
      

 

Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Mandag 7. september 

Tid Kl. 14:00 – 15:00 

Sted Videokonferanse 

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

universitetssykehus HF, Vibeke Stalsberg, Regionalt senter for 

spiseforstyrrelser (RSS), Universitetssykehuset Nord-Norge HF,  

Helseregion Midt-Norge, Stein Frostad, uavhengig fagrepresentant 

medisin,  

Fraværende Guro Årdal Rekkedal, Avdeling spiseforstyrrelser, Haukeland 

universitetssykehus HF 

Rooy Rodriguez Ramirez, Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) 

Irene Kingswick, Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS) 

Henrik Lundh, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) 

Fra register-

administrasjonen 

Sigrid Bjørnelv, faglig leder, Mads Rohde, registerkoordinator 

 

Sak   

24-2020 

 

 

Godkjenning av referat fra forrige møte 

Rooy, settes inn under medlemmer. Referatet fra forrige møte ble godkjent. 

25-2020 Årsrapporten og kvalitetsindikatorer 

Registerkoordinator hadde fått tilbakemelding på årsrapporten. Man gikk igjennom de 

tilbakemeldinger hvor det kunne være behov for drøfting.  

Man bør spesifisere forskjellen på behandling og tiltak (inkludert 

behandlingslengde/tiltakslengde). 

Man kan gi en generell kommentar på det kan være ulike årsaker til variasjon i 

resultatene fra enhet til enhet, slik det nå står skrevet , men uten å gå inn på hva som 

kan være forklarende faktorer hvert enkelt behandlingssted.  

Man viser resultater selv for enheter med å lite som 5 registreringer. Man presenterer 

også resultater med lavere dekningsgrad enn 60 prosent. Det kan bemerkes i rapporten 
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at dette er et valg registeret har gjort i år, fordi man er i et tidlig stadium, og at nasjonale 

med. kval. reg. oftest viser resultater kun for enheter med dekningsgrad på minst 60 

prosent. 

Målnivået på kvalitetsindikatorene om undervekt, presenteres som i utkastet, eventuelt 

kan man vurdere ny farge på mållinjen. Eventuell endring av målnivået på 60 %, som 

fagrådet tidligere har satt, er ikke statisk, men vil måtte evalueres senere.  

For øvrige indikatorer er det fremdeles ikke hensiktsmessig å sette målnivå, ettersom det 

her er vanskeligere å vurdere hva måloppnåelse bør ligge på og man ikke har noen 

tydelige forskningsbelegg å sette målnivå på bakgrunn av.  

Man kan gi en generell kommentar på at ingen indikatorer alene sier noe om hva god 

behandling er. 

Figur med spørsmål laget av brukerorganisasjonene endres til å vise tall for til og med 

2019, og ikke 2018 og 2019 hver for seg, slik at det blir likt med presentasjonen av øvrige 

resultater i årets rapport.  

Tabell med DSM-V diagnoser tas ut av rapporten. Tabell med antall tiltak pasienten 

mottar ved hvert behandlingssted, tas ut, mens tabellen etterpå, med hvor mange 

pasienter som har mottatt de ulike tiltakene (poliklinisk beh., døgnbeh., utredning...) 

beholdes.    

De to siste figurene (demografiske forskjeller tas ut).  

I det videre, frem mot levering 1. oktober, kan eventuelle nye behov for drøfting skje i 

registeradministrasjonen ved Mads og Sigrid, før rapporten leveres. Hvis de vurderer at 

det er behov for det, kan rapporten eventuelt sendes ut på nytt til fagrådet før den 

leveres.  

26-2020 Inkludering av enheter 

Faglig leder hadde sendt ut en oversikt på forhånd. Planen/målet er at alle 

spesialpoliklinikker starter registrering i 2020. Det er også en del enheter for barn og 

unge man ønsker skal starte i år. 

Mads og Sigrid vil sammen også se litt på se på hvordan det går med de som allerede 

registrerer i NorSpis -  om de holder antall registreringer oppe. 

27-2020 Tilbakemelding personvernombudet  

Det ble orientert om tilbakemelding fra personvernombudet ved Nordlandssykehuset 

angående oppfølging av vilkår fra konsesjonen om informasjon til pasienter om bruk av 

data. Sigrid sender ut skriftlig informasjon om dette til fagrådsmedlemmene.  

28-2020 Nytt fagrådsmøte  

Sigrid kaller inn til møter fremover, neste gang i slutten av oktober.  

 

Referent: Mads Rohde 


