
      

 

Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Tirsdag 7. juni 2022 

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, Stein 

Frostad (SF), uavhengig fagrepresentant medisin, Marianne Clementine 

Håheim (MCH), Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS), Yngvild Sørebø 

Danielsen (YSD), Regional avdeling spiseforstyrringar, Helse Bergen, 

Helseregion Vest, KariAnne Vrabel (KAV), Modum, Kari Skulstad 

Gårdvik (KSG), Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk) ved 

St. Olavs hospital, Karoline Thalberg (KT) (SPISFO). 

Fraværende Olivia Herlaug Kristoffersen (OHK), Klinikk for psykisk helsevern for 

barn og unge (PBU), Helse Bergen, Helseregion Vest 

Fra register-

administrasjonen 

Kristin Stavnes (KS), faglig leder, Lisbeth Sæterstad (LS), 

registerkoordinator, Carina Bach (CB), rådgiver 

 

Sak   

23-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.  

24-2022 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Vedtak: Fagrådet godkjenner referatet fra forrige møte, med rettelse av dato og 

klokkeslett.  

25-2022 Årsrapporten for 2021 

Fagrådet gjennomgikk følgende sentrale utdrag i nytt utkast av rapporten: 

1. Sammendraget, der fagrådet ga følgende tilbakemelding: Vi bør ha med om det 

har skjedd endringer i kvalitetsindikator-resultatene sammenlignet med 

foregående år.  

2. Identifisering av pasientrettede forbedringsområder: Fagrådet diskuterte om 

registeret bør komme med konkrete anbefalinger til enhetene om 
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forbedringsområder, men kom fram til at det sannsynligvis er for lite 

datagrunnlag til å gå inn på spesifikke områder på nåværende tidspunkt. 

Konklusjonen var at utkastet kan beholdes slik det er.  

3. Tilbakemelding til ekspertgruppa: Fagrådet foreslo å presisere at økt tilslutning 

er forsinket på grunn av manglende teknisk importløsning.  

4. Registerets egen vurdering av stadium: Fagrådet uttrykte tillit til 

registeradministrasjonens vurdering.  

Lisbeth og Carina presenterte oppdaterte resultater for kvalitetsindikatorene. Punkter 

som kom opp i møtet: 

• Stolpen for det nasjonale resultatet flytter seg litt opp og ned fra diagram til 

diagram. Er det mulig å få den på en fast plass øverst eller nederst? (Må nok 

vente til neste års rapport.) 

• Kunne vi også hatt med effektstørrelse for EDE-Q og CIA? Eventuelt som hjul 

eller i farger, eventuelt på nasjonalt nivå hvis antallene blir for små til å 

presenteres per enhet. (Må nok vente til neste års rapport.) 

• Den grafiske presentasjonen av endring i tabellene i kapittel 3.2, gir ikke rom for 

å vise endringer over 10 prosent. Dette er ønskelig å få endret.  

• Spesielt i barne- og ungdomspsykiatrien er det få enheter som rapporterer, og 

som vi har diskutert tidligere, kan det være flere grunner til at resultatene ved 

forskjellige enheter ikke er sammenlignbare. Registeradministrasjonen tok opp 

hvordan dette bør beskrives i teksten. Fagrådet ønsker at det kommer tydelig 

fram i rapporten at enheter kan ha forskjellige rammer og pasientgrunnlag. 

Registeradministrasjonen fikk tillit til å finne dekkende formuleringer, der det 

anses som relevant i teksten.  

Andre tilbakemeldinger: Vi bør unngå BUP og VOP som forkortelser for barne- og 

ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, siden det kan misforstås som kun poliklinikk. 

Vedtak: Fagrådet ba registeradministrasjonen følge opp tilbakemeldingene som ble gitt i 

møtet.  

26-2022 Spørsmål om tvang i bakgrunnsskjemaet 

Registeradministrasjonen tok opp om spørsmål 12 b i bakgrunnsskjemaet skal stilles til 

aldersgruppa 16-18 år. Spørsmålet lyder: «Har du etter fylte 16 år vært tvangsinnlagt 

etter Lov om psykisk helsevern for din spiseforstyrrelse?» Spørsmålet ser ut til å ha falt 

ut av papirskjemaet for pasienter under 18 år etter skjemagjennomgangen i 2021.  

