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«INGENTING GÅR AV SEG
SELV»
En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer med registrering av
data i kvalitetsregistret RevNatus

Hilde Bjørngaard, registerkoordinator og sykepleier NKSR
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RevNatus
• Kvalitetsregister er en strukturert samling av medisinsk
informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter
• RevNatus er et landsdekkende kvalitetsregister med data om
kvinner med revmatisk sykdom som planlegger eller er i
svangerskap
–
–
–
–
–

17 registrerende enheter
Forskningsregister fra 2006, fullelektronisk kvalitetsregister fra 2016
1052 kvinner i kvalitetsregisteret
Tjenestenært register
Årsrapport på www.stolav.no/nksr

Hovedskjema,
inklusjon

6 uker etter
fødsel

2.trimester

1.trimester

3.trimester

12 måneder
etter fødsel

6 måneder
etter fødsel

Kvalitetsregistre Nsfm. Kvalitet https://www.kvalitetsregistre.no/kvalitet-i-helsetjenesten
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Bakgrunn for etablering av RevNatus
Svangerskap

Revmatisk sykdom

Kjent interaksjon mellom svangerskap og
revmatisk sykdom pga ulike mekanismer
(fysiske, hormonelle og immunologiske)

Nasjonal kompetansetjenesten for svangerskap
og revmatiske sykdommer (NKSR) etablert i
2012 for å bygge opp og spre kompetanse,
overvåke og formidle behandlingsresultat
RevNatus er et kvalitetsregister for å overvåke
behandling og behandlingsresultat
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Nasjonal
kompetansetjeneste for
svangerskap og
revmatiske sykdommer
www.stolav.no/NKSR
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Forskning på feltet viser at:
•
•
•
•

•

Registerarbeidet kan være utfordrende, tungvint, ha dobbeltføringer og være en ekstra
arbeidsbelastning (1-3)
Opplæring har betydning for datakvalitet i registre (4)
Implementering hadde mindre fokus i hverdagen, sykepleiere strevde med å sette av
tid til registeret i en ellers travel hverdag. Implementering bør skje gradvis, med støtte
fra ledelsen og forankres i organisasjonen
Sykepleierne har en viktig rolle, sykepleiere har laget seg egne system for å ivareta
oppgavene, men sykepleierrollen er ikke tydeliggjort eller definert (1, 3, 6)
Mangler kunnskap om sykepleieres erfaringer med innregistrering av data i
kvalitetsregister

1.Egholm m.fl. «Struggeling with practices - a qualitative study of factorinfluencing the implementation of clinical quality registries for
cardiac rehabilitation in England and Denmark. BMC health services research. 2019
2.Cathrine Dahl CS, «Gode helseregistre – bedre helse» HOD 2009.
3.Hallgren m.fl “The process of implementation of the diabetes register in Primary Health Care” International journal for quality in health
care 2012
4.Arts m.fl “Defining and improving data quality in medical registries” J Am Med Inform Assoc 2002
5. May m.fl “Development of a theory of implementation and integration” Implementation science 2009
6. Allen D. The Invisible Work of Nurses. Routledge 2015
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Målet med oppgaven
• Fremskaffe økt kunnskap om sykepleieres erfaringer med
innregistrering av data i RevNatus
– Få en dypere innsikt i hva arbeidet innebærer og hvordan sykepleierne
organiserer arbeidet sammen med andre oppgaver
– Synliggjøre sykepleierrollen og hva som kreves av sykepleierne som
arbeider med RevNatus
– Forbedre forutsetningene for god datakvalitet og kvalitetsforbedring av
tjenestene
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Metode
Kvalitativ metode med semistrukturerte fokusgruppeintervju og individuelle
dybdeintervju

• Utvalg
Informantene er sykepleiere som er oppnevnt som kontaktpersoner for
RevNatus ved ulike registrerende enheter fordelt på alle helseregionene, 8
sykepleiere i fokusgrupper og 4 sykepleiere i individuelle intervju

• Analyse
Systematisk tekstkondensering inspirert av Giorgi, modifisert og beskrevet av
Malterud
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Hva fortalte sykepleierne
– om økt kunnskap og støtte i pasientoppfølgingen gjennom registeret
– om å ha hovedansvaret for et arbeidskrevende register med
utfordrende logistikk, hvor registerarbeidet var vanskelig å
implementere i arbeidsrutinene
– at det tidvis var krevende å prioritere mellom RevNatus og andre
oppgaver i avdelingen
– at de ønsket mer samarbeid om RevNatus i avdelingen, og at de
arbeidet mer i team med legene
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«Ingenting går av seg selv»
• Arbeidskrevende, må stadig passe på at ting blir gjort, noe andre
studier har forklart med manglende integrering av registeret i
arbeidsrutinene
• I denne studien og i studier fra svenske, danske og engelske
kvalitetsregistre ble det beskrevet at sykepleiere etablerte egne
system for å håndtere logistikken
• Sykepleierne følte seg alene om ansvaret, andre studier viser at
implementeringen må holdes i live og kollektivt forankres i
organisasjonen om ikke ansvaret skal oppleves som individuelt
1.
2.
3.

