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Kapittel 1 
Sammendrag 

HISREG startet innsamling av data i 2012.  
Inntasting av data ble ikke mulig av tekniske grunner før høsten 2013 

I all hovedsak ble det enheten UNN som har levert inn til registeret i 2013 

Ved oppstart har man oppdaget svakheter ved innsamling av data som må oppbevares over lengre tid før 
den kan tastes inn i selve databasen. Merkbar del av arbeidet har blitt skadet av den grunn men 
læringseffekten gjør at man kan se positivt på fremtiden og det er mulig å minimere denne type feil. 

Registerert er Nasjonalt. Kun StOlavs og UNN har i 2013 registrert inn til HISREG. Så lenge det er opptil 
hver enkelt avdeling å bestemme om og når registrering skal komme i gang er det mulig å merke at 
avdelinger velger å se bort i fra prioriteringen av denne type klinisk virksomhet. Av den grunn vil 
registereledelsen legge vekt på å komme i direkte/personlig kontakt med de ulike avdelingene for å 
stimulere til lokal registrering. I første omgang er det de største enhetene som skal kontaktes av praktiske 
grunner med reisevirksomhet og møtevirksomhet.  

Registreret er også designet som Nordisk. Våre nordiske samarbeidspartnere har ikke fått teknisk løsning 
som fungerer over landegrenser.  
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Kapittel 2 
Registerbeskrivelse 

2.1 Bakgrunn og formål 

 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Hidradenitis suppurativa, er en kronisk, residiverende inflammatorisk hudsykdom som normalt 
debuterer i og etter puberteten og som medfører en betydelig redusert livskvalitet hos de som 
rammes. Det ser ut til at kvinner i langt større grad enn men rammes av HS. Det kan i noen grad ført 
til stigmatisering som kvinnesykdom. Sykdommen er karakterisert ved verkende byller og sår i 
armhulene og lyskene og andre områder med hud-til-hud kontakt. Sykdommen kan føre til 
skjemmende og smertefull arr-formasjon, puss-sekresjon og fistler.  
Per i dag finnes det ingen nasjonale retningslinjer for behandling av Hidradenitis suppurativa. Det 
er også til dels stor variasjon i behandlingstilbudet. Forskning på behandling er sparsom men 
legemiddelindustrien har fått øynene opp om forbedringspotensialet når etterspørselen kommer 
fra både pasienter og helsearbeidere. Klinisk kvalitets register ansees som moden løsning for 
fagmiljøet til å skaffe seg uavhengig informasjonskilde.   

 

2.1.2 Registerets formål 

• Å bidra til å utvikle og forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging 
• Å dokumentere behandlingseffekt og -varighet 
• Å gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet 
• Å bidra til økt forskningsbasert kunnskap om Hidradenitis suppurativa og behandlingen av 

denne tilstanden 
• Å spre kunnskap i både fagmiljø og befolkningen om tilstanden og behandlingsmulighetene 
• Å danne grunnlag for forskning 
 
 

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

Registeret har konsesjon fra Datatilsynet.  
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2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 

Registerets styringsgruppe forvalter datamaterialet og tar stilling til hvordan disse skal bearbeides 
og presenteres.  
 

 
1. Dagfinn Moseng, MD Avdelingsoverlege hudavdelingen Universitetssykehuset  

Nord-Norge HF, Norge. Helse Nor 
 

2. Ingrid Snekvik MD overlege/universitets lektor Hudavdelingen St. Olavs Hospital HF,  
Norge. Helse Midt Norge. 
 

3. Lennart Emtestam, professor. Avdeling for dermatologi og venerologi,  
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige. 
 

4. Baldur Baldursson, MD, PhD, Avdeling for dermatologi, Landspitali Reykjavik, Island. 
 

5. Gregor Jemec, MD, professor, ledende overlege, dr. Med. Dermatologisk afdeling, 
Roskilde Sygehus, Danmark. 

 
6. Deirdre Nathalie Dufour, MD, Spesialæge, Kalundborg region Sjælland, Danmark. 

 
7. Karin Sartorius, MD, PhD, Avdeling for dematologi og venerologi, Södersjukhuset, 

Stokkholm, Sverige.  

