
      

 

Fagrådet for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser 

Dag Torsdag 3. juni 

Tid Kl. 14:00 – 15:30  

Sted Videokonferanse 

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

Oslo universitetssykehus HF, Vibeke Stalsberg (VS), Regionalt senter for 

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

Frostad (SF), uavhengig fagrepresentant medisin, Henrik Lundh (HL), 

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF), Helser Midt-

Norge, Mona Larsen (ML), Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO), 

Marianne Clementine Håheim (MCH), Rådgiving om spiseforstyrrelser 

(ROS) 

Fraværende Guro Årdal Rekkedal (GÅR), Avdeling spiseforstyrrelser, Haukeland 

universitetssykehus HF,  

Fra register-

administrasjonen 

Sigrid Bjørnelv (SB), faglig leder 

Mads Rohde (MR), registerkoordinator 

 

Sak   

22-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

En sak om organisering av NorSpis ble lagt til under eventuelt. 

 

Vedtak: Fagrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

23-2021 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Det kom spørsmål om status på punktet i referatet om utsending av brev til 

registrerende enheter i samarbeid med brukerorganisasjonene. Utsending av brev hadde 

ikke blitt fulgt opp enda.  

Vedtak: Fagrådet godkjenner referat fra forrige møte. 

24-2021 Årsrapport 

Årsrapporten ble overordnet presentert av registerkoordinator med vektlegging av 

punkter hvor det kunne være særlig aktuelt med innspill av fagrådet. Det kom 

tilbakemeldinger fra fagrådet: I figurene med indikatorresultatene kan man legge til i 

figurtekstene en setning om hvorvidt det er statistisk signifikante forskjeller nasjonalt for 

2020 sammenlignet med perioden før. Man ønsker ikke statistiske tester for hver enkelt 

avdelings resultater. 

Møtedato  03.06.2021 

Møtenr. 4-2021 



Fagrådet hadde ikke tilbakemeldinger på planen for fremtidige analyser i NorSpis, slik 

den fremkom i årsrapporten. 

 

Om grafiske elementer var noen tilbakemeldinger som følger: Marker gjerne nasjonal 

søyle tydeligere. En alternativ fremstillingsmåte ble også drøftet: Ønsket man å bruke én 

søyle med årets resultat og et punkt for tidligere års resultat, fremfor to søyler ved siden 

av hverandre? Man landet på å beholde to søyler, fremfor søyle med prikk. I figuren med 

målnivå kan grønn farge være bedre enn gul, ettersom NorSpis kun har ett målnivå. I 

figurene som viser utviklingen over tid: Bruk der en mer spesifikk beskrivelse av hva linja 

viser. Si at den viser årlig variasjon. Videre, bruk kun den ene av de to nasjonale linjene, 

og da den som viser nasjonal årlig variasjon, og ikke den som viser gjennomsnittet for 

hele perioden. Forklaringsteksten i høyre marg på tidsseriefigurene kan man fjerne. 

 

Kvalitetsindikatorene og de fremsatte resultatene på disse ble også drøftet. Det ble da 

bestemt å fjerne det som har vært indikator nummer fire i NorSpis, om pasientvurdert 

utbytte. Momenter i vurderingen var at indikatoren er laget med et spørsmål fra 

skjemaet Pasienterfaringer og at det samme spørsmålet allerede inngår derfra i indeksen 

kalt pasienttilfredshet som NorSpis presenterer statistikk på annet sted i årsrapporten. 

Indikatoren har kanskje heller ikke vært optimalt konstruert da den for flere avdelinger 

viser maksimalt gode resultater, mens indeksen konstruert av Folkehelseinstituttet hvor 

spørsmålet inngår, gir et mer nyansert bilde. Selv om man definerer ut en 

kvalitetsindikator, ønsker man imidlertid ikke på nåværende tidspunkt å definere 

indeksene fra Pasienterfaringer inn som kvalitetsindikatorer.  

 

Man har ikke presentert noe statistikk på dødelighet i år. Fagrådet var enig i å utelate 

det. 

 

Presentasjonene i tabellene ble diskutert, og man landet på å ikke ha med 

visualiseringen av prosentdifferansene i tabellene, unntatt i datakvalitetstabellene hvor 

fargekodene kommer til sin rett.  

 

Teksten med tilbakemelding til ekspertgruppa ble sett over og godkjent. 

 

Vedtak: 1) Registeradministrasjonen sluttfører rapporten med de foreslåtte endringene. 

