
      

 

Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Torsdag 2. desember 

Tid Kl. 10:00 – 15:30  

Sted Gardermoen 

Medlemmer Øyvind Rø (ØR, leder), Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), 

Oslo universitetssykehus HF, Liv Ristvedt (LR), BUPA Intensivseksjonen, 

Sykehuset i Vestfold HF (deltok digitalt), Vibeke Stalsberg (VS), 

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS), Universitetssykehuset Nord-

Norge HF (deltok fra etter lunsj, digitalt), Kathrine Rasch Moyo (KRM), 

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP), Nordlandssykehuset HF 

(deltok digitalt), Henrik Lundh (HL), Regionalt kompetansesenter for 

spiseforstyrrelser (RKSF), Helse Midt-Norge, Kari Skulstad Gårdvik 

(KSG), Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk) ved St. Olavs 

hospital (deltok digitalt), Olivia Herlaug Kristoffersen (OHK), Klinikk for 

psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Helse Bergen, Helseregion 

Vest (deltok på deler av møtet, digitalt), Stein Frostad (SF), uavhengig 

fagrepresentant medisin, Marianne Clementine Håheim (MCH), 

Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS), Karoline Thalberg (KT) 

(SPISFO). 

Fraværende Guro Årdal Rekkedal (GÅR), Avdeling spiseforstyrrelser, Haukeland 

universitetssykehus HF, KariAnne Vrabel (KAV), Modum. 

Fra register-

administrasjonen 

Sigrid Bjørnelv (SB), faglig leder, Lisbeth Sæterstad (LS), 

registerkoordinator, Carina Bach (CB), rådgiver 

 

Sak   

43-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.  

44-2021 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Rettelse: Karoline Thalberg fra SPISFO har i sak 28-21 blitt omtalt som Kathrine.  

Oppfølging av saker:  

• Det ble gjentatt at fagrådsmedlemmene ønsker tilgang til Rapporteket.  

• Stein Frostad har vært i kontakt med en avdeling på Haukeland som kan lage en 

elæringsfilm for de som registrerer i NORSPIS. Registeradministrasjonen ble bedt 

om å følge opp saken videre opp mot Stein Frostad og Haukeland.  

Vedtak: Fagrådet godkjenner referatet fra forrige møte med kommentarene som kom.  

Møtedato  02.12.2021 

Møtenr. 6-2021 



45-2021 Presentasjon av nye medlemmer i fagrådet og registeradministrasjonen 

Det ble gjennomført en presentasjonsrunde av både nye og gamle medlemmer.  

Guro Årdal Rekkedal kommer til å gå ut av fagrådet. Sigrid har vært i kontakt med Signe 

Haugen, som opplyser at det foreløpig ikke er utpekt en ny representant fra det 

regionale senteret på Haukeland.  

Henrik Lundh opplyste at han kommer til å gå ut av fagrådet i løpet av 2022 og bli 

erstattet av et nytt medlem.  

Vedtak: Fagrådet tok presentasjonen av nye medlemmer samt informasjon om 

avtroppende medlemmer til orientering. 

46-2021 Utlysning av stilling som faglig leder 

Sigrid er ansatt i stillingen som faglig leder ut året. Stillingen ble lyst ut nasjonalt denne 

uka, med søknadsfrist 19. desember. Den lyses ut som en 20 prosent stilling. Øyvind blir 

med i intervjuprosessen. Lenke til stillingsannonsen er sendt fagrådet på epost i 

etterkant av møtet.  

Vedtak: Fagrådet tok saken til orientering.  

47-2021 Møteplan for 2022 

Møtestruktur ble diskutert, og det ble konkludert med følgende for 2022:  

• To fysiske heldagsmøter pr. år, ett i ca. april og ett i oktober. Vårmøtet må 

samkjøres med årsrapporten, sånn at det blir mulig for fagrådet å gi innspill til 

både statistikk og tekst før leveringsfristen.  

• Fire digitale møter av ca. halvannen times lengde: ett i januar, ett før sommeren 

og to på høsten, hvorav ett før og ett etter det fysiske møtet i oktober.  

Registeradministrasjonen foreslår møtetidspunkter i samråd med fagrådsleder. Vårens 

møter må avklares før jul.  

Vedtak: Registeradministrasjonen setter opp et forslag til møtetidspunkter for 

vårhalvåret 2022, i samråd med fagrådsleder og i henhold til møtestrukturen det ble 

konkludert med i møtet.  

48-2021 Presentasjon av NORSPIS til nye medlemmer 

Sigrid presenterte NORSPIS. Presentasjonen er blitt sendt ut til medlemmene i etterkant 

av møtet.  

Vedtak: Fagrådet tar presentasjonen av NORSPIS til orientering. Powerpointen som ble 

lagt fram, sendes til medlemmene.   

49-2021 

 

Tilbakemelding fra ekspertgruppa på siste årsrapport 

Lisbeth orienterte om tilbakemeldingen fra ekspertgruppa på årsrapporten for 2020. 

