) og Lofoten (1) hadde få operasjoner.
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5.4 Dekningsgrad
Brukes tall fra NPR hadde NKIR i 2014 en dekningsgrad på 80,9 %. NKIR-programmet kan
hente data fra det pasientadministrative system (PAS). Dette gjør det mulig å korrigere
feilregistreringer i PAS som har bidratt til feilaktige data sendt NPR. Etter korreksjoner for disse
feilregistreringene i PAS hadde NKIR registeret en dekningsgrad på 81,0 %. Regner vi kun de
sykehus som rapporterer til NKIR, hadde registeret en dekningsgrad på 98,4 %.
5.5 Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet
Om feil type verdi legges inn i NKIR-programvaren blir verdien ikke akseptert og puncher
informeres. Før data innsendes til det sentrale NKIR-registeret verifiserer avdelingene at
operasjonsdatoer ikke mangler, at pasienter er kontrollert, om operasjonskode og operatør er
punchet inn, at pasientsamtykke er innhentet og foreligger dokumentert, at pasienten ikke er
død og at pasientenes fødselsnummer er det samme som i sykehusets pasientadministrative
system. Dataprogrammet kan kontrollere at alle pasienter registrert i NKIR finnes i det
pasientadministrative data system og omvendt. NKIR-registeret mottar avidentifisert eller
anonym kopi av både NKIR og PAS data og lager rutiner for kontroll og dokumentering av
dekningsgrad og kvalitet på NKIR og PAS data. Dette gir mulighet til å gi tilbakemelding til
avdelinger hvor feil oppdages. Denne kvalitetssikringen og dialogen har ført til at alle avdelinger
som rapporterte til NKIR har en dekningsgrad på over 90%. 26 av 30 avdelinger har
dokumentert dekningsgrad på over 95%.
5.6 Metode for validering av data i registeret
Avdelingene kan selv kontrollere at alle pasienter registrert i det interne kvalitetsregister finnes i
det pasientadministrative data system og omvendt.
I NKIR-registeret sentralt kjøres det et program som kan identifisere endringer i nye data
sammenlignet med tidligere utleverte data. Nye og manglende pasienter, manglende verdier på
kritiske variabler og evt. systematisk endring i data kan identifiseres og rapporteres til
avdelingene.
Ole Alexander Dyrkorn vil som en del av sin PhD oppgave utføre en studie med validering av de
mest sentrale variablene registrert i NKIR-registeret ved å gjøre et tilfeldig uttrekk av data fra
den sentrale NKIR databasen og ved å bruke NKIR legene ved de registrerende sykehusene
sammenlikne mot kilden som er den elektroniske pasientjournalen (PAS).
5.7 Vurdering av datakvalitet
Da komplikasjoner gjerne opptrer noe tid etter operasjonen vil disse ofte ikke bli registrert. I
NKIR-programvaren har vi utviklet et komplikasjonssøk som er prøvd ut og revidert av NKIRregisteret ved flere avdelinger. Fra det pasientadministrative system blir komplikasjonskoder og
prosedyrer listet ut på pasienter som har vært til poliklinisk konsultasjon eller har vært innlagt
etter en inkontinensoperasjon. Avdelingene kan altså finne ikke- registrerte komplikasjonskoder
og prosedyrer og etter-registrere dem i enten det interne kvalitetsregister og i PAS systemet.
Fra PAS data kan avdelingene og NKIR-registeret også finne pasienter som har vært reoperert
og kan etterlyse evt. manglende registrering av reoperasjon.
Fra PAS data kan NKIR-registeret også finne anonyme data for pasienter som har vært
reoperert eller har indikasjon på komplikasjon og kan etterlyse manglende registrering av første
operasjon og/eller reoperasjon.
NKIR-registeret kontrollerer om det er komplett registrering av sentrale variabler
Før operasjon i 2014: stresstest 91,4%, stressindeks 90%, operasjonsmetode 100%
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Pas. operert i 2013: 6-12 mnd. kontroll: stresstest 61,8%, stressindeks 89,0%, fornøydhet
87,2%
Pas. operert i 2011: 3 års kontroll: stresstest 9,4%, stressindeks 39,3%, fornøydhet 40,5%
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Kapittel 6
Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring
,
6.1 Pasientgruppe som omfattes av registeret
Pasienter som får utført operasjon for stressinkontinens inngår i registeret.
Følgende operasjonskoder kvalifiserer for deltagelse i registeret: LEG00, LEG10, LEG13,
LEG20, LEG96, KDG00, KDG01, KDG10, KDG20, KDG21, KDG30, KDG31, KDG40,
KDG43, KDG50, KDG60, KDG96, KDG97, KDV20, KDV22
6.2 Registerets spesifikke kvalitetsindikatorer
Pasientrapporterte symptomer registreres vha. et validert spørreskjema. Dette graderer
pasientens plager og hjelper til med å kategorisere mekanismen bak pasientens urinlekkasje.
Stress- og urgency- inkontinens indeksene har minimumsverdi 0 og maksimumsverdi
henholdsvis 12 og 8. Disse indeksene gir uttrykk for graden av pasientenes symptomer av både
stressinkontinens og urgencyinkontinens da disse kan opptre både hver for seg og sammen.
Indeksen vil dermed, i tillegg til å gradere pasientens selvopplevde plager, også hjelpe
behandleren til å forstå hvilke mekanismer som er dominerende for den enkelte pasients plager
(symptomer). Er det den anstrengelsesutløste urinlekkasjen (stressinkontinens) som er viktigst
eller urgencyinkontinensen (dvs hastverkslekkasje, pasienten når ikke toalettet tidsnok ved
sterk vannlatingstrang), eller oppleves begge like ille.
