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1. Om registeret  

Bakgrunn og formål 

Pasientgruppe og behandlingstilbud 

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud gitt utenfor sykehus til pasienter med 
pustesvikt. En ventilator er et mekanisk hjelpemiddel som helt eller delvis kan kompensere for sviktende 
pusteevne, og bidrar til et tilfredsstillende nivå av blodgassene oksygen og karbondioksyd. Tilkopling til 
ventilator kan skje via maske, munnstykke (non-invasivt) eller trakeostomikanyle (invasivt).  
 
Behandlingstilbudet brukes til utvalgte pasienter hvor utlufting av karbondioksyd og opptak av oksygen 
blir nedsatt som følge av at for lite luft trekkes inn og ut av lungene. Skade eller sykdom i muskulatur 
(særlig mellomgulvet) eller nerveapparatet som styrer denne funksjonen er ofte årsaken til problemet, 
mens selve lungene oftest er friske. Andre hovedgrupper er pasienter med tilstander som gir stivhet i 
brystvegg, svikt i hjernens sentrale regulering av pusteaktivitet og underventilering på grunn av fedme 
(adipositas hypoventilasjon). 
 
Pasientgruppen er uensartet med hensyn til diagnose, alder, prognose og hjelpebehov. Behandlings- og 
omsorgsbehovet hos pasienter med LTMV varierer sterkt med den tilgrunnleggende sykdom og omfanget 
av behov for mekanisk ventilasjon. Sykdomsforløpet varierer også betydelig, enkelte pasienter har relativt 
stabil sykdom og funksjonstap, mens andre kan ha en utvikling av sykdommen som gir stadig økende 
funksjonstap.  
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De fleste pasientene blir utredet og behandlet i regi av lungespesialist eller barnelege ved regions- eller 
sentralsykehus. Voksne pasienter utredes og behandles ofte etter henvisning fra, eller i samarbeid med, 
neurolog og evt. anestesi og ØNH lege. LTMV som behandlingstilbud har vært i sterk vekst de siste 20 
årene.  
 

Bakgrunn for registeret 

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) ble etablert i 
2002 og er administrativt underlagt Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.                          
En av NKHs hovedoppgaver ble å etablere og kvalitetssikre et nasjonalt register for barn og voksne.   
Nasjonalt register for LTMV ble opprettet i 2002 og er underlagt Helse Vest.  I 2012 ble registeret 
godkjent av Helse‐ og omsorgsdepartementet som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.  
 

Registerets formål 

Hovedformålet med det nasjonale registeret er oppfølging av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) for å 
bidra til et geografisk likeverdig behandlingstilbud og god kvalitet for pasientene. Registeret skal 
medvirke til kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging.  

 

2. Registerets spesifikke kvalitetsmål 

Strukturindikatorer:   

Diagnostikk, Behandling, Pleie‐ og omsorgstjenester  

Prosessindikatorer:  

Tilgjengelighet av behandling, Pasientseleksjon (diagnose), Andel med planlagt (elektiv) 
behandlingsstart, Andel med blodgass før oppstart                              

Resultatindikatorer:   

Overlevelse, Forbedring av blodgasser, Registeret vil i elektronisk form også ha 
pasientrapporterte utkommemål (PROMS) 

 

3. Resultater 

Registeret har hatt et etterslep på registreringer i påvente av elektronisk registerløsning som kom 
25.08.14. Selv om registerdata her presenteres for alle mottatte skjema tom 2013 må tallene tolkes 
forsiktig. Det er i 2013 underrapportert pasienter til det sentrale register i påvente av det elektroniske 
registeret. Prosessindikatorer er det som er vektlagt i denne fremstillingen da disse gir informasjon om 
ulike ledd i pasientbehandlingen. 
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A. Generell beskrivelse 

Totalt er det 2562 nye pasienter registrert i registeret t.o.m. 31.12.2013.    
Gjennomsnittsalder ved start er 55,4 år (min 0 år, maks 90 år), se Figur 1.  
92% av de registrerte pasientene er voksne (over 18 år),  mens de resterende 8% er (barn under 18 år). 
93%  av pasientene startet med masketilslutning, mens 7% startet med ventilator tilkoplet trakeostomi. 
 

 

Figur 1. Aldersfordeling ved start av behandling for alle nye pasienter registrert t.o.m. 31.12.2013. 

