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FORORD
Denne årsrapport er udgået fra Sclerosebehandlingsregistret beliggende på Rigshospitalet. Registret er i 1996 oprettet af Dansk Multipel Sclerose Gruppe, som er et netværk af læger på alle danske neurologiske afdelinger, der administrerer sygdomsmodificerende behandling mod multipel
sklerose (MS).
Rapporten dækker perioden 01.10.2012 – 30.09.2013. Den er udarbejdet af undertegnede Nils
Koch-Henriksen i henhold til den aktuelle rapportskabelon, udsendt af RKKP. Undertegnede har
ikke været medvirkende ved udarbejdelse af rapporter siden 2007 og har ikke haft adgang til de
metoder eller algoritmer, der har været anvendt ved disse. Derfor er beregningsalgoritmer, programkoder og statistik nydannet i forhold til tidligere rapporter, og der vil derfor forekomme afvigelser. De nydannede algoritmer og programkoder er i denne rapport også blevet anvendt retrospektivt til beregning af resultaterne for de foregående år, og der foreligger derfor kontinuitet i analyserne uden andet databrud end hvad der er forårsaget at tilkomsten af nye behandlinger og udvidelser af kredsen af de neurologiske afdelinger, der foretager andet-valgsbehandlinger. De præsenterede resultater er derfor stort set sammenlignelige årene imellem.
Til datahåndtering og statistik er der anvendt database- og statistikprogrammet SPSS v19.
Ingen af kompetencecentrene har medvirket ved dataanalyser og statistik, fordi registret under den
tidligere medarbejder havde fravalgt dette, således at midlerne hertil i stedet var blevet udbetalt til
registret. Disse midlerne var imidlertid ikke længere til rådighed da den tidligere medarbejder fratrådte sin stilling i foråret 2013 inden udarbejdelsen af 2012-rapporten.
Rapporten har været forevist alle neurologiske afdelinger i Danmark mhp. kommentarer.
Forfatteren er tilforordnet Sclerosebehandlingsregistret som konsulent og er medlem af styregruppen.
Kontaktpersoner
Nils Koch-Henriksen, (koch-henriksen@stofanet.dk)
Melinda Magyari melinda_magyari@dadlnet.dk, (der pr. 01.07.2013 har overtaget det formelle lederskab af Sclerosebehandlingsregistret).
Nils Koch-Henriksen, januar 2014
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Konklusioner og anbefalinger
Analyserne viser, at der er en høj og nogenlunde ensartet standard i behandlingen af attakvis dissemineret sclerose i Danmark. På enkelte indikatorer opfyldes standarterne ikke af alle afdelinger,
men der bør der tages hensyn til de statistiske stikprøvevariationer, der især for små tal medfører
brede 95% sikkerhedsintervaller. Disse sikkerhedsgrænser lægges til grund, når man sammenligner graden af indikatoropfyldelse med de valgte standarder.
Vedrørende måling af neurtraliserende antistoffer mod interferon-beta anbefales, at alle afdelinger
bruger Rigshospitalets neuroimmunologiske laboratorium til bestemmelse af disse, idet Sclerosebehandlingsregistret ikke kan få adgang til prøvesvar fra private laboratorier. Herved vil også opnås en bedre ensartethed, idet der ikke er oplysninger om private laboratoriers metoder og sammenlignelighed. Brug af andre laboratorier kan for nogle afdelingers vedkommende være medvirkende til, at antallet af registrerede prøver ikke når op på den fastsatte standard, fordi prøvetagninger ikke kan registreres i databasen.
Det anbefales endvidere, at nogle afdelinger i højere grad lader sig vejlede af tilstedeværelsen af
neutraliserende antistoffer ved interferon-beta til at afslutte behandlingen eller ordinere præparatskift, idet denne standard ikke er opfyldt for flere af afdelingerne.
Det kan udgøre et datamæssigt problem, at et større antal patienter har skiftet behandlingssted,
især i forbindelse med udvidelsen af behandlingssteder for andet-valgs behandlinger. I dataanalyserne er der forsøgt taget hensyn til dette, idet data, der angår indikatorer ved behandlingsstart,
tilknyttes den afdeling, hvor den pgl. behandling startede, mens data, der vedrører forløbsindikatorer, tilknyttes den senest registrerede afdeling. Det kan i visse tilfælde medføre, at optimal eller
mindre optimal behandling tilskrives en anden afdeling end der, hvor den har fundet sted.
I nærværende rapport er der også medtaget egentlige kliniske effektindikatorer som attakrater og
progression. De er også anført for hver afdeling/region. Data tyder på visse inkonsistenser for afrapportering af disse, idet variationen mellem afdelingerne er større end forskelle i demografi, klinik
og stokastisk variation kan forklare. En angivelse af standarden for disse indikatorer vil være arbitrær, og her er kun foretaget sammenligninger med landsgennemsnittet. Disse effektindikatorer kan
også give et indtryk af hvor meget, der egentligt kan opnås med de til rådighed stående behandlinger.
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Oversigtstabel over samlede indikatorresultater
Indikator
1: kumuleret aktuarisk
sandsynlighed for efter 5
års behandling ikke at have
standset behandling på
egen foranledning
2: Andel af patienter i IFNbehandling, der i perioden
passerede 24. måneders
grænsen, som fik foretaget
mindst to målinger af neutraliserende antistoffer inden for 30 måneder
3: Andel af patienter med to
NAb-målinger med høje
titre med den seneste i perioden, og i konsekvens
heraf blev taget ud af behandlingen
4: Andelen af patienter der
fik taget rutine-blodprøver
og MR-scanning før behandling med Tysabri.
5a: Andel af patienter i behandling med Tysabri, der i
perioden har fået foretaget
årlige MR-scanninger.
5b: Andel af patienter i behandling med Tysabri, der i
perioden er bedt om 24
måneders samtykke til fortsat behandling blandt de,
der i året passerede 24.
måneders behandling.
6: Diagnostisk sikkerhed og
udredning før behandlingsstart hos patienter, der startede 1-gangsbehandling i
perioden
7: Kaplan-Meyer analyse af
tid til EDSS4 hos de, der lå
under EDSS4 ved behandlingsstart.
8: Attakrate under behandling gennem perioden hos
alle.
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20122013