Egholm m.fl «Struggeling with practices - a qualitative study of factorinfluencing the implementation of clinical quality registries for
cardiac rehabilitation in England and Denmark. BMC health services research-2019
Hallgren m.fl “The process of implementation of the diabetes register in Primary Health Care”Journal of the International Society for
Quality in Health Care-2012
Eldh m.fl “Factors facilitating a national quality registry to aid clinical quality improvement” BMJ open-2016
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«Det er kanskje det som det er det utfordrende med jobben
med det syns jeg, at jeg hele tiden, at det er ingen ting som går
av seg selv, at jeg faktisk må sitte og passe på når de skal inn,
selv om det står at de skal til den og den tiden» og hun
fortsetter «Selve logistikken rundt det når de skal inn er
kanskje det mest utfordrende mer enn selve registreringen når
de først er her da»
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«Fagkunnskap og mere til»
•
•

•
1.
2.

Økt kunnskap om revmatisk sykdom og svangerskap i tråd med
EULAR anbefalingene når det gjelder selvstendige
sykepleierkonsultasjoner (1)
Sykepleierne omtalte oppgavene sine i forbindelse med RevNatus
som en vekselvirkning mellom bruk av klinisk kunnskap i møte
med pasientene og organisatorisk kompetanse for at pasientene
skulle følges opp til riktig tid og på riktig måte (2)
Gevinsten med RevNatus omtales som forbedret oppfølging med
bedre oversikt, registeret som mal for oppfølgingen
Van Eijk-Hustings m.fl «EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis»
Annals of the rheumatic diseases- 2012
Orvik A «Organisatorisk kompetanse» Cappelen Damm -2015
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«Skal du ha inn de som er i en veldig rolig fase av
sykdommen sin fordi de skal registreres i RevNatus, å ta den
vurderingen og si det til koordinator og hele tiden pushe på
at de skal prioriteres. Det kan være vanskelig noen ganger
når man vet hvor få timer det er.»
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«Dataene må være riktige ellers er det fånyttes»
• Elektronisk versjon, økt støtte og trygghet, men også større sårbarhet
og opplæringsbehov
• Manglende opplæring eller kunnskap kan ha forårsaket feil
• Utfordring med stor utskifting i personell og innføring av data fra papir
inn i den elektroniske versjonen
• Sykepleierne var bevisst på at data måtte være riktige og de tok seg
ekstra tid til å rette opp feil
1. Arts m.fl “Defining and improving data quality in medical registries” J Am Med Inform Assoc -2002
2. Arts m.fl «Training in data definitions improves quality of intensive care data» Crit Care - 2003
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«Du prøver å ferdigstille skjemaet og får opp varsler på det du
eventuelt mangler, så gjelder det å finne opplysninger på det. Så
vet du at hvis skjemaet går igjennom så er du ferdig»
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Datakvalitet – oppfølging fra
registersekretariatet
• Regelmessige rapporter om datakvalitet
• Kvalitetsforbedring av data i registeret

• Betydning av god datakvalitet
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RevNatus
Forskningsnytt
Marianne Wallenius
Overlege PhD NKSR,
Førsteamanuensis II INB
NTNU
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Første fullførte PhD prosjekt i 2018

Carina Skorpen
The interaction of pregnancy and systemic lupus
erythematosus
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Risikofaktorer i svangerskap hos kvinner med SLE
(Gøtestam Skorpen C et al ARD 2018)

Utfall

Generell
befolkning
(MFR)
n=498 849

SLE i remisjon
(LAI-P=0)
n=85

OR
(95% CI)

SLE med
sykdomsaktivitet
(LAI-P>0)
n=63

OR
(95% CI)

Svangerskapsfor
giftning
(preeklampsi)

3.0%

4.7%

1.6
14.3%
(0.6-4.3)

5.3
(2.6-10.8)

Fødsel før uke
37

5.5%

12.9%

2.6
33.3%
(1.4-4.8)

8.7
(5.1-14.6)

SLE= systemisk lupus erytematosus MFR=medisinsk fødselsregister OR=odds ratio CI= konfidensintervall LAI-P=
lupus aktivitetsindeks i svangerskap
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Fødselsvekt hos barn av kvinner med SLE
• Både aktiv og inaktiv sykdom ga høyere risiko for lavere fødselsvekt
sammenlignet med kvinner i generell befolkning
– Aktiv sykdom, enten den var høy eller lav, ga høyest risiko for lavere
fødselsvekt sammenlignet med generell befolkning
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Sykdomsaktivitet ved SLE fulgt gjennom svangerskap
og et år etter fødsel (145 svangerskap)
(Gøtestam Skorpen C et al AC&R 2017)

• Høyere sykdomsaktivitet 6 og
12 mnd etter fødsel, men hos
de fleste vedvarende lav
sykdomsaktivitet
• Oppbluss hos omtrent
halvparten ila det første året
etter fødsel
→ Oppfølging postpartum like
viktig som under svangerskap!
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Pågående PhD prosjekt