Et ytterligere viktig subjektiv kvalitetsmål etter operasjonen er prosent antall kvinner «veldig
fornøyd» med inkontinensoperasjonen (Pasientene har følgende valgmuligheter: veldig fornøyd,
litt fornøyd, verken fornøyd eller misfornøyd, litt misfornøyd og veldig misfornøyd)
De viktigste objektive kvalitetsmål er:
gram lekkasje ved stresstest (måles som vektøkning av inkontinensbind etter 3 host og 20
hopp). Gram lekkasje ved 24-timers bleieveietest.
Maximum flow i ml/sek angir hvor raskt blæren tømmes.
Resturin (volumet urin i blæren etter at pasienten har latt vannet).
Stressinkontinensindeks, prosent veldig fornøyd og gram lekkasje ved stresstest kan egne seg
som nasjonale kvalitetsindikatorer.
6.3 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM)
Ved kontrollene etter operasjonen blir kvinnene spurt om hvor fornøyd de er med operasjonen.
De har følgende valgmuligheter: veldig fornøyd, litt fornøyd, verken fornøyd eller misfornøyd, litt
misfornøyd og veldig misfornøyd. Pasientene besvarer før og etter operasjon hvor plaget de er
av stress- og urgency-inkontinens, om urinlekkasje forstyrrer seksuallivet og om sosiale
aktiviteter forstyrres.
6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse
Ingen
6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l.
NKIR-registeret har bidratt til nasjonale retningslinjer og handlingsplaner. Kapittelet om
urinlekkasje i den nasjonale veilederen for gynekologer er nylig oppdatert. De årlige rapporter
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har bl.a. bidratt til at avdelingene sluttet med parauretrale injeksjonsbehandlingen med Zuidex
da resultatene var svært dårlige.
Antall operasjoner med mindre gode resultater har gradvis blitt redusert som følge av de årlige
rapporter.
Registeret har de siste 5 år arrangert et faglig møte i november for leger, uroterapeuter,
sykepleiere, fysioterapeuter og sekretærer der målet er å bidra til øket kompetanse, diskusjon
om retningslinjer og samarbeid mellom yrkesgruppene.
6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer
Før og etter operasjon anbefaler norsk veileder for urininkontinens utfylling av miksjonsskjema,
at det utføres stresstest, 24 timers bleieveietest, flowmetri og resturinmåling. Disse variabler
finnes i registeret.
6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder
Komplikasjoner underrapporteres sannsynligvis på noen avdelinger som rapporterer til NKIRregisteret. Vi ønsker å motivere avdelingene til å registrere egne komplikasjoner. I NKIRprogramvaren har vi utviklet et komplikasjonssøk som er prøvd ut ved flere avdelinger. Fra det
pasientadministrative datasystem blir komplikasjonskoder og prosedyrer listet ut for pasienter
som har vært til poliklinisk konsultasjon eller har vært innlagt etter en inkontinensoperasjon slik
at manglende registrerte komplikasjoner kan etter-registreres. Revisjon gjennomført av NKIRregisteret ved flere utvalgte avdelinger og utvalgte diagnosekoder antyder behov for
videreutvikling av metoden.
NKIR-programvaren utviklet for Helse Midt-Norge gjør det mulig for avdelinger i Helse MidtNorge å innhente følgende data fra PAS systemet:
1. Liste over alle pasienter operert for inkontinens
2. Liste over diagnoser ved alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner etter
operasjonsdato
3. Liste over prosedyrer ved alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner etter
operasjonsdato
Vi ønsker å utvikle et verktøy hvor vi kan finne de pasienter som har kontaktet avdelingens
poliklinikk eller blir innlagt i avdelingen første uker etter operasjonen. På denne måte håper vi å
påvise komplikasjoner uten at det fra avdelingen aktivt er lagt inn komplikasjons eller prosedyrekoder i PAS systemet og EPJ.
6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret
Om båndet som brukes ved inkontinensoperasjon strammes for mye blir det vanskelig for
pasienten å late vannet. I slike tilfeller har det vært vanlig å la pasienten forbigående
kateterisere seg selv, eller å klippe båndet. Fra 2005 har flere kolleger når båndet var for stramt,
justert båndet ved en operasjon de første dagene etter inkontinensoperasjonen. I en nylig
publisert artikkel utgående fra data i vårt register har Rimstad Moksnes et al. vist at, operativ
justering av for stramt bånd, gir bedre resultater enn kun kateterisering eller klipping av båndet.
6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis)
Registeret har anbefalt operativ justering av for stamt bånd. Fra 2009 har antall pasienter, hvor
båndet ble justert operativt, årlig økt og i 2015 ble ingen bånd klippet, 24 pasienter ble
forbigående katetererisert, mens 34 bånd ble operativt justert. Registerets tiltak bidrar altså til
kvalitetsøkning.
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6.10 Pasientsikkerhet
Registeret rapporterer følgende komplikasjoner: infeksjon, mangelfull blæretømming etter
operasjon med behov for kateter, operativ justering av båndet ved mangelfull blæretømming,
blæreskade, blodansamling, skade av blodkar, blødning mer enn 500 ml, skade på urinrør,
skade av skjedeveggen, behov for å klippe båndet fordi det var for stramt og hindret god
vannlating, grad av smerte, urinveisinfeksjon og gjentatt operasjon fordi forrige operasjon ikke
var vellykket.

