
Innregistrering av data for 2019 

Minner om at tidsfristen for registrering er satt til  ————>     15. februar 2019.  
Sekretariatet ber alle enheter om å registrere produksjonen i alle moduler.  
Nasjonal fil fryses for kvalitetssikring og preliminære analyser etter denne datoen. Sekretariatet returnerer 
skjema ved mangler og avvik som bør rettes opp.  

Lykke til med registreringen! 

NYHETSBREV  

Desember 2019 

Datakvalitetesprosjekt - Registrerer ulike personer samme pasient likt?  

Innregistreringen er ferdig og vi har gjennomført analysene for prosjektet. Vi vil gjerne dele noen resultater. 
Samlet enighet for alle variabler er: 
94 % i modul for abdominale aortaaneurismer, 89 % i modul for underekstremiteter, 94 % i modul for carotis 
og 93 % i modul for diverse. Dette er veldig gode resultater! Prosjektet vil bli presentert på vintermøtet 2020, 
samt i en sluttrapport.  

Vi vil gjerne takke sykehusene som deltok i prosjektet:  
            
  Nordlandssykehuset 

  Stavanger universitetssjukehus 

  Akershus universitetssykehus 

  Sykehuset i Vestfold 

  Sykehuset Østfold Kalnes  

God jul ønskes fra Turi, Nadia,  

Wenche og Martin 

NKKFs   

VINTERMØTE 2020 

STED: GEILO 

TIDSPUNKT:  12.-15. mars 

Nytt i registeret 

Siden Turi Saltnes slutter i registeret, har NORKAR ansatt to nye medarbeidere som skal jobbe 50 % hver.  

Våre nye medarbeidere er Robert Brembo Ottem og Tingting Feng. Robert har en mastergrad i statsvitenskap 
fra NTNU, og har vært ansatt i seksjonen i servicemiljøet siden oktober 2018. Tingting har fullført medisin-
studiet i Kina, har en mastergrad i International Community Health fra UiO og skal disputere doktorgraden sin 
fra NTNU i mars 2020.  

Vi ser frem til et nytt og spennende år for registeret!  

Gratulerer! 

Det ble en gledens dag da registersekretariatet mottok Ekspertgruppens vurdering av NORKAR 2018.  
Siste års rapport og alt arbeid er kronet med to hopp på stadiuminndelingen, og vi er nå 1 av 7  
medisinske kvalitetsregistre som er stadium 4 register. 

«Ekspertgruppen er svært positiv til utviklingen i registeret og ønsker å gratulere registeret med en god årsrapport. 
Det er meget bra at registeret nå beskriver pasientrapporterte resultatmål. Det er bra at registeret i samarbeid med 
Norsk karkirurgisk forening har definert kvalitetsindikatorer for de viktigste karkirurgiske inngrepene.  
Planen for videreutvikling av registeret synes god og gjennomførbar.» 


