
      

 

Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Torsdag 27. januar 

Tid Kl. 13:00 – 14:30  

Sted Digitalt på Teams 

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

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

Sykehuset i Vestfold HF, Vibeke Stalsberg (VS), Regionalt senter for 

spiseforstyrrelser (RSS), Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Kathrine 

Rasch Moyo (KRM), Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RESSP), 

Nordlandssykehuset HF, Henrik Lundh (HL), Regionalt 

kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF), Helse Midt-Norge, 

KariAnne Vrabel (KAV), Modum, Stein Frostad (SF), uavhengig 

fagrepresentant medisin, Marianne Clementine Håheim (MCH), 

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

(SPISFO). 

Fraværende Kari Skulstad Gårdvik (KSG), Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk 

(BUP-klinikk) ved St. Olavs hospital, Olivia Herlaug Kristoffersen (OHK), 

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

Helseregion Vest.  

Fra register-

administrasjonen 

Sigrid Bjørnelv (SB), faglig leder, Kristin Stavnes (KS), påtroppende 

faglig leder, Lisbeth Sæterstad (LS), registerkoordinator, Carina Bach 

(CB), rådgiver 

 

Sak   

01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.  

02-2022 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Kommentar til referatet: Spørsmålet om innføring av 3- og 5-årsoppfølging, må følges 

opp.   

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

03-2022 Stilling som faglig leder 

Sigrid er ansatt i stillingen som faglig leder ut januar 2022. Stillingen har vært lyst ut 

nasjonalt, med søknadsfrist 19. desember 2021. Kristin Stavnes, overlege og psykiater 
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ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser i Bodø, ansettes som ny faglig leder. Hun 

ønskes velkommen i fagrådet.  

NORSPIS planlegger en søknad til Helse Nord om økt finansering for å kunne ha to faste 

stillinger i registersekretariatet kombinert med 20 prosent faglig leder. Samtidig pågår 

det en diskusjon om finansieringen av de nasjonale registrene i Helse Nord, som mottar 

mindre finansiering enn for eksempel registrene i Helse Midt-Norge.  

Vedtak: Fagrådet tar saken til orientering.  

04-2022 Møteplan for 2022 

Møteplan for 2022 ble satt opp i desember og møteinnkallinger sendt i kalenderen.  

Møteplan for 2022:   

Møtetidspunkt Klokkeslett Møteform 

27. januar Kl. 13-14.30 Digitalt 

3. mai Kl. 10-15.30 Fysisk møte på Gardermoen 

7. juni Kl. 13-14.30 Digitalt 

31. august Kl. 8.30-10 Digitalt 

19. oktober Kl. 10-15.30 Fysisk møte på Gardermoen 

7. desember Kl. 10-11.30 Digitalt 

 

Vedtak: Fagrådet tar saken til orientering.  

05-2022 Gjennomgang av vedtektene 

Registeradministrasjonen orienterte om at de har gått gjennom vedtektene, for å se om 

utvidelsen av fagrådet gjør det nødvendig med vedtektsendringer. Konklusjonen er at 

dette ikke er nødvendig.   

Vedtak: Fagrådet tar saken til orientering.   

06-2022 

 

Tilgang til Rapporteket 

Fagrådet ønsker tilgang til Rapporteket, for å kunne gi tilbakemeldinger på utviklingen av 

rapporter. Lisbeth orienterte kort om hva Rapporteket er: en nasjonal resultattjeneste 

for alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, der NORSPIS planlegger å gi de 

innrapporterende enhetene tilgang til faste, jevnlig oppdaterte rapporter og indikatorer.  

Registeradministrasjonen skal hospitere hos Senter for klinisk dokumentasjon og 

evaluering (SKDE) 31. januar og 1. februar. Det planlegges deretter at 

registeradministrasjonen skal kunne gi en kort innføring i Rapporteket på heldagsmøtet i 

mai, og at fagrådsmedlemmene deretter kan få tilgang til test-Rapporteket.  

Vedtak: Fagrådet tar saken til orientering, og ber registeradministrasjonen følge opp 

videre.  

07-2022 IT-status 



Lisbeth orienterte kort om IT-status når det gjelder import fra Checkware og 

reservasjonsløsning.  