 

2.3.1 Aktivitet i 
styringsgruppe/referansegruppe 

Databehandlingsansvarlig er UNN HF ved Adm. Direktør.  

Faglig leder er Gisli Ingvarsson overlege NEHR UNN.  

For å øke tilgangen til datainnsamling har man kontaktet resurser fra nabolandene til å bidra med 
registrering.   

Styremøte ble avviklet i august 2013 
 
Agenda: 
Ønske om snarest teknisk løsning på plass. 
Ingen tilgang til inntasting av data på nasjonalt nivå noteres. 
Teknisk løsning mellom Norsk helsenett og utenlands stasjoner foreligger ikke. 
Driftsmidler. 
Juridiske forhold for Danmark og Sverige er i orden. Tilgang fra Island utredes.  
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Kapittel 3 
Resultater 
Figurene i dette kapittel er basert på de data som er registrert i registerert i perioden 01.01.2013 til 
31.12.2013. Resultatene som presenteres er foreløpig begrenset. 

Av Figur 1 fremgår det at kirurgisk behandling er den vanligste intervensjonen. Dette har en sammenheng 
med at det primært er Hudavdelingen ved UNN som har registrert data i registeret.  

Av Figur 2 ser vi at CO2-laser, som foretrekkes av Hudavdelingen ved UNN, er den dominerende 
kirurgiske behandlingen. 

Figur 3 viser komplikasjoner for de pasientene som mottok kirugisk behandling.  

Infeksjon definers som lokal infeksjon etter inngrep som krever normert antibiotikabehandling.  

Forsinket tilhelning betyr at pasienten ikke har avsluttet sårstell tolv uker etter inngrepet, mens plager 
med arr betyr at pasientene har fått hudstrikturer i operert område.  

Nevrologiske plager er nummenhet, svie, smerter eller lignende subjektive plager i operert område. 

Blødning defineres som blødning etter utskrivelse fra Dagkirurgen som krever legetilsyn. Typisk 
forekommer disse i de fire til åtte første timene etter operasjon i forbindelse med hjemreise. Man bør 
gjøre spesielle grep til å få ned raten på slike hendelser.  

Resultater basert på endepunkter er under utarbeiding. Pasientgruppen er klinisk heterogen og større 
antall pasienter må til for å få et bedre tallmessig grunnlag. 

 
Figur 1: Valg av behandling/intervensjon (kirurgisk, medisinsk, begge, ingen). Antall pasienter som 
mottok de ulike behandlingene er angitt i hvit søyletekst. 
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Figur 2: Valg av kirurgisk behandling for de kirurgisk behandlede pasientene. Nær alle ble behandlet 
med CO2-laser. 

 

Figur 3: Kirurgikomplikasjoner for pasientene som har fått kirurgisk behandling. Antall inngrep med de 
ulike komplikasjonene er angitt i hvit søyletekst. Blødning er forventet og ikke livstruende kirurgisk 
komplikasjon av CO2 laser operasjoner. Likevel er det av interesse å få ned antallet post operative 
blødninger av kvalitetshensyn overfor den enkelte pasient.  
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Kapittel 4 
Metoder for fangst av data 
Det er utviklet egnet elektronisk teknisk løsning ved HN-IKT. Den kan nås av alle sykehus i Norge 
innenfor Norsk Helsenett. Foreløpig er datafangst fra Sverige og Danmark basert på papir.  

Metoder for fangst: 

Det er utviklet web basert system for datafangst. 

Innregistrering av data vil gjøres ved den enkelte hudavdeling. 

Samtykkeerklæring signert etter informasjon fra lege. 

Innsamling av grunnleggende data som kun registreres ved første møte. 

Utdeling av relevante papir skjemaer til pasienter. 

Skjema Pre-intervensjon som består av klinisk vurdering av lege og pasientens egne vurderinger. 

Skjema Intervensjon som inneholder data som legen fyller ut. 

Ved kontroller gjentas samme informasjon som i Pre-intervensjon med beskjeden modifikasjon. 

Inntasting av data via innlogging på Helseregister.no er planlagt utført av legesekretær. 

