
      

 

Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Onsdag 22. april 

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), Mona Larsen, Spiseforstyrrelsesforeningen 

(SPISFO) 

Fraværende Marianne Clementine Håheim, Rådgiving om spiseforstyrrelser (ROS) 

Fra register-

administrasjonen 

Sigrid Bjørnelv, faglig leder 

Mads Rohde, registerkoordinator 

 

Sak   

14-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

To mulige saker til eventuelt: 1) Kontakten med Nordlandssykehuset om organisering. 2) 

Fagrådsrepresentasjon. 

 

Vedtak: Fagrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

15-2021 Godkjenning av referat fra forrige møte 

To rettelser: Dato i tabellen og korrigert etternavn Rekkedal. 

Vedtak: Fagrådet godkjenner referat fra forrige møte med de innspill som framkom i 

møtet. 

16-2021 Rutine for utlevering av data 

Fagrådets involvering i utlevering av data i rutinen ble noe drøftet. Eventuell delegering 

av myndighet til registeradministrasjon kan gjøres på et senere tidspunkt, jf. rutinen 

samt vedtektene. Det vil nok særlig være viktig at fagrådet involveres på alt som går på 

utlevering av data til forskning og kvalitetsprosjekter, f.eks. for å sikre eventuelle 

konkurrende forhold i ulike prosjekter. Rutinen vil kunne endres på et fremtidig 

tidspunkt – man låser seg ikke for fremtiden. 

Møtedato  22.04.2021 

Møtenr. 3-2021 



Vedtak: 

Fagrådet hadde ingen betydelige innspill til rutinen, og tar rutinen til etterretning. 

 

17-2021 Resultater 

Utsendte resultater, inkludert antall registreringer, ble gjennomgått.  

 

Enkelte enheter orienterte om at de har opplevd en markant reduksjon i antall 

pasienter som valgte å samtykke i 2020. Man har ingen konkret informasjon 

om hva som kan være årsaken til det. Man tenker det kan være viktig å 

understreke nytten for pasientgruppen av registering, samt at både positive 

og negative vurderinger er ønskelige. 

 

Ut fra oversikten over antall registreringer tenker man at det begynner å bli 

såpass store tall i registeret at det gir grunnlag for interessante analyser i 

egne prosjekter. Sluttregistreringer har man betydelig færre av enn 

startregistreringer. I resultatene per enhet per år er det fremdeles små tall, 

men det kan likevel være et nyttig grunnlag for kvalitetsarbeid på enhetene. 

Man kan dele opp resultatene for barn/unge og voksne når tallene blir større. 

 

Man bør ta en nærmere titt på rådataene for CIA versus EDE-Q, hvor 

resultatene spriker litt for Bergen, og se om det kan stemme. Det ble også 

observert at det er relativt sett er færre observasjoner i indikator-resultatene 

for f.eks. EDE-Q og CIA, enn antall leverte sluttregistreringer. Det kan nok 

stemme ettersom en viss andel sluttregistreringer leveres uten EDE-Q/CIA når 

man ikke har disse pasientbesvarelsene.  

  

Vedtak:  

Fagrådet tar oversiktene til orientering og ønsker lignende faste orienteringer 

en gang i halvåret.  

 

18-2021 PDF-rapporter 

Et grovt utkast av en PDF-rapport ble drøftet i korte trekk. Man gikk ikke 

nærmere inn på innholdet, men det kom innspill om at det ville være positivt 

med mer forklarende tekst og litt større skriftstørrelse i figurene.  

 

Vedtak: 

Registeradministrasjon jobber videre med innholdet i rapportene, og tar 

rapportene tilbake til fagrådet for videre innspill og avklaringer når det blir 

behov for det. Fagrådet anbefaler fast utsending av PDF-rapportene til 

enhetene to ganger i året. Med et slikt intervall kommer inn del nye 

registreringer mellom hver gang en rapport generes. 

  

19-2021 IT-situasjonen 

Det ble orientert om status på IT-utviklingen. Angående API for overføring av 

data fra CheckWare, har HNIKT sagt at de tidligst vil kunne starte på den 

jobben i høst. Det er vanskelig å si når løsning eventuelt kan være på plass, 

man NorSpis/fagrådets vurdering er at API mest sannsynlig ikke vil komme på 

plass i løpet av 2021.  

 

På bakgrunn av erfaringer med CheckWare og samtidig innregistrering i 

NorSpis, kom det innspill om at andre enheter som bruker CheckWare og ikke 

registrerer i NorSpis, nok er nærmere å kunne registrere i NorSpis enn de tror, 

siden NorSpis nå tilbyr enheter å sende inn papirutskrift av besvarelsene for 

punching sentralt ved Nordlandssykehuset. Det vil uansett bli noe manuelt 

arbeid med innregistrering selv etter at API-en er på plass: Det har tidligere 

blitt sagt at man med en API i beste fall kan håpe på at arbeidet reduseres til 



20 prosent av dagens jobb knyttet til innrapportering. Bergen opplyste at 

enheter som bruker CheckWare og skal registrere i NorSpis, kan bruke 

skjemaet Bakgrunnsopplysninger som Bergen har lagt inn i CheckWare-

løsningen.  

 

HN-IKT jobber for tiden fremdeles med versjonen av registerapplikasjonen 

hvor det skal komme skjemaendringer og oppfølgingsregistrering ved bruk av 

ePROM-løsningen. Det er vanskelig å forespeile når denne vil bli publisert. 

Faglig leder ønsker å lansere de nye papirskjema/skjemaoppbyggingen 

snarlig, slik at de er til bruk allerede før ny teknisk løsning er publisert. 

 

Vedtak: Fagrådet tar informasjonen om IT-situasjonen til orientering. 

  

20-2021 Tilslutning av nye enheter 

Det har vært kontakt og møtevirksomhet med flere enheter. Noen sier at det 

ikke vil bli aktuelt for de å registrere før API for overføring av data fra 

CheckWare er på plass. Fagrådet drøftet denne problemstillingen. 

Brukerforening-representanten ytret ønske om å bidra med informasjon ut til 

enhetene for å tydeliggjøre at det forventes at alle tar NorSpis i bruk. NorSpis 

sendte i fjor en henvendelse til ROS og SPISFO med spørsmål om å bidra i et 

felles brev til enhetene. Larsen ba om at NorSpis sender en ny henvendelse.  

 

Vedtak: I samarbeid med brukerorganisasjonene sender NorSpis en skriftlig 

henvendelse til de aktuelle enhetene, om registrering i NorSpis. 

 

21-2021 Eventuelt 

1) Representasjon i fagrådet 

NorSpis har fått innspill fra enheten på Modum, med spørsmål om muligheter 

for fagrådsrepresentasjon. Faglig leder ønsker også å få sett nærmere på å 

øke representasjonen fra barne- og ungdomspsykiatrien. Vedtak: Dette settes 

opp som sak i neste fagrådsmøte. Det undersøkes i den forbindelse nærmere 

hvordan økt representasjon passer med gjeldende vedtektsformuleringer. 

 

2) Kontakten med Nordlandssykehuset/organisering 

Sigrid er forespurt å fortsette som faglig leder noen ekstra måneder utover 

høsten. Vedtak: Fagrådet tar dette til orientering.  

 

 

 

Referent: Mads Rohde 

 

  

  

  

  

 