Kapittel 7
Formidling av resultater
Avdelingene mottar en gang årlig en rapport hvor alle avdelingers resultater fremstilles åpent og
avidentifisert. Avdelingenes resultater sammenliknes med landsgjennomsnittet. Avdelingene
mottar også en rapport fra siste 3 år med resultater per avdeling og per operatør. Rapporten
viser resultater for de forskjellige operasjonsmetoder ved avdelinger som benytter flere
operasjonsmetoder. Avdelingene kan fortløpende analysere data fra egen database.
7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø
Den lokale NKIRansvarlige mottar en gang årlig felles Faglig rapport og avdelingsrapport som
over beskrevet.
Avdelingene har online tilgang til lokale data og kan til enhver tid kontrollere følgende:




Dekningsgrad på individnivå
Reoperasjoner – selvregistrerte i NKIR og registrerte i PAS systemet
Komplikasjoner - selvregistrerte i NKIR og registrerte i PAS systemet

Avdelingene har løpende tilgang til lokale data og kan gjennomføre egne analyser. Det finnes
standard rapporter i NKIR-programvaren og det er tilrettelagt for analyse av data i Excel, SPSS
eller andre statistiske programmer.
NKIR-registeret har løpende dialog med avdelingene og rapporterer til avdelingene 2-3 ganger
årlig status om dekningsgrad.
7.2 Resultater til administrasjon og ledelse
Avdelingsledelsen mottar samme fellesrapport og avdelingsrapport som NKIRansvarlige mottar.
For å bedre kvaliteten på registreringen har vi flere ganger tilskrevet avdelingsledere og
orientert om vellykket lokal organisering av registeret der uroterapeut, sykepleier og sekretær
avlaster legene. Vi har flere ganger kontaktet avdelingsleder for å få hjelp til at det avsettes
tilstrekkelig tid og ressurser til registrering i registret. Vi har forespurt avdelinger som ikke
rapporterer til registeret om de kunne tenke seg å delta i rapporteringen. I de tilfelle dette ikke
har vært vellykket har vi fått hjelp av administrasjonen i de regionale helseregioner. Per
01.01.16 vil alle avdelinger som utfører inkontinensoperasjoner rapporterer til registeret.
7.3 Resultater til pasienter
NKIRårsrapport finnes tilgjengelig for pasienter på Nasjonalt servicemiliø for medisinske
kvalitetsregistre. NKIR har ikke laget ytterligere informasjon til pasienter
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7.4 Publisering av resultater på institusjonsnivå
På nettsiden til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre offentliggjør vi resultater
fra våre deltagende avdelinger (den årlige rapporten). Rapporten er her fullt tilgjengelig for
publikum. I tillegg har noen NKIR sykehus valgt å legge den åpent ut på sine egne nettsider
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Kapittel 8
Samarbeid og forskning
[Status og evaluering av samarbeid med andre registre/fagmiljø og vitenskapelig aktivitet.]
8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre
Ole Aleksander Dyrkorn er i god gang med sitt doktorgradsprosjekt (PhD prosjekt) der han ved
å hente data fra fødselsregistret vil finne ut hvordan det går med pasienter som har vært operert
for urininkontinens før fødsel. Han vil også forsøke å identifisere om forhold ved gjennomgåtte
svangerskap og fødsler før operasjon kan påvirke et fremtidig operasjonsresultat.
Det finnes spesielt lite kunnskap om gruppen kvinner som føder barn etter denne type kirurgi og
han håper å kunne utarbeide retningslinjer for hvordan kvinner som blir gravide etter
lekkasjeoperasjoner skal håndteres i fremtiden.
8.2 Vitenskapelige arbeider
1. Kulseng-Hanssen S, Borstad E. The development of a questionnaire to measure the