Så langt er hendelses forløpet ikke digitalisert men baseres på papir.  
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Kapittel 5 
Metodisk kvalitet 

5.1 Antall registreringer 

Tabellen under viser antall behandlingsforløp og unike pasienter i perioden 2013. Registeret inneholder 
foreløpig mest data fra UNN, men St. Olavs har registert noe. 

Tabell 1* 2013  

 
Behandlings-

forløp 
Unike 

pasienter   

St. Olavs Hospital 3 3  

Universitetssykehuset Nord-Norge  65 77  

Totalt 68 80  
 

Pasienter og forløp registrert i 2013.  

*HN-IKT har ikke gitt registeret løsning til å ta ut antall basert på kjønn.  

 

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

Registerets dekningsgrad er foreløpig ikke estimert, alle anslag vil være basert på antagelser. 

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå 

Som det fremkommer på de tidligere tabeller er det kun to institusjoner som leverer data til registeret. 

5.4 Dekningsgrad på individnivå 

Det planlegges dekningsanalyse med kobling mot Norsk Pasient Register.  

 

 

 

5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet 

Valideringsregulering er lagt inn i den tekniske løsningen.  

5.6 Metode for validering av data i registeret 

Det vil bli tatt systematiske stikkprøver for å undersøke om registrerte data er i samsvar med skjema og 
om det foreligger intern konsistens. 

5.7 Vurdering av datakvalitet 

Vil bli gjort når datagrunnlaget blir større. 
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Kapittel 6 
Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring 

6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål 

1. Endepunktsvariabler 
• Endring i Hurley score (I-III) 
• Endring i HS-score 
• Endring i Dermatology Life Quality Index (DLQI) 

 
• Rutiner for å ivareta registerets datakvalitet 

Innregistrering av data vil gjøres ved den enkelte hudavdeling. Det vil bli tatt systematiske 
stikkprøver for å undersøke om registrerte data er i samsvar med skjema og om det foreligger 
intern konsistens. Dekningsgrad vil bli undersøkt mot uttrekk av relevante prosedyrer fra NPR. 

6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) 

DLQI – Dermatologisk Livskvalitets Index. Utviklet for inflammatoriske hudsykdommer generelt. 

Treffsikkerhet er diskutabel ettersom den baseres på status den uken pasienten kommer til kontroll. Av 
den grunn trenger man stort antall data for å se trender i denne variabelen.  

6.3 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

Ikke aktuelt foreløbig. 

6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l. 

Målsetningen er at registeret vil bidra til arbeidet med nasjonale retningslinjer.  

6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

Nasjonale retningslinjer finnes ikke.  

6.6 Identifisering av kliniske forbedringsområder 

Ikke aktuelt foreløpig. 

6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 

Ikke aktuelt foreløpig  

6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) 

Ikke aktuelt foreløpig  

6.9 Pasientsikkerhet 

Se kapittel 3. uønskede hendelser angående kirurgiske inngep  

I tillegg beskrives mulige bivirkninger av medisinske inngrep.  
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Kapittel 7 
Formidling av resultater 

7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø 

Arbeid startet med SKDE med levering av rapporter til registrerende enheter. 

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

Vil bli utarbeidet når en rapporteringsløsning er ferdig utarbeidet. 

7.3 Resultater til pasienter 

Ikke aktuelt foreløpig. 

7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå 

Offentliggjøring av resultater planlagt i desember 2014 på instituttsnivå.  
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Kapittel 8 
Samarbeid og forskning 

8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre 

Ikke aktuelt foreløpig. 