2) Kvalitetsindikator fire fjernes som kvalitetsindikator fra NorSpis. NorSpis står da igjen 

med totalt fire kvalitetsindikatorer.  

 

25-2021 Utvidelse av fagrådet 
Utvidelse av fagrådet ble vurdert.  
 
Noen aktuelle representanter ble lagt frem. For BUP i Helse Vest har leder der gitt 
NorSpis en anbefaling om aktuell representant. Som representant for private 
behandlingsenheter har Modum i kontakt med NorSpis ytret ønske om å være med i 
fagrådet. Det kom spørsmål i fagrådet om hvorvidt en kandidat fra Capio Anoreksi Senter 
ikke vil kunne være like aktuell. Et argument for Modum var at de har et stort 
forskingsmiljø som vil kunne bidra med den type kompetanse inn i fagrådet. Fagrådet 
anså det som aktuelt med en kandidat fra Modum, men representasjon i fagrådet vil 
forutsette at Modum begynner å registrere i NorSpis. 
 
To forslag til formen på utvidelsen av fagrådet ble lagt på bordet. Det ene forslaget gikk 
på å utvide med to nye representanter fra BUP og en fra voksenfeltet. Det andre 
forslaget gikk ut på å utvide slik at man for BUP-feltet får en representant fra hver region 



(totalt tre nye representanter), pluss en representant fra private sykehus.  
 
Vedtak: Fagrådet utvides med fire representanter: Tre representanter fra barne- og 
ungdomspsykiatrien i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, og en representant 
fra tilbydere av private behandlingstilbud. Konkrete representanter velges inn i et senere 
fagrådsmøte. 
 

26-2021 Eventuelt 

Organisering av NorSpis 

Et dokument om organisering av NorSpis ble sendt ut til fagrådsmedlemmene i forkant 

av fagrådsmøtet. Fagrådsleder orienterte om historikken i saken: For ett år siden gikk 

Sigrid inn i en 20 prosent stilling og man skulle da samtidig ansette én ytterligere 

medarbeider i 50 prosent stilling. Fagrådet støttet det. Sigrid sende Nordlandssykehuset 

en anbefaling om endring av vedtektene i tråd med vedtak i fagrådet, men etter et møte 

i Bodø med faglig leder og fagrådsleder omkring årsskiftet 2020/2021, opplyste 

Nordlandssykehuset at de hadde gått tilbake på sin støtte til endringen, og at de etter 

Sigrids engasjement ønsker å gå tilbake til organisering med 50 prosent faglig 

tilstedeværende leder. Et dokument over organiseringen har deretter blitt utformet. SB 

og ØR har gitt innspill på dette til Gro Ytterstad, personalleder ved Nordlandssykehuset, 

mens det er opplyst om at registerkoordinator har ikke deltatt med innspill til 

dokumentet før utsending til fagrådet. 

 

SB luftet noen tanker om organisering: 20-30 prosent stilling er kanskje nok i forhold til 

oppgaver som kan ligge til faglig leder. Man kunne vurdert om personalansvaret for 

registeret skulle ligget annet sted i Nordlandssykehuset, men Nordlandssykehuset har 

vært klare på at ansvaret skal ligge ved Regionalt kompetanseteam for behandling av 

spiseforstyrrelser (RKT). SB la videre frem at det vil være viktig at registerledelsen og 

fagrådet er involvert i økonomisk styring, slik det også står i dokumentet at de skal være, 

men ikke har vært det siste året. Avslutningsvis la SB frem at hennes erfaring har vært at 

det er mange oppgaver som skal løses i registeret, hvor faglig leder må bidra, og at det 

inkluderer oppgaver som krever innsikt i tekniske løsninger.  

Nordlandssykehuset har sagt at de har en aktuell kandidat som er i ferd med å avslutte 

sitt doktorgradsarbeid. SB har takket ja til å bidra i registeret i noen måneder til, frem til 

ny faglig leder er på plass. Fagrådet mener det vil være viktig med en offentlig utlysning 

av stillingen, og ønsker at fagrådsleder deltar i intervjurunden.  

Vedtak: Fagrådet tar dokumentet til etterretning. Det forstås at dette 

organisasjonsdokumentet ikke er et ferdig dokument, men vil kunne bli endret. Dette 

også i lys av at man er gjort oppmerksom på at dokumentet er utarbeidet uten innspill 

fra registerkoordinator. 

27-2021 Nytt fagrådsmøte  

Neste møte er 16. september, på Gardemoen. 

 

Referent: Mads Rohde 