severity of symptoms and the quality of life before and after surgery for stress
incontinence. BJOG. 2003 Nov;110(11):983-8.
2. Kulseng-Hanssen S. The development of a national database of the results of surgery for
urinary incontinence in women. BJOG. 2003 Nov;110(11):975-82.
3. Kulseng-Hanssen S, Husby H, Schiotz HA. The tension free vaginal tape operation for
women with mixed incontinence: Do preoperative variables predict the outcome?
Neurourol Urodyn. 2007;26(1):115-21; discussion 122.
4. Kulseng-Hanssen S, Husby H, Schiøtz HA. Follow-up of TVT operations in 1,113 women
with mixed urinary incontinence at 7 and 38 months. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct. 2008 Mar;19(3):391-396. Epub 2007 Sep 21.
5. Dyrkorn OA, Kulseng-Hanssen S, Sandvik L. TVT compared with TVT-O and TOT:
results from the Norwegian National Incontinence Registry. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct. 2010 Nov;21(11):1321-6. Epub 2010 Jun 18.
6. Berild GH, Kulseng-Hanssen S. Reproducibility of a cough and jump stress test for the
evaluation of urinary incontinence. Int Urogynecol J. 2012 Oct ;23(10):1449-53. Epub
2012 Apr 19
7. Kulseng-Hanssen S, Moe K, Schiøtz HA: How often does detrusor overactivity cause
urinary leakage during a stress test in mixed incontinent women? Int Urogynecol J Pelvic
Floor Dysfunct. Accepted for publication Jan 2013.
8. Svenningsen R, Staff AC, Schiøtz HA, Western K, Sandvik L, Kulseng-Hanssen S. Risk
factors for long-term failure of the retropubic tension-free vaginal tape procedure.
Neurourol Urodyn. 2013 Aug 14.
9. Rimstad L, Larsen ES, Schiøtz HA, Kulseng-Hanssen S. Pad stress tests with increasing
load for the diagnosis of stress urinary incontinence. Neurourol Urodyn. 2013 Jul 3.
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10. Svenningsen R, Staff AC, Schiøtz HA, Western K, Kulseng-Hanssen S. Long-term followup of the retropubic tension-free vaginal tape procedure. Int Urogynecol J. 2013
Aug;24(8):1271-8
Artiklene 8 og 10 inngår i Rune Svenningsens doktorgradsavhandling som ble avlagt
14.05.14.
11. Moe K1, Schiøtz HA2, Kulseng-Hanssen S3 Outcome of TVT operations in women with
low maximum urethral closure pressure. Neurourol Urodyn. 2016 May 31. doi:
10.1002/nau.23044. [Epub ahead of print]
12. Moksnes LR1, Svenningsen R1, Schiøtz HA2, Moe K3, Staff AC1,3, Kulseng-Hanssen S4
Sling mobilization in the management of urinary retention after mid-urethral sling surgery.
Neurourol Urodyn. 2016 May 31. doi: 10.1002/nau.23046. [Epub ahead of print]
13. Madeleine Engen forbereder publikasjon: Outcome of Mid-Urethral Sling Surgery (MUS)
in young, medium aged and old women
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Kapittel 9
Forbedringstiltak
Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten
 Utvikling av kvalitetsindikatorer basert på sammenstilte NKIR-data og data fra
pasientadministrative systemer (PAS- systemer). NKIR vil utvikle komplikasjonskvalitetsindikatorer basert på:
 Diagnoser
 Prosedyrer
 Pasienter som innlegges ved operasjon i stedet for å behandles
dagkirurgisk
 Reinnleggelser etter inkontinensoperasjoner
 Videreutvikling av kvalitetsindikator for reoperasjon 36mnd etter operasjon
 Utvikling av kvalitetsindikator for tidlig varsling av reoperasjon 6 mnd etter
operasjon basert på preoperative, operasjonsdata og data fra
pasientadministrative systemer
 Utvikling av kvalitetsindikator for tidlig varsling av komplikasjoner 6 mnd etter
operasjon basert på preoperative, operasjonsdata og data fra
pasientadministrative systemer