8.2 Vitenskapelige arbeider 

Development of a Clinical Scandinavian Registry for Hidradenitis Suppurativa; HISREG 
Gisli Ingvarsson1, Deirdre Nathalie Dufour2, Hassan Killasli3, Karin Sartorius4, Jan Lapins3, Philip A. Skau5, Dagfinn Moseng1, 
Darjosh Dinparvar6, Anne-Sofie Furberg7, Gregor B. E. Jemec2 and Lennart Emtestam3* 
1Department of Dermatology, Faculty of Health Sciences, University Hospital of Northern Norway, Tromsø, Norway, 2Department of Dermatology, Roskilde 
Hospital; Health Sciences Faculty, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 3Department of Dermatology, Karolinska University Hospital 
and Unit of Infectious Disease and Dermatology, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Huddinge SE-141 86 Stockholm, 4Department of Clinical 
Science and Education, Section of Dermatology, Södersjukhuset, Stockholm, Sweden, 5Center of Clinical Documentation and Evaluation (SKDE), Regional 
Health Authority of North Norway, 6Department of Dermatology, St Olavs Hospital, Trondheim, and 7Department of Epidemiology, Faculty of Health 
Sciences, University of Tromsø, Tromsø, Norway. E-mail: lennart.emtestam@ki.se 

Accepted July 23, 2012. 
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Del II 

Plan for forbedringstiltak 
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Kapittel 9 
Momentliste 

 
• Datafangst  

• Forbedring av metoder for fangst av data 
 

• Metodisk kvalitet  
• Nye registrerende enheter/avdelinger  
• Forbedring av dekningsgrad på individnivå i registeret  
• Endringer av rutiner for intern kvalitetssikring av data  
• Oppfølging av resultater fra validering mot eksterne kilder 

 
• Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten  

• Nye kvalitetsmål  
• Nye pasientrapporterte resultater som skal inn i registeret  
• Utvidet bruk av pasientrapporterte resultater  
• Nye demografiske variabler som skal inn i registeret  
• Utvidet bruk av demografiske variabler  
• Nye variabler som beskriver sosiale forhold hos pasientene  
• Utvidet bruk av resultater som beskriver sosiale ulikheter  
• Bidrag til etablering av nasjonale retningslinjer eller nasjonale kvalitetsindikatorer  
• Registrerende enheters etterlevelse av nasjonale retningslinjer  
• Økt bruk av resultater til klinisk kvalitetsforbedring i hver enkelt institusjon  
• Prioriterte, kliniske forbedringsområder 

 
• Formidling av resultater  

• Forbedring av resultatformidling til deltagende fagmiljø  
• Forbedring av resultatformidling til administrasjon og ledelse  
• Forbedring av resultatformidling til pasienter  
• Forbedring av hvordan resultater på institusjonsnivå offentliggjøres 

 
• Samarbeid og forskning  

• Nye samarbeidspartnere  
• Forskningsprosjekter og annen vitenskapelig aktivitet 
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Del III 

Stadievurdering 
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Kapittel 10 
Referanser til vurdering av stadium 
[Oversikt over vurderingspunkter som legges til grunn for stadieinndeling av registre med referanser til 
relevant informasjon gitt i årsrapporten. Denne delen fylles ut og er ment som en hjelp til registeret og 
ekspertgruppen i vurdering av registeret.]  

 

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Navn på register  
      

Nr  Beskrivelse  Kapittel Ja Nei 

      

  Stadium 2  

  

 

1  Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner  3  □  x 

2  Presenterer resultater på nasjonalt nivå  3  □ x 

3  Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 5.2  x □ 

4  
Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende 

rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter  
7.1  x □ 

5  Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  x □ 

      

  Stadium 3  

  

 

6  Kan redegjøre for registerets datakvalitet  5.5, 5.6, 5.7 x □ 

7  Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde  5.2, 5.3, 5.4 □ x 

8  Registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater  7.1  □ x  

9  
Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste nasjonale 

retningslinjer der disse finnes  
6.5  □ x 

10  Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret  6.6  □ x 

11  Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  6.7, 6.8  □ x 

12  Resultater anvendes vitenskapelig  8.2  □ x 

13  Presenterer resultater for PROM/PREM  6.2  x □ 

14  Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II  x □ 

      

  Stadium 4  
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15  Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser  5.7  □ x 

   

16  Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2. år  5.2, 5.3, 5.4 □ x 

17  Har dekningsgrad over 80%  5.4 □ 

□18  
Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og 

nasjonale resultater  
7.1, 7.4  □ x 

19  Presentere resultater på sosial ulikhet i helse  6.3  □ x 

20  Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter  7.3  □ x 

21  
Kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret 

klinisk praksis  
6.8  □ x 

      

s 
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