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Datakvalitetsprosjekt -  
Registrerer ulike personer samme pasient likt?  
Formål og plan for gjennomføring av 
«Valideringsprosjektet», med inter-rater reliabilitet som  
metode ble lagt frem på Vintermøtet. Sekretariatet har nå 
valgt å endre navnet til «Datakvalitetsprosjekt», siden relia-
bilitet er en av dimensjonene som kreves for å oppnå god 
datakvalitet. Vi har kommet godt i gang med prosjektet! 5 
av 6 inviterte sykehus har takket ja til å delta, og vi håper å 
kunne presentere resultatene på høstmøtet 2019 eller  
vintermøtet 2020. 

Endring i registersekretariatet 
Vi har fått en ny ansatt i registersekretariatet. Hun heter Nadia Løkhaug Myrbø, er utdannet sykepleier og har nylig 
fullført en mastergrad i klinisk helsevitenskap ved NTNU. Hun vil være kontaktperson i registersekretariatet  
sammen med Turi Saltnes. Wenche Rønning er sykemeldt på ubestemt tid. 

VASCUNET/ICVR Spring Meeting  
Bordeaux, Frankrike 
Ved Vascunet ble pågående prosjekter om  
poplitea-aneurisme, perifer karsykdom, TEVAR 
og carotis diskutert. Validering av det danske 
registeret ble presentert og det planlegges nye 
prosjekter om blant annet eksplantering av  
karproteser.  

Ved ICVR ble prosjekt om volume-outcome  
analysis for AAA presentert. Andre mulige  
prosjekter er analyser av resultat per land, eva-
luering av EVAR for rumpert AAA avhengig av 
type implantat, langtidsoverlevelse etter EVAR 
vs. åpen operasjon for AAA, og global variasjon i 
behandling av perifer karsykdom m. flere. Det 
planlegges også en datainnsamling om bruken 
av carotispatch. 

En oppdatering om planlagte krav fra myndighe-
tene om post-market surveillance, dvs. over-
våking av implantater etter at tillatelse for bruk 
ble gitt, spesielt med tanke på komplikasjoner 
som er relatert til implantatene.  

God sommer ønskes fra Turi, Wenche, Nadia og Martin 

NORKAR på NKKFs vintermøte 2019 
I etterkant av Årsrapporten for 2017 har registeret utført en 
spørreundersøkelse (Audit), som omhandlet uønskede 
utfall av behandlingen. Utfallene var dødsfall innen 30  
dager etter operasjon for utposning på hovedpulsåren, og 
død og slag innen 30 dager etter operasjon for forsnevring 
på halspulsåren. Resultatene ble gjennomgått på kar-
kirurgisk vintermøte, der fokuset var læring og hva kunne vi 
gjort annerledes. Fagmiljøet var positive og opplevde dette 
som svært nyttig. Registeret vil derfor følge opp denne un-
dersøkelsen også neste år. Det vil på sikt være aktuelt å  
utvide undersøkelsen til å gjelde flere pasientgrupper.  

Dekningsgrad for 2018 
FHI har levert analysene for dekningsgraden på 2018-data. 
På nasjonalt nivå har dekningsgraden blitt bedre. Dette er 
gode nyheter og vi vil takke alle som har bidratt til å  
registrere sine pasienter. Bra jobbet  

Fagrådsmøte april 2019 
Vårens fagrådsmøte var over 2 dager i Trondheim. Dette ga 
rom for lengre og bedre møter og diskusjoner. Vi håper å 
kunne gjenta det ved en senere anledning! 