Datafangst
 Dekningsgrad på individnivå dokumenteres ved sammenstilling av NKIR data med
PAS data lokalt på hvert sykehus
 Fra det pasientadministrative datasystem blir komplikasjonskoder og prosedyrer listet
ut for pasienter som har vært til poliklinisk konsultasjon eller har vært innlagt etter en
inkontinensoperasjon.
 Planlagt analyse av mulige komplikasjoner for avdelinger fra Helse Midt-Norge hvor
NKIR-programvaren gjør det mulig å innhente følgende data fra PAS systemet:
 Liste over alle pasienter operert for inkontinens
 Liste over diagnoser ved alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner etter
operasjonsdato
 Liste over prosedyrer ved alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner etter
operasjonsdato
Metodisk kvalitet
 Stokmarknes, Lofoten, Namsos og Levanger har besluttet at de vil rapportere til NKIR
pasienter operert i 2015
 Kongsvinger, Kongsberg, Flekkefjord og Stord har besluttet at de vil rapportere til
NKIR pasienter operert i 2016.
 Avdelingene har fått tilbud om skriftlig, videokonferanse og personlig oppstarthjelp.
 Fem avdelinger besøkte Bærum sykehus for å lære om organisering og logistikk
 Dekningsgrad i registeret er øket fra 78,9% i 2013 til 81,0% i 2014
 Regner vi kun de sykehus som rapporterer til NKIR, hadde registeret en dekningsgrad
på 98,4 % i 2014.
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 Dekningsgrad i registeret i 2015 er på 83,4% per 01.09.2016
 Alle avdelinger bruker innebygde rapporter i NKIR-programvaren for å kontrollere
kvalitet av egne registrerte data. Følgende kan kontrolleres:
 Manglende pasienter
 Manglende samtykke
 Manglende operasjonsdato, type operasjon eller operatør
 Manglende preoperative data
 Manglende 6-12 mnd. kontroll. Manglende 3 års kontroll.
 Liste over pasienter med registrerte komplikasjoner og dekningsgrad sammenlignes
med tall rapportert fra NPR. Avdelinger bruker sammenligningen for å avdekke feil i
PAS og dermed feil i NPR data. Noen av feilene i PAS rettes fortløpende. Merknad: på
fleste sykehus enn kan legge til nye operasjonskoder men kan ikke slette
feilregistreringer.
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Del III
Stadievurdering
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Kapittel 10
Referanser til vurdering av stadium
Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Navn på register