Det ble diskutert om det finnes andre tilbydere enn Checkware som eventuelt burde få 

muligheten til automatisk innrapportering. Konklusjonen var at det neppe finnes reelle 

konkurrenter til Checkware per i dag. Uansett bør NORSPIS forenkle innrapporteringen 

for de mange enhetene som bruker Checkware. SKDE har også ytret et sterkt ønske om 

en importløsning, og har stilt opp med midler. Faglig leder har søkt om ytterligere midler 

fra SKDE for å få inn de resterende NORSPIS-skjemaene i Checkware.  

Registeradministrasjonen fortsetter å følge opp saken om en teknisk løsning for et 

reservasjonsbasert register. Dette er noe flere registre ønsker, og som enkelte MRS-

registre har på plass allerede. I tillegg til en teknisk reservasjonsløsning, bør det nevnes 

at registret også må lage nye informasjonsskriv, noe det jobbes med. Det må også 

gjennomføres en personvernkonsekvensvurdering (DPIA).  

Vedtak:  

Fagrådet tar saken til orientering. De understreker at de er utålmodige etter å få 

importløsningen fra Checkware på plass, og ønsker at også reservasjonsløsningen 

kommer så snart som mulig.   

08-2022 Status på inkludering av nye enheter 

Carina orienterte om status på inkluderingen av nye enheter.  

Registeret har sammen med brukerorganisasjonene nettopp sendt et brev til RHF-ene, 

med en påminnelse om registreringsplikten. Høsten 2021 ble det sendt et lignende brev 

direkte til enhetene, med tilbud om oppstartsmøter.  

I 2021 har fire nye enheter begynt å registrere.  

Registeret har hatt en rekke oppstartsmøter høsten 2021 og så langt i 2022, med til 

sammen 39 enheter. Hyppige tilbakemeldinger på møtene, er at enhetene ikke har kjent 

til registeret, at de tror registrering er valgfritt, at de mangler ressurser og at de 

etterlyser en importløsning fra Checkware.  

På tross av flere purringer, er det mange enheter som foreløpig ikke har gitt noen 

respons på henvendelser fra registeret.  

Innspill på møtet er at registeradministrasjonen i enda større grad må bruke forskriften 

overfor enhetene, for å få dem i gang med innregistrering.  

Vedtak:  

Fagrådet tar saken til orientering.  

09-2022 Opplæringstilbud til innregistrerende enheter 

Carina orienterte om registeradministrasjonens planer for et opplæringstilbud. 

Registeradministrasjon kommer til å følge opp forslaget om å lage en opplæringsvideo. I 

tillegg planlegges det et webinar 3. februar, hovedsakelig beregnet på administrativt 



personell som registrerer i NORSPIS. I møtet ble det foreslått at dette eventuelt kunne 

tas opp.   

Vedtak: 

Fagrådet tar saken til orientering.  

10-2022 Kvalitetsindikatorer 

Lisbeth orienterte kort om registeradministrasjonens arbeid med kvalitetsindikatorer.  

På forrige møte fikk registeradministrasjon i oppdrag sammen med en arbeidsgruppe 

bestående av fagrådsrepresentantene fra barn- og unge-feltet å vurdere en mer egnet 

definisjon av endring i undervektsstatus for barn og unge. Arbeidsgruppa konkluderte 

med at registeret kan beholde undervektsdefinisjonen for barn og unge som den er inntil 

videre. Stein ytret ønske om at dette spørsmålet bør utredes nærmere. 

Registeradministrasjonen fikk i oppdrag å spørre om noen av barn- 

og ungerepresentantene har anledning til å delta i en gjennomgang sammen med Stein.  

Kathrine tok opp om det er behov for kvalitetsindikatorer egnet for SEED-pasienter, for 

eksempel indikatorer som retter seg mer mot livskvalitet. Dette ble vurdert som svært 

relevant, men det er ingen direkte informasjon i NORSPIS per i dag om livskvalitet. 

Fagrådet ønsker å komme tilbake til dette spørsmålet. Eventuelt kan 

registeradministrasjonen se på varighet som en variabel i det videre arbeidet.  

For øvrig sluttet fagrådet seg til planen om at registeradministrasjonen gjør 

eksplorerende dataanalyser av indikatorene basert på pasienterfaringsskjemaet og de 

nasjonale retningslinjene, og at saken deretter legges fram for fagrådet på nytt.  

Vedtak:  

Fagrådet tar saken til orientering.  

11-2022 Eventuelt 

Følgende sak ble tatt opp under Eventuelt: 

1. Registeradministrasjonen følger opp å få inn en ny fagrådsrepresentant fra 

voksenfeltet i Helse Vest.   

 

Referent: Lisbeth Sæterstad 

 


