
AUDIT og Datakvalitetsprosjekt 

Sammen med fagmiljøet har NORKAR utført en audit av de tilfeller hvor pasienter ikke er behandlet  

innenfor anbefalt tid (14 dager) for symptomatisk carotisstenose. Resultatene skulle presenteres på 

NKKFs Vintermøte, som dessverre måtte avlyses grunnet Covid-19 pandemien.  

I alt ble 120 av 179 pasienter med forsinket behandling inkludert i undersøkelsen. Hovedårsaken for for-

sinket behandling var medisinsk hos 23 pasienter, doctors delay i 54 og patients delay i 28 tilfeller. Hos 10 

pasienter var de flere årsaker, oftest både doctors delay og patients delay, og i 5 tilfeller var en utenlands-

reise årsaken. Resultatene vil bli presentert i detalj på kirurgisk høstmøte, i årsrapporten, og eventuelt 

også i form av en artikkel.   

Datakvalitetsprosjektet, hvor sekretariatet har sett på inter-rater reliabilitet (grad av enighet mellom re-

gistratorer) er avsluttet, og vi har levert sluttrapporten. Resultatene fra prosjektet legger et godt grunnlag 

for at sekretariatet og fagmiljøet kan se nærmere på variablene med lav enighet og gjennomføre ytterlige-

re tiltak for å forbedre enigheten. Så langt har vi endret definisjon på utvalgte variabler i brukermanualen. 
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Fagrådsmøte 2020 

Vårens fagrådsmøte ble holdt over skype.  
Dette gikk veldig fint! Det var gode innspill og  
diskusjoner rundt resultatene fra både audit,  
prosjekt og 2019-registreringene.  

Vi håper å kunne presentere det for resten av  
fagmiljøet også, så snart det åpner opp for det.  

Med vennlig hilsen Martin, Nadia, 

Tingting og Robert.  

Dekningsgrad for 2019 

FHI har levert dekningsgrad på  

2019-data. Alle modulene har hatt  

en økning i deknings-graden. Dette 

er gode nyheter og vi vil takke alle 

som har bidratt til å registrere sine 

pasienter. Bra jobbet! 

NORKAR - Siden sist 

2020 har så langt ikke vært helt som forventet, 

men registersekretariatet har jobbet som vanlig.  

Både på hjemmekontor og nå er vi delvis tilbake  

på kontoret igjen. Siden sist har vi forberedt inn-

legg til Vintermøte, som dessverre ble avlyst. Vi 

har kvalitetssikret 2019-data, gjennomført audit, 

hatt fagrådsmøte, avsluttet og levert sluttrapport 

for datakvalitetsprosjektet og nå er vi 

godt i gang med resultatene til  

årsrapporten for 2019.  92 %
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https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norkar/rapporter