NrBeskrivelse

Kapittel

Ja Nei Ikke aktuell

3, 5.3

□x

□

□

3

□x

□

□

5.2

□x

□

□

□x

□

□

Del II

□x

□

□

5.5

□x

□

□

5.2, 5.3, 5.4

□x

□

□

5.4

□x

□

□

7.1, 7.2

□x

□

□

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av
10de viktigste nasjonale retningslinjer der disse
6.6
finnes

□x

□

□

Har identifisert kliniske forbedringsområder
11
basert på analyser fra registeret

□x

□

□

Stadium 2
1

Er i drift og samler data fra HF i alle
helseregioner

2Presenterer resultater på nasjonalt nivå
3

Har en konkret plan for gjennomføring av
dekningsgradsanalyser

Har en konkret plan for gjennomføring av
4analyser og løpende rapportering av resultater på 7.1, 7.2
sykehusnivå tilbake til deltakende enheter
5

Har en oppdatert plan for videre utvikling av
registeret

Stadium 3
6Kan redegjøre for registerets datakvalitet
7

Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig
datakilde

8Har dekningsgrad over 60 %
9

Registrerende enheter kan få utlevert egne
aggregerte og nasjonale resultater

6.7
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12Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid

6.8, 6.9

□x

□

□

13Resultater anvendes vitenskapelig

8.2

□x

□

□

14Presenterer resultater for PROM/PREM

6.3

□x

□

□

Har en oppdatert plan for videre utvikling av
15
registeret

Del II

□x

□

□

Kan dokumentere registerets datakvalitet
16
gjennom valideringsanalyser

5.6, 5.7

□x

□

□

Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse
17
hvert 2. år

5.2, 5.3, 5.4

□x

□

□

18Har dekningsgrad over 80%

5.4

□x

□

□

Registrerende enheter har løpende (on-line)
19
7.1
tilgang til oppdaterte egne og nasjonale resultater

□x

□

□

Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig
20
7.3
for pasienter

□x

□

□

Kunne dokumentere at registeret har ført til
21
kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis

□x

□

□

Stadium 4

6.9