20112012

20102011

20092010

20082009

≥60 %

91
(89-93)

87

87

>85 %

73
(66-79)

76

73

70

61

>90 %

77
(57-90)

69

91

76

80

89
(83-93)

86

93

96

94

>90 %

70
(65-74)

61

71

34

>90 %

61
(54-67)

76

68

38

>80 %

96
(94-97)

97

97

97

96

-

70
(63-76)

67

83

0,32

0,40

0,42

0,38

>90 %

-

0,28
(0,26-0,30)
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Indikator 1
Tabel 2
Kumuleret aktuarisk
sandsynlighed for
efter 5 års behandling endnu ikke at
have standset behandling på egen
foranledning

Opfyldt?
Ja/nej

Antal
’events’

Behandlingsstart fra
1.10.2008
Follow-up
30.9.2013
Sandsynlighed %
(95% CI)

Danmark

Ja

176

91 (89-93)

87

87

Hovedstaden

Ja

56

94 (92-96)

92

91

Sjælland

Ja

20

81 (73-86)

82

83

Syddanmark

Ja

40

90 (86-93)

85

87

Midtjylland

Ja

42

91 (87-94)

90

83

Nordjylland

Ja

18

91 (86-95)

83

88

Hovedstaden

Ja

56

94 (92-96)

92

91

Rigshospitalet

Ja

34

93 (91-96)

91

90

Glostrup Hospital

Ja

19

94 (91-97)

91

93

Herlev Sygehus

Ja

0

100

-

-

Hillerød Sygehus

Ja

3

95 (83-98)

92

91

Sjælland

Ja

20

81 (73-86)

82

83

Roskilde Sygehus

Ja

12

66 (44-79)

77

80

Holbæk Sygehus

Ja

2

92 (75-98)

91

91

Næstved Sygehus

Ja

6

88 (71-98)

86

87

Syddanmark

Ja

40

90 (86-93)

85

87

Odense Universitetshospital

Ja

21

85 (77-92)

85

81

Sønderborg Sygehus

Ja

8

92 (71-98)

82

87

Esbjerg Sygehus

Ja

6

93 (83-97)

94

95

Vejle Sygehus

Ja

5

96 (87-98)

82

88

Midtjylland

Ja

42

91 (87-94)

90

83

Aarhus Universitetshospital

Ja

29

87 (81-94)

87

79

Viborg Sygehus

Ja

7

93 (86-97)

91

86

Holstebro Sygehus

Ja

6

95 (90-98)

96

96

Nordjylland

Ja

18

91 (86-95)

83

88

Aalborg Universitetshospital

Ja

18

91 (86-95)

83

88

Standard:
≥ 60%

Behandlingsstart fra
1.10.2007
Follow-up
30.9.2012
Sandsynlighed %
(95% CI)

Behandlingsstart fra
1.10.2006
Follow-up
30.9.2011
Sandsynlighed %
(95% CI)
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Figur1
Indikator 1. Kumuleret aktuarisk sandsynlighed for efter 5 års behandling endnu ikke at
have standset behandling på egen foranledning fordelt på hospitaler med 95% CI. Lodrette
linie markerer standarden

Figur 2.
Indikator 1. Kumuleret aktuarisk sandsynlighed for efter 5 års behandling endnu ikke at have standset behandling på egen foranledning fordelt på regioner med 95% CI. Lodrette linie
markerer standarden
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Figur 3
Udviklingen af indikator 1 fordelt på hospitaler.

Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar
Indikator 1 er en parameter til aktuarisk forløbsanalyse. Patienter, der har startet en behandlingsserie inden for de sidste 5 år inden follow-up datoen er inkluderet med startdato som startpunkt og
behandlingsophør/skift, der ikke er ønsket af den behandlende læge, som endepunkt. Censorering
finder sted hvor der er behandlingsstop, foranlediget eller støttet af lægen, eller follow-up tidspunktet, hvad der måtte komme først. Resultatet beregnes som den kumulerede sandsynlighed over 5
år for endnu ikke at have nået endepunktet. 95% sikkerhedsgrænserne er beregnet efter den modificerede Greenwood metode, der tillader asymmetriske sikkerhedsintervaller for sandsynligheder,
der ligger nær 0 eller 1. Det ses af figur 1, at der er brede sikkerhedsintervaller for nogle af afdelingerne pga. få ”events” og få personer under risiko for stop.
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Faglig klinisk kommentar
Baggrunden for indikator 1 er, at god kvalitet i den daglige omgang med patienter motiverer disse
til at fortsætte med en behandling trods evt. besvær eller lettere bivirkninger. Som det fremgår af
tabel og figurer ligger sandsynligheden komfortabelt over indikatorstandarden, der arbitrært er sat
til 60%. Der er en generel stigende tendens med en enkelt ’outlier’, Roskilde. At en del patienter
skifter mellem Region Hovedstaden og Roskilde kan måske medvirke til dette registreringsmæssigt.
Anbefalinger til indikator 1
Det er vigtigt for denne indikator, at læger og sygeplejersker i Scleroseklinikkerne har den fornødne tid til at vejlede patienterne og skabe en tryghed omkring behandlingsforløbet. Det har betydning, at patienten ikke møder for mange skiftende læger eller især sygeplejersker i rotationsordninger, hvor de måske ikke har tilstrækkelig erfaring i de problemer, der kan opstå i løbe af en behandling.
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Indikator 2
Tabel 3
Andel af patienter
i IFN-behandling,
der i 24. måneders efter start fik
foretaget mindst
to målinger af
neutraliserende
antistoffer

Standard:
≥ 85%

Aktuelle år
1.10.201230.9.2013

Tidligere år
1.10.201130.9.2012

Tidligere år
1.10.201030.9.2011

Tidligere år
1.10.200930.9.2010

Opfyldt?
Ja/nej

Tæller/
nævner

Procentdel
(95% CI)

Procentdel
(95% CI)

Procentdel
(95% CI)

Procentdel
(95% CI)

Danmark

Nej

151/208

73 (66-79)

76 (71-81)

73 (67-78)

70 (64-75)

Hovedstaden

Ja

69/80

86 (77-92)

76 (66-83)

69 (60-77)

55 (45-65)

Sjælland

Nej

11/26

42 (23-63)

75 (55-89)

87 (66-97)

94 (81-99)

Syddanmark

Nej

40/57

70 (57-80)

78 (67-85)

57 (47-68)

73 (63-81)

Midtjylland

Nej

20/33

61 (44-75)

69 (56-80)

83 (69-91)

71 (57-82)

Nordjylland

Ja

11/12

92 (65-99)

100 (78-100)

97 (85-99)

84 (65-94)

Hovedstaden

Ja

69/80

86 (77-92)

76 (66-83)

69 (60-77)

55 (45-65)

Rigshospitalet

Ja

18/23

78 (58-90)

66 (51-78)

58 (45-71)

42 (27-58)

Glostrup Hospital

Ja

41/42

98 (88-100)

83 (69-91)

81 (65-90)

57 (41-71)

Herlev Sygehus

Ja

3/4

75 (19-99)

100 (44-100)

80 (38-96)

80 (38-96)

Hillerød Sygehus

Ja

7/11

64 (31-89)

80 (49-94)

75 (47-91)

70 (48-85)

Sjælland

Nej