Fagrådet diskuterte saken. Det var enighet om at dette er et viktig spørsmål, og at det er 

ingen faglige grunner til ikke å ha det med til denne aldersgruppa.  

Vedtak: Spørsmål i bakgrunnsskjemaet om pasienten har vært tvangsinnlagt (spørsmål 

12b) stilles til alle pasienter i registeret fra og med 16 år. Papirutgaven og CheckWare-

bestillingen endres tilsvarende.  

27-2022 Medforfatterskap i Capio-prosjektet 

På forrige fagrådsmøte, 3. mai 2022, behandlet fagrådet søknad fra Stein Frostad om 

utlevering av data fra NORSPIS til et forskningsprosjekt i samarbeid med 

Capio Anoreksisenter. Fagrådet ga sin tilslutning til at søknaden skulle innvilges, men 



ønsket samtidig at registeret skulle delta som medforfatter. Registeradministrasjonen og 

faglig leder ser imidlertid at det ikke er kapasitet til å delta som medforfatter i 

forskningsprosjekter per i dag. Saken om medforfatterskap ble derfor tatt opp på nytt.  

Saken ble diskutert. Rollen til fagrådet ble diskutert på generelt grunnlag, blant annet om 

det alltid bør være involvert i forskningsprosjekter på data fra NORSPIS, dette bør i så fall 

ikke bli for omfattende.  

Konklusjonen i denne saken er at Øyvind Rø blir med i prosjektet. Øyvind og Stein blir 

enige om Øyvinds bidrag blir stort nok til at Øyvind blir medforfatter. Saken tas tilbake til 

fagrådet om det skulle dukke opp behov for flere avklaringer.  

Vedtak: Øyvind Rø blir med i Capio-prosjektet fra fagrådet.  

28-2022 CheckWare-import 

Registeradministrasjonen orienterte om at importløsningen til NORSPIS fra CheckWare 

er forsinket. Produksjonssetting av løsningen er utsatt til høsten 2022. En omfattende 

testversjon vil etter planen være klar i løpet av juni 2022, med påfølgende testing. 

Registeradministrasjonen har henvendt seg til SKDE om flere midler, for å få ferdigstilt de 

egenutviklede NORSPIS-skjemaene i CheckWare. Vi venter på et estimat fra CheckWare 

på resterende arbeid med disse skjemaene. Registeradministrasjonen jobber også med å 

få gjort en risikoanalyse av løsningen.  

Vedtak: Fagrådet tok saken til orientering.  

29-2022 Tilslutning i registeret 

Carina orienterte om status for tilslutning i registeret, inkludert hvor mange av de nye 

enhetene som har begynt å registrere. Av de 21 enhetene som fikk tilgang til å registrere 

i 2021 og 2022, er det 5 som har begynt å registrere. Fagrådet ble samtidig oppfordret til 

å snakke fram NORSPIS på sine enheter.  

Vedtak: Fagrådet tok saken til orientering.  

30-2022 

 

Diverse oppfølging fra foregående møter 

Registeradministrasjonen orienterte om status i diverse saker: 

Brev til Nordlandssykehuset HF  

Det er sendt brev til administrerende direktør og klinikksjef ved Nordlandssykehuset, 

men oppfordring om å forlenge rådgiverstillingen i registeret, samt følge opp 

Nordlandssykehusets egen registrering inn i NORSPIS. Brevet kan også sendes til fagrådet 

til orientering.  

Overgang til reservasjonsrett 

Registeradministrasjonen orienterte kort om status: Vi jobber med utkast til nye 

informasjonsskriv, som vil bli lagt fram for fagrådet. Vi er i kontakt med Helse Nord IKT 

for å få et estimat på utvikling av teknisk løsning. Registeret må i tillegg gjøre en 

personvernkonsekvensvurdering.  



Andre saker 

Registeradministrasjonen vil også følge opp kvalitetsindikatorarbeidet, Rapporteket og 

elæring, men her er det ikke så mye nytt å melde per i dag.  

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

videre.  

31-2022 Eventuelt 

Det var ingen saker under Eventuelt.   

 

Referent: Lisbeth Sæterstad 

 


