
Datakvalitetsprosjekt -  
Registrerer ulike personer samme pasient likt?  
5 av 6 inviterte sykehus har bidratt med sin deltakelse ved å 
registrere inn pasienthistorier. Tusen takk! 
Vi har kommet i gang med analysene og  resultatene vil bli 
presentert på Vintermøtet 2020. 

Pasientrapporterte data for livskvalitet (PROM) 
I år ble det for første gang registrert pasientrapporterte data for livskvalitet. NORKAR benytter VASCUQOL-6 
skjema, som er et spesifikt skjema for pasienter som er behandlet for nedsatt blodforsyning til beina.  

Resultatene viser at pasientene har en 
betydelig redusert livskvalitet forut for 
behandling, og øker livskvaliteten med 
gjennomsnittlig 5 poeng på skalaen etter 
behandling, noe som viser at det er en 
signifikant forskjell. Effekten av behand-
lingen vedvarer til årskontrollen.  

Endringer i registersekretariatet 
Wenche er fortsatt sykemeldt og går av med pensjon 1. mars. Turi har takket ja til en ny jobb, og slutter derfor i 
registeret  1. januar. Vi jobber med å finne en ny person som skal ta over Turi sin stilling.  
Nadia vil være hovedkontaktperson fremover, sammen med Martin.   

NORKAR på Høstmøtet 2019 
Kirurgisk høstmøte ble i år holdt på Ullevål  
stadion. NORKAR presenterte resultatene fra  
Årsrapporten 2018. Fagmiljøet deltok aktivt i  
diskusjon rundt resultatene, noe sekretariatet 
setter stor pris på.   
«Tid fra symptom til behandling av carotisste-
nose», hadde et lavere resultat i år sammenlignet 
med tidligere. Dette er noe som er verdt å se  
nærmere på og en AUDIT av indikatoren er derfor 
planlagt. Dette vil bli gjennomført og presentert 
på Vintermøtet 2020. 

Årsrapport 2018 

Hovedfunn i årets rapport er: 

 Nedgang i andel pasienter med forsnevring av halspulsåren som opereres innenfor anbefalt tid 

 Flere pasienter får medikamentbehandling i tråd med anbefalinger 

 Dødelighet etter operasjon for utposning på hovedpulsåren er fortsatt lav 

 Antall pasienter som opereres for utposning på hovedpulsåren i magen er redusert siste år 

 Andel kateterbasert behandling for utposning på hovedpulsåren gikk ned 10 % for planlagte inngrep 

Høsthilsen fra Turi, Wenche,  

Nadia og Martin 

November 2019 

Innregistrering av data for 2019 
Tidsfrist for registreringen er satt til 15. februar.  

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. Registeransvarlige vil få tilsendt en statusrap-
port for deres enhet ila. november.  

Lykke til med registreringen! 

Lenker til:  
Årsrapport 2018 og Resultatportalen 

NORKAR 
Norsk karkirurgisk register 

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/3_arsrapport_2018_norkar_0.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/712/resultater

