
      

 

Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Onsdag 18. mars 

Tid Kl. 14:00 – 15:30  

Sted Videokonferanse 

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

universitetssykehus HF, Vibeke Stalsberg (deltok til 15:00), Regionalt 

senter for spiseforstyrrelser (RSS), Universitetssykehuset Nord-Norge HF,  

Helseregion Midt-Norge, Stein Frostad, uavhengig fagrepresentant 

medisin, Guro Årdal Rekkedal, Avdeling spiseforstyrrelser, Haukeland 

universitetssykehus HF, Henrik Lundh, Regionalt kompetansesenter for 

spiseforstyrrelser (RKSF), Marianne Clementine Håheim, Rådgiving om 

spiseforstyrrelser (ROS) 

Fraværende Mona Larsen, Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO), 

Fra register-

administrasjonen 

Mads Rohde, registerkoordinator 

Fraværende fra 

register-

administrasjonen 

Sigrid Bjørnelv, faglig leder 

 

Sak   

6(2)-20211 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedrørende mulighet for innspill til avgjørelser i forrige møte (se referat fra sak 1-2021), 

hadde det ikke kommet noen innspill fra fagrådsmedlemmer som var fraværende i møte 

nr. 1.  

Vedtak: Fagrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

7-2021 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Fagrådet godkjenner referat fra forrige møte. 

8-2021 Oppnevning av nye fagrådsmedlemmer 

Ulike punkter som bør vektlegges ved fagrådets sammensetning ble gitt uttrykk for, som 

kontinuitet og faglig sammensetning. Noen av medlemmene orienterte om at de 

muligens ikke ville kunne bidra ut en hel periode til. Det ble diskutert hvordan man 

                                                           
1 Det har ved en feil blitt laget en to saker med saksnummer 6. Vi beholder saksnummerrekken fra 
møteinnkallingen, men gir sak nummer 6 i møte 2-2021  nummeret 6(2).  

Møtedato  18.03.2021 

Møtenr. 2-2021 



rekrutterer inn medlemmer: Ved bytte er det naturlig at den som trer ut av fagrådet 

finner en aktuell kandidat til erstatning for seg selv. Det er naturlig at ROS og SPISFO 

finner representanter internt hos seg.  

 

Vedtak: Fagrådet konstituerer seg for en periode på to år, med følgende medlemmer, 

Øyvind Rø (leder), Vibeke Stalsberg, Guro Årdal Rekkedal, Henrik Lundh, Stein Frostad, 

Mona Larsen og Marianne Clementine Håheim, med mulighet for utbytte i løpet av 

perioden hvis et medlem ønsker å tre ut. 

 

9-2021 Plan 2021 

Fagrådet opplevde det som noe uklart hvordan man skulle bidra inn i den aktuelle saken 

om planlegging/strategi. Registerkoordinator la frem at saken var en mulighet for 

fagrådet som strategisk ansvarlig, til å si noe om hvordan man ønsker å jobbe videre med 

plan-/strategiarbeidet i NorSpis, og at man kan ha i mente at siden man jobber med 

begrensede ressurser vil enhver avgjørelse i registeret som regel innebære en 

prioritering av en ting foran en annen. 

Vedtak: Fagrådet tar oversiktene over oppgaver i registeret til orientering.  

10-2021 Videre arbeid med kvalitetsindikatorene 

Arbeidet med overenstemmelse mellom de nasjonale retningslinjer for behandling av 

spiseforstyrrelser og NorSpis, ble drøftet. Det er et generelt synspunkt i fagrådet at 

mange av anbefalingene i retningslinjene er forholdsvis runde og vanskelig målbare. 

Innenfor «tidlig innsats» har man mulige variabler som selvrapportert sykdomslengde og 

selvrapportert ventetid. Om måltall har man tidligere vurdert at det ut fra en ren faglig 

argumentasjon er vanskelig å sette måltall. Hvordan indikatorene fremover bør 

presenteres, jf. sammenlignbarheten eller fraværet av sammenlignbarhet av de ulike 

sykehusavdelingene, ble ikke drøftet nærmere. 

 

Vedtak: 

(1) Faglig leder og registerkoordinator ser videre på arbeidet som ble startet opp om 

sammenhengen mellom NorSpis og nasjonale retningslinjer, og kan i tillegg se på «tidlig 

intervensjon» som et mulig område for nye indikatorer. (2) Dagens indikatorer beholdes 

slik de er, og faglig leder og registerkoordinator ser nærmere på hvordan tidligere års 

resultater eventuelt vil kunne brukes til å lage meningsfulle måltall.  

11-2021 Rapporteket 

Det kom ingen innvendinger eller nye innspill på innholdet som ble skissert opp til en 

førsteutgave av det moderniserte Rapporteket. Det vurderes som positivt om man kan 

lage rapporter som sendes automatisk ut fra Rapporteket til sykehusavdelingene over e-

post i PDF-format. Registeradministrasjonen kan legge frem et førsteutkast med mulig 

innhold i en slik PDF-rapport på neste fagrådsmøte. 

Et generelt innspill angående bruk av resultater fra NorSpis, var at man kan se for seg at 

faglig leder kan få en rolle i å reise ut til sykehusavdelingene og presentere deres 

resultater. 

 



Vedtak: I førsteutgaven av det moderniserte Rapporteket kan innholdet være som 

skissert i saksvedlegget.  Alle som registrerer i NorSpis kan få løpende tilgang til alle de 

fremlagte figurene, også de hvor sykehusavdelingene sammenlignes.  

12-2021 Diverse orienteringer 

Nye enheter: Enheten på Gjøvik er den neste som kommer til å starte registrering.  

Administrasjon: Rø orienterte om at han hadde hatt telefonisk kontakt med 

Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset ønsker stillingen som faglig leder skal være 50 

prosent fremfor 20 prosent og at kandidaten skal ha arbeidssted i Bodø, og de har nevnt 

at de har en aktuell kandidat internt. Fagrådet lurte på om Nordlandssykehuset anså det 

som helt uaktuelt med annet arbeidssted. Rø opplyste at det vil komme mer informasjon 

fra Nordlandssykehuset senere om hvordan de ønsker at organiseringen skal være. 

Registerkoordinator rådet fagrådet til å sørge for at kunnskap om behovene i registeret 

ble tatt med inn i beslutningsprosessene ved Nordlandssykehuset. 

 

Dekningsgrad: NorSpis har jobbet med Norsk pasientregister (NPR) for å komme frem til 

en oppskrift for beregning av dekningsgrad. NPR og NorSpis vil forsøke å utføre 

beregning etter denne metoden i år. Man tar sjansen på at det vil fungere og har derfor i 

år ikke bedt enhetene om å selv rapportere dekningsgraden/antall aktuelle pasienter inn 

til NorSpis. Svakheter med NPR-metoden vil måtte beskrives. 

13-2021 Eventuelt 

Rekkedal opplyste at hun hadde fått en henvendelse fra et prosjekt med spørsmål om 

kjennskap til kompetanse på spiseforstyrrelser og samtidig utviklingsforstyrrelse.  

Neste møte er 22. april.  

 

Referent: Mads Rohde 


