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Årsrapport for 2020

NORKAR har levert årsrapport for 2020. Hovedfunn i årets rapport er:

 Antall elektive AAA er stabilt.

 Betydelig reduksjon av pasienter med rumpert AAA, fra 126 i 2019 til 77 i 2020.

 Betydelig reduksjon av inngrep på pasienter med symptomatisk carotisstenose, hovedsakelig av

pasienter med indikasjon TIA/Amaurosis Fugax, med stor lokal variasjon.

 Flere carotisstenoser ble behandlet innen anbefalt tid på 14 dager (83%). 

 Økt andel utskrevet med anbefalt medikamentbehandling for både carotis (96 %), aneurismer (86 %) 

og underekstremiteter (83%).

 Bedre dekningsgrad – denne var 91 % på nasjonalt nivå samlet sett, 97 % for carotis, 92 % for 

aneurismer og 90 % for underekstremiteter. Dekningsgraden for 2020 er den høyeste i registerets 

historie. Dette er svært gledelig, og vi vil takke alle som har bidratt med å registrere sine pasienter. 

Veldig bra jobbet! 

 Pasienter med aneurismer eller carotisstenose har samlet sett bra livskvalitet, mens pasienter med 

nedsatt blodforsyning til beina angir lavere livskvalitet enn pasientene i andre moduler. 

NORKAR på vårmøtet 2021

NORKAR presenterte status, planer, resultater 

fra årets audit og hovedfunn fra årsrapport for 

2020 på Norsk Karkirurgisk Forenings 

nettbaserte vårmøte i juni. Vi setter stor pris 

på å få dele resultatene med fagmiljøet!

Audit COVID-19

Årets audit kartlegger hvordan COVID-19 

pandemien har påvirket norsk karkirurgi i 2020. 

Hovedfunn er at det har vært tilstrekkelig 

kapasitet til behandling av alvorlige og 

tidskritiske tilstander ved alle behandlingssteder. 

Det har vært en planlagt reduksjon av pasienter 

med claudicatio. Audit vil bli sendt ut på nytt 

etter sommeren.

Endring i registersekretariatet

Daglig leder Kristin har gått ut i foreldrepermisjon, 
og inntil videre er det er dermed Linn Hege og 
faglig leder Martin som utgjør registersekretariatet 
i NORKAR. 

Vi vil ønske alle en riktig god sommer!
Vennlig hilsen Martin og Linn Hege

Interaktive resultater og årsrapport er 
tilgjengelige på kvalitetsregistre.no. 

https://www.kvalitetsregistre.no/register/hjerte-og-karsykdommer/norsk-karkirurgisk-register-norkar

