
Endringer i registersekretariatet: Nadia har startet i ny jobb 1. mars og det er derfor kommet to nye medarbeidere inn i registersekretariatet 

siden nyttår. Linn Hege Nilsen i stillingen som rådgiver/registerkoordinator og Kristin Krangsås Vikan som daglig leder. I tillegg til Martin, 

som faglig leder, er det nå vi som drifter registeret, svarer på henvendelser, bearbeider data og produserer årsrapporten.   

 

 

I februar ble det gjennomført en runde med kvalitetssikring 

av alle data fra 2020 og hvert enkelt sykehus fikk tilbake-

meldinger på mulige registrerte avvik i MRS skjema. Sekre-

tariatet opplevde god respons og de fleste sykehus rettet 

opp i feil i god tid innen fristen. Dette er viktig arbeid for å 

få så korrekte data til videre analyser som mulig, takk for 

innsatsen til alle involverte.  

 

Vi vil ønske alle en god påske. Ta vare på hverandre og hold god avstand, enten du 

skal være på jobb eller på fjellet. Vennlig hilsen Linn Hege, Martin og Kristin.  

Interaktive resultater er tilgjengelige på kvalitetsregistre.no (Resultatportalen). 

Preliminære data for 2020 

På fagrådsmøte 17. mars presenterte registersekretariatet 

preliminære resultater for 2020 data. Noen av resultatene 

som ble presentert var andelen pasienter som mottar anbe-

falt medikamentbehandling (best medical treatment; BMT - 

figur 1) samt tid til behandling for carotisstenose (figur 2). 

Både andelen pasienter som mottar BMT og andelen be-

handlet innen 14 dager for carotisstenose øker.  

Data til årsrapport 2020 

Med den nye fristen for årsrapport blir også andre frister forskjøvet frem 

Frist for nye ønsker til årsrapporten fra fagrådet, 31. mars 

Frist for sekretariatet til å sende ut første utkast av årsrapporten til fagrådet, 30.april 

Frist for endringsforslag fra fagmiljøet, 10. mai 

Ny frist for innlevering av årsrapport er 15. juni 2021.  

I januar 2021 ble det sendt ut en audit til registeransvarlige 

ved hvert sykehus for å undersøke hvordan karkirurgisk 

behandling har blitt påvirket av COVID-19. Hovedfunnene 

var at noe færre pasienter har blitt behandlet, blant annet 

claudicanter og carotispasienter, men for alvorlige eller 

akutte tilstander har behandling vært lite påvirket av pan-

demien. Etter ønske fra fagrådet vil audit bli sendt ut på 

nytt i månedsskiftet mars/april, samt i juni. 
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Figur 1: Andel pasienter som har mottatt anbefalt medikamentbehandling 
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Figur 2: Tid til behandling for carotisstenose 

Audit COVID-19 

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/712/resultater