 

 
 

Det er totalt registrert flere menn enn kvinner (57%  mot 43). Denne overvekten av menn som starter 
behandling med BiPAP eller hjemmerespirator har vært vedvarende over tid. 
 
 

Diagnosegrupper som registreres i registeret er her vist i 6 hovedgrupper:  

1. Arvelige nevromuskulære sykdommer  
2. Ervervede nevromuskulære sykdommer  
3. Brystvegglidelse  
4. Adipositas hypoventilasjon 
5. Lungesykdommer  
6. Annet (inklusiv Svikt i sentral respirasjonsregulering og Metabolske sykdommer) 

 

Diagnosefordelingen er illustrert i Figur 3. Vi ser at totalt for alle nyregistrerte pasienter som er inkludert 
i registeret tom 31.12.2013 utgjør adipositas hypoventilasjon (underventilering på grunn av fedme) og 
ervervede nevrologisk sykdommer (skade eller sykdom i muskulatur eller nerveapparat som ikke er 
arvelig) de største hovedgruppene.  
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Figur 3. Diagnosefordeling (%) for alle nye pasienter inkludert i registeret t.o.m. 31.12.2013. 

 

 

B. Resultater for Kvalitetsindikatorer 

 
 

1. Tilgjengelighet av behandlingen 

Figur 4 viser totalt antall nye pasienter per 100 000 for hver helseregion registrert i registeret fra 2002 til 
og med 2013. Det er gjort en forenklet justering for befolkningsgrunnlag ved å benytte tall fra Statistisk 
sentralbyrå fra 01.01. 2013. Dette er imidlertid tall for hele perioden. Tall for de siste årene samt hvor 
mange pasienter som får behandling med ventilator for ulike diagnosegrupper vil være aktuelt for 
sammenligning angående tilgjengelighet av behandlingen og utvikling over tid. Dette kan vi imidlertid 
ikke gi data på i år da vi vet det er underrapportert pasienter til registeret i påvente av elektronisk 
plattform.   

Figur 4. Kumulativ insidens per region. Totalt antall nye pasienter per 100 000 for hver helseregion 
registrert fra 2002 t.o.m. 2013.  
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2. Pasientseleksjon (diagnose) 

For barnegruppen (< 18 år) er arvelige nevromuskulære sykdommer og annet gruppen (som inkluderer 
svikt i sentral respirasjonsregulering og metabolske sykdommer) de største.  I voksengruppen er 
adipositas hypoventilasjon og ervervet nevromuskulær sykdom de største gruppene, se figur 5.  

For alle helseregioner tilhører flertallet av pasientene som mottar denne type behandling de hoved- 
pasientgrupper som er anbefalt i veileder og retningslinjer for langtidsmekanisk ventilasjon. 

 

Figur 5. Diagnosefordeling hos barn (< 18 år) og voksne for alle registrerte tom 2013. 

 

 
3. Andel pasienter med blodgassanalyse før oppstart 

Blodgassanalyse er sentral ved utredning og behandling av pasientgruppen. At det finnes svar på 
blodgassanalyser brukes som et tegn på at utredning og behandling er gjort grundig og velfundert. 
Opplysninger om blodgass gjør det også mulig å analysere på endringer i denne ved behandling og derved 
gi et resultatmål.  

Totalt har 71% angitt blodgass før oppstart av behandling for alle nyregistrerte til og med 31.12.2013, og 
andelen ser gledelig nok ut til å øke  i 2013. På grunn av underrapportering i overgang til elektronisk 
register må imidlertid tallene tolkes med varsomhet.  
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4. Andel pasienter med planlagt oppstart 

Et mål for kvalitet ved behandling av respirasjonssvikt og underventilering er hvorvidt behandlingen 
startet planlagt istedenfor etter en akutt hendelse. Dette krever god oversikt, oppfølging, utredning og 
kontroll av risikopasienter. 

Totalt 81% har angitt svar på planlagt/akutt oppstart, og for 61 % av svarene var oppstart planlagt 
(elektiv). De fleste foretak har mer enn 50-60% av pasientene som planlagt oppstart.  Spesielt gledelig er 
det at det ser ut som om andelen i 2013 øker, men grunnet overgang til elektronisk register må tallene 
tolkes med varsomhet.  