NORSPIS fikk ingen formell advarsel på grunn av lav dekningsgrad, men ekspertgruppa 



anbefaler registeret å fortsatt jobbe for økt tilslutning og dekningsgrad for å oppnå et 

høyere stadium enn 2C.  

Fagrådet diskuterte tilbakemeldingen fra ekspertgruppa:  

Ett-, tre- og femårsoppfølging er omtalt i årsrapporten og fra ekspertgruppa. 

Ettårsoppfølging er nå en realitet. Fagrådet diskuterte om tre- og fem-årsoppfølging bør 

gjennomføres. Det bør skje en langtidsoppfølging av pasienten, men det holder muligens 

med fem år. Det ble ikke endelig konkludert med tanke på dette spørsmålet.  

Det ble diskutert om premissene for dekningsgrad bør være annerledes for et psykiatrisk 

register enn for et somatisk register. Ifølge Senter for klinisk dokumentasjon og 

evaluering (SKDE), er det samme krav til begge. Det oppleves imidlertid at bevisstheten 

om registrering er lavere i psykiatrien. I tillegg kan både utfallsmålene og 

intervensjonene være mer komplekse i psykiatrien. Med andre ord eksisterer det 

forskjeller mellom psykiatriske og somatiske registre, som Sigrid kommer til å belyse i et 

innlegg på en fagdag i regi av SKDE for registrene i nord 9. desember.  

Det pågår arbeid med flere nye nasjonale registre: Nasjonalt kvalitetsregister for 

behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler (KVARUS), har fått nasjonal 

status. Et nasjonalt kvalitetsregister for voksnes psykiske helse er under utvikling, under 

ledelse av Inge Joa ved Stavanger universitetssjukehus. Det pågår arbeid med et BUP-

register. Det ble diskutert hvordan disse registrene bør samkjøres, eventuelt kan gi 

hverandre drahjelp.  

Vedtak: Fagrådet tar ekspertgruppas vurdering til etterretning.  

50-2021 Kvalitetsindikatorer 

Lisbeth innledet om kvalitetsindikatorer. Saken ble deretter diskutert. Det ble gjort 

vedtak om hvilke indikatorer som bør følges nærmere opp i første omgang og hvordan 

dette skal gjøres.  

Oppsummering av diskusjonen: 

Kvalitetsindikatorene som brukes i NORSPIS, bør være samkjørt med 

pakkeforløpsindikatorene for barn og unge. Det finnes mer informasjon hos 

Helsedirektoratet. Disse indikatorene er pr. i dag svært overordnede og lite spesifikke. 

Undervekt hos barn og unge: Representantene for barn- og unge-feltet spilte inn at BMI, 

også Iso-BMI, kan gi feil utslag når undervekt skal beregnes. Det ble diskutert å ha 

forskjellige indikatorer for voksne vs. barn og unge. Det var enighet om å jobbe videre 

med saken.  

Diagnoser og komorbiditet: Det ble diskutert at ikke alle indikatorene egner seg like godt 

for alle diagnosegrupper. For eksempel hvordan fange opp bedring hos pasienter med 

overspising/binge eating disorder (BED), når global EDE-Q ikke tilstrekkelig belyser 

nedgang i overspisingsanfall.  



Alvorlighetsgrad: Pasientene ved regionale sentre er ofte sykere enn pasienter som 

behandles i andrelinja. Det ble konkludert med at man foreløpig ikke utvikler forskjellige 

krav til indikatorer for forskjellige nivå, men heller deler opp og forklarer resultatene.  

Måltall ble diskutert. Fagrådet venter med å justere eksisterende måltall eller fastsette 

nye måltall, til det foreligger en høyere dekningsgrad og bedre data fra flere enheter, 

spesielt allmennpsykiatrien. 

Det var enighet om å jobbe videre med en mer egnet kvalitetsindikator basert på 

skjemaet Pasienterfaringer. Her har det tidligere vært laget en indikator som senere ble 

fjernet.  

Det ble spilt inn at registeret bør se på tilbakefall over tid.  

Vedtak:  

Registeradministrasjonen fikk i oppdrag:  

• Sammen med en arbeidsgruppe bestående av fagrådsrepresentantene fra barn- og 

unge-feltet å komme fram til en mer egnet definisjon av endring i undervektsstatus 

for barn og unge. 

• Jobbe videre med et forslag til kvalitetsindikatorer basert på de nasjonale 

retningslinjene.  

• Lage et forslag til kvalitetsindikator(er) basert på skjemaet Pasienterfaringer.  

51-2021 Status på inkludering av nye enheter 

Sigrid orienterte om status for hver enkelt enhet registeret har vært i kontakt med.  

Oppsummering av status: Våren 2021 tok registeret kontakt med enhetene som er 

definert som spesialenheter. Etter sommeren ble det tatt kontakt med enkelte 

allmennpsykiatriske enheter og flere BUP. I begynnelsen av november sendte Sigrid som 

faglig leder og brukerorganisasjonene ut et brev til hele allmennpsykiatrien med 

informasjon og invitasjon til registrering. Det har kommet en god del respons på brevet, 

og registeret er i gang med oppstartsmøter, men erfaringen er at det tar tid fra første 

møte til registrering.  

