
       

 

Fagrådet for Norsk 

kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Onsdag 26. august  

Tid Kl. 13:00 – 14:00 

Sted Skype møte 

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

universitetssykehus HF, Vibeke Stalsberg, Regionalt senter for 

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

Lundh, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF), 

Helseregion Midt-Norge, Stein Frostad, uavhengig fagrepresentant 

medisin, Irene Kingswick, Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS), 

Rooy Rodriguez Ramirez, Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) 

Fraværende Guro Årdal Rekkedal, Avdeling spiseforstyrrelser, Haukeland 

universitetssykehus HF 

Fra register-

administrasjonen 

Sigrid Bjørnelv, faglig leder, Mads Rohde, registerkoordinator 

 

Sak   

18-2020 

 

 

Presentasjonsrunde 

Rooy Rodriguez Ramirez deltok fra SPISFO. Han har overtatt en del oppgaver etter 

forhenværende fagrådsmedlem Mari Negård Thorud.  

19-2020 Referat fra Skype møte 24. juni ble godkjent. 

20-2020 Møtet som var i Bodø i august 2020 og organisering av NorSpis  

Punket om organiseringen av NorSpis, fra møte i Bodø i tidligere i måneden, ble repetert. 

Deltagere der var NorSpis/Nordlandssykehuset (NLSH), SKDE og fagrådsleder. Det gjelder 

20% stilling for faglig leder (fremfor 50 % tidligere), og forslaget om å bruke gjenværende 

midler til å få inn en ytterligere registermedarbeider i 50% stilling. Stillingene ligger ved 

NLSH, og det er fra NLSH sin side ikke tenkt endringer i organisasjonsstruktur hva 

kommer til registeret administrative ledelseslinje eller plassering ved NLSH. Man tenker 

at det ikke er et krav at faglig leder som vil overta etter Sigrid er fysisk plassert ved NLSH. 

NLSH vil måtte gjøre sine vurderinger av hvordan man skal få plass ny ressurs. Det har i 
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ettertid av møtet i Bodø vært et spørsmål ved NLSH om hvorvidt stillingen(e) kan være 

egnet for student(er). 

Fagrådet støtter vurderingene gjort i møtet i Bodø.  

21-2020 Samtykke og reservasjonsrett (passivt samtykke) fremfor aktivt samtykke 

Overgang fra aktivt samtykke til reservasjonsrett ble drøftet. Muligheten for dette følger 

av (ny) forskrift om medisinske kvalitetsregistre. 

Brukerrepresentantene la frem at god informasjon ville være viktig. Et synspunkt var at 

man må ha i mente tilstanden til pasienten under oppstart i behandlingen, hvor pasient 

ikke nødvendigvis like mottakelige for informasjon. Det er ønskelig at 

brukerrepresentantene får se over språket man bruker i eventuell informasjon til 

pasientene, med tanke på forenkling/forståelighet. 

Fordelen som ble løftet frem med reservasjonsrett, er at det kan bidra til å økt 

dekningsgrad (løfte datakvaliteten opp dit den bør/må være).  

Registre som går over til reservasjonsrett må begrunne sin bruk av reservasjonsrett 

fremfor aktiv samtykke. 

Fagrådet hadde ingen innvendinger mot å gå over til reservasjonsrett, så lenge det er 

god skriftlig informasjon, og eventuelt rutine om muntlig informasjon etter vurdering 

av pasientens tilstand.  

22-2020 Årsrapporten 

Et utkast til årsrapporten ble tatt opp på skjermen. Figurer hvor kvalitetsindikatorene 

presenteres på enhetsnivå ble vist frem. Slik presentasjon er forventet av nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre. Ekspertgruppa bemerket i fjor at NorSpis ikke hadde vist 

resultater på enhetsnivå.  

Til drøfting om hvordan en slik figur skal forstås/hva man kan gjøre for å unngå 

misforståelser, ble det vist frem en innledende tekst i årsrapportutkastet som gjør 

oppmerksom på tolkningsbegrensningene som ligger i presentasjon av resultatene på 

enhetsnivå i NorSpis, som går på hvorfor enhetene ikke er direkte sammenlignbare. 

Et konkret spørsmål er om man skal vise resultater for alle med mer enn 5 registreringer, 

eller kun enheter med mer enn 20 registreringer for det aktuelle resultatet. Fagrådet er 

av Ekspertgruppa i fjor også bedt vurdere å sette målnivå på indikatorene – en 

tilbakemelding som må svares ut i årsrapporten i år.  

Utkastet til årsrapport sendes ut til fagrådsmedlemmene etter møtet. Den blir tema på 

neste fagrådsmøte.  

23-2020 Nytt fagrådsmøte  

Nytt møte blir mandag 7. september, kl. 14:00-15:00. 

Referent: Mads Rohde 