 

Datakvalitet 

Metode for beregning av dekningsgrad 

Landets lokale og regionale enheter for behandlingshjelpemidler har egne oversikter over 
antall BiPAP/respiratorer som utleveres til pasienter. Dette er derfor en god kilde til validering 
av registerets dekningsgrad på virksomhetsnivå og individnivå.  

Ettersom ikke alle som får utlevert en BiPAP skal registreres i registeret, kreves i tillegg en gjennomgang 
av pasientene fra behandlende team for å se om pasienten skulle vært registrert eller ikke. Våre 
ressurspersoner nasjonalt blir bedt om å rapportere disse opplysningene til registeret. 

Dekningsgrad på institusjonsnivå 

Alle sykehus i alle landets HF som tilpasser LTMV til barn og voksne har registrert pasienter i registeret. 
Registeret har derved hatt en dekningsgrad på institusjonsnivå på 100%. Totalt 31 sykehus har rapportert 
til registeret. En prioritert oppgave videre er å beholde den gode dekningsgraden på institusjonsnivå ved 
overgang til det elektroniske register. 

Dekningsgrad på individnivå 

For pasientgruppen ALS er dekningsgraden på individnivå per 31.12.2013 på 82 %. 
Vi har på grunn av overgang til elektronisk registerløsning 25.08.14 ikke rukket å gjøre tilsvarende 
omfattende dekningsgradsanalyse for hele pasientgruppen. 
Basert på registrerte uttak av BiPAP/respirator fra landets enheter for behandlingshjelpemidler i 
2010‐2011 og registeropplysninger 2010 var registerets dekningsgrad på individnivå 
anslagsvis 60‐70 %. Dekningsgraden på individnivå er nå vurdert til å være lavere enn normalt på grunn 
av avventende holdning til innsending av skjema i påvente av at det elektroniske register skulle komme 
opp. Validering av Nasjonalt register for LTMV sin dekningsgrad både på virksomhetsnivå og 
individnivå vil være en viktig og prioritert oppgave framover. 

 



7 

 

Vurdering av datakvalitet  

Registerets variabler er godt innarbeidet over mange år, og ved utvikling av registeret har man vært 
opptatt av å holde på kontinuiteten. Registerets variabler er også sammenholdt med det Svenske registeret 
for videre samarbeid og har de fleste variabler felles. I tillegg er variablene diskutert og fremlagt 
ressurspersoner nasjonalt. 
Det er ikke oppdaget systematiske feil i datamaterialet. Det blir utført grunnleggende kvalitetskontroll og 
manglende data blir forsøkt supplert. 
 
 

Variabel Registrert totalt % Registrert 2013 % 

Helseforetak 100 100 

Oppstartdato 99,7 100 

Diagnose 99,9 100 

Behandlingstilkopling (maske/trakeostomi) 80,6 100 

Elektiv/Akutt oppstart 80,6 94,4 

Blodgass før start 70,5 81,0 

 
 
 
 

4. Kvalitetsforbedring  
 

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

 

Registeropplysninger har vist store geografiske forskjeller både i bruk av og indikasjonsstilling for LTMV 
og avdekket nødvendigheten av en nasjonal konsensus for LTMV. Basert på registeropplysningene ble 
det i regi av Helsedirektoratet nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet Nasjonal veileder og Faglig 
retningslinje for LTMV.                                    

Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring  

Nasjonal veileder og retningslinjer ble ferdigstilt i 2012 og er siden gjort kjent ved presentasjon på faglige 
møter lokalt og nasjonalt.  

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling har omstrukturert sitt nettverk i regionale 
ressursgrupper. Hver ressursgruppe utformet i 2011/12 statusrapport for sin region. Statusrapporten ble 
utgangspunkt for at det i 2012/13 ble videre utarbeidet Handlingsplan for hver region. Handlingsplanene 
er laget med basis i Statusrapport og Nasjonal veileder og retningslinjer og det arbeides nå med å 
gjennomføre disse.                                                                                                                        
Satsningsområdene er innenfor: organisering/ressurser, utredning/screening, behandling, opplæring 
pasient/team, registrering i registeret, pasientgruppe- kunnskap og medvirkning, kompetanse-
heving/overføring, samarbeid med 1.linje, etikk og kollegastøtte og forskning. 

 

 