Tilbakemeldinger fra enhetene er at de har få ressurser til å registrere, at det er vanskelig 

å få behandlerne til å innrapportere og at NORSPIS og registreringsplikten ikke er kjent.  

Det ble diskutert hvordan nå fram til enhetene med informasjon og hvordan få dem til å 

registrere. Det ble diskutert å gå via de regionale helseforetakene, fagansvarlige for 

psykiatri, direktørene på HF-nivå og regionalt fagledernettverk.  

Det ble diskutert å gå via tilsynslinja, men dette ble ansett som prematurt. Først må det i 

så fall informeres grundig og dokumenteres at god informasjon er gitt.  

På møtet kom det spørsmål om det skal være et minimum antall pasienter for å måtte 

registrere. Alle enheter som behandler pasienter med spiseforstyrrelse, er pliktig til å 

registrere, men den enkelte virksomhet kan gjerne begynne med enhetene som har flest 

pasienter.   



Vedtak:  

Fagrådet tar saken til orientering.  

52-2021 IT-status 

Sigrid orienterte:  

Det har kommet en ny versjon av NORSPIS-applikasjonen. Ny versjon var forsinket, men 

ble produksjonssatt i oktober.  

Det er jevnlige møter mellom Checkware og Helse Nord IKT, for å følge opp den planlagte 

importfunksjonen fra Checkware til NORSPIS. Forhåpentligvis vil denne funksjonen være 

på plass i løpet av vårhalvåret 2022.  

Registeret kommer i tillegg til å følge opp at ikke bare standardskjemaene, men også 

sosiodemografiske skjema, Pasienterfaring, Pasienttilfredshet og behandlerskjemaene 

legges inn i Checkware-løsningen, slik at pasienter og behandlere kan fylle ut alt 

elektronisk.  

Vedtak: 

Fagrådet tar saken til orientering.  

53-2021 Status for oppfølging 

Lisbeth la fram tall pr. 19. november 2021 som viser oppslutningen om den nye 

oppfølgingsregistreringen. Oppslutningen ser ut til å være meget god så langt. Det ble 

diskutert om pasientseleksjon kan medvirke til de gode tallene.  

Vedtak:  

Fagrådet tar saken til orientering.  

54-2021 Status for reservasjonsbasert register 

Lisbeth og Sigrid orienterte om status og videre plan for arbeidet må å gjøre registeret 

reservasjonsbasert. Registeradministrasjonen følger opp informasjonsgjennomgang og 

personvernkonsekvensvurdering. Kobling mot reservasjonsløsningen er vi avhengige av 

Helse Nord IKT for å få på plass, og det er noe usikkert når dette vil bli gjort.  

Tidshorisont ble tatt opp. Det har vært håp om at reservasjonsrett kan innføres tidlig i 

2022, men det er i så fall mye som må være på stell før den tid.  

Vedtak:  

Fagrådet tar saken til orientering.  

55-2021 Orientering fra Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 

Sigrid og Lisbeth orienterte fra Helse- og kvalitetsregisterkonferansen. Spesielt relevant 

for NORSPIS:  



Et nytt register for voksnes psykiske helse er under utvikling. Registeret satser på mest 

mulig automatisert registrering. Det ble diskutert at NORSPIS bør samkjøre seg med det 

nye registeret på skjemaet de bruker istedenfor SCL-90-R.  

Det er planlagt oppstart av Helseanalyseplattformen i april 2022. All utlevering av data 

kommer til å skje via Helseanalyseplattformen for alle registre.  

Vedtak:  

Fagrådet tar saken til orientering.  

56-2021 Eventuelt 

Følgende saker ble tatt opp under Eventuelt: 

1. Det ble diskutert om det etter utvidelsen av fagrådet, bør opprettes 

arbeidsutvalg/underutvalg som kan forberede saker og gi innstillinger til det samlede 

fagrådet. Foreløpig opprettes det ingen faste arbeidsutvalg, men det kan på sikt 

jobbes videre med en arbeidsutvalgsmodell. På møtet ble det opprettet ett konkret 

arbeidsutvalg for å følge opp definisjon av kvalitetsindikator for endring av 

undervektsstatus for barn og unge (se sak 50).  

2. Som følge av utvidelsen av fagrådet, ble det diskutert om vedtektene fortsatt skal 

kreve to tredjedels tilstedeværelse for at fagrådet skal være beslutningsdyktig eller 

om andelen tilstedeværelse bør reduseres. Det ble foreløpig konkludert med ingen 

endring.  

3. Registeradministrasjonen fikk i oppdrag å gjennomgå vedtektene, for å se om andre 

endringer kan være nødvendige som følge av utvidelsen av fagrådet.  

4. Stein Frostad orienterte om en kvalitetssikringsstudie, der han i samarbeid med 

Capio ønsker å se på data fra NORSPIS. Status er at søknad er sendt REK.  

5. Henrik Lundh orienterte om status ved RKSF.  

 

Referent: Lisbeth Sæterstad 

 