Kristin Ursin
Fertility and disease activity during and after pregnancy in
women with spondylarthritis and juvenile idiopatic arthritis
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Sykdomsaktivitet under og et år etter svangerskap ved JIA
(135 svangerskap)

•
•
•
•

Nesten 80% var i remisjon/ hadde lav sykdomsaktivitet gjennom perioden.
DAS28 CRP signifikant forhøyet 6 uker etter fødsel sammenlignet med
målinger i 1. og 3. trimester og 12 mndr etter fødsel
48 kvinner sluttet med TNF-hemmer ila siste år før svangerskap, men de
fleste startet opp med behandlingen igjen innen et år etter fødsel
<5 kvinner brukte TNF-hemmer i svangerskap
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Sykdomsaktivitet under og et år etter svangerskap ved SpA
(179 svangerskap)

•
•
•
•
•
•

Stabil, lav sykdomsaktivitet i hele perioden
Høyest sykdomsaktivitet i andre trimester, hvorav 45% med aktiv sykdom
(BASDAI≥4)
Ingen forverring etter fødselen
78 kvinner (44%) brukte TNF-hemmer før svangerskap
8 kvinner (5%) brukte TNF-hemmer i svangerskapet
36 kvinner (40%) brukte TNF-hemmer ett år etter fødselsen
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Sykdomsaktivitet under og etter
svangerskap ved PsA (108 svangerskap)
• Lav og stabil
sykdomsaktivitet fra
planlegging av svangerskap
til ett år postpartum
• Rundt 75% remisjon eller
lav sykdomsaktivitet
gjennom hele
studieperioden

• Signifikant økning i
sykdomsaktivitet 6 mnd pp
sammenlignet med 6 uker
pp
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Fullførte masterprosjekt
Hilde Bjørngaard:
Sykepleierens erfaringer med registrering av data om svangerskap og
sykdommer i kvalitetsregisteret RevNatus (NTNU 2019)

revmatiske

Sigrid Leithe
Statistical Analysis of Longitudinal Data with a Lower Limit of Detection Application to
Cytokine Concentrations in Pregnancy (NTNU 2019)
Elisabeth Hetlelid
Modelling biomarker development during pregnancy for women with rheumatic diseases
using linear mixed models and bootstrapping (NTNU 2019)

Bente Jakobsen:
Health related quality of life before, during and after pregnancy in Norwegian women with
rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis (NTNU 2013)
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Prosjekter godkjent av REK og søkt om
midler
• Tryggere svangerskap ved revmatisk sykdom - betydningen av
immunregulering og østrogen
– kliniske data fra RevNatus koblet til biobankmateriale
• PhD prosjekt

• Revmatoid artritt og risiko ved sykdomsaktivitet i svangerskap
– PhD prosjekt

• Svangerskapsutfall relatert til sykdomsaktivitet ved SpA, PsA, JIA
– postdoc prosjekt
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Internasjonalt samarbeid
• European Network of Pregnancy Registers in Rheumatology (EuNeP)
– Et prosjektsamarbeid mellom registre i Tyskland, Frankrike, Sveits og
Norge
– Startet opp høsten 2017, er nå et offisielt EULAR prosjekt

• Formålet er å samordne variabler i de ulike registrene for felles
prosjekter på utvalgte problemstillinger
– MEDIKAMENTER
– Sjeldne sykdommer

• Prosjektet har fått innvilget 3 millioner nkr fordelt på tre år fra Foreum,
en underorganisasjon av EULAR
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EuNeP publikasjoner
• Første artikkel:
– Meissner Y et al. European Network of Pregnancy Registers in
Rheumatology (EuNeP) - an overview of procedures and data collection
(2019 Arthritis Research&Therapy)
• sammenligner registrerte data mellom registrene

• Andre artikkel:
– EULAR task force: et minste sett av anbefalte variabler å ha med i
eksisterende og kommende registre (EULAR anbefaling)
• under skriving

• Tredje artikkel:
– analysere felles datasett fra 4 land angående SpA
•
•
•
•

Sykdomsaktivitet
Medikamentbruk
Fødselsvekt
For tidlig fødsel
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Internasjonalt samarbeid
• PROMISSE valideringsstudie
– Utgår fra Weill Cornell Medical College, New York, USA
– Data fra RevNatus er avlevert til studien

• Skal validere resultatene fra PROMISSE studien
– Gravide kvinner med SLE +/- APS syndrom
– Formålet er å lage et algoritme for å bedre kunne beregne risikoer ifb med
planlegging av svangerskap
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Forskning
• Nasjonal forskning
– Nettopp etablert et nasjonalt fagråd for RevNatus
– Medlemmer fra alle helseforetak og brukerrepresentant

• Et mål er å spre nye forskningsprosjekter ut i de andre helseregionene
som ledd i NKSRs oppdrag om kompetansespredning

• Hvis dere har gode ideer angående nye prosjekter: kvalitetssikring,
studentoppgaver, master, PhD, postdoc: ta kontakt!

36

Kontakt NKSR
• Telefon: 72 82 64 17
• E-post: nksr@stolav.no
• Hjemmeside: www.stolav.no/nksr
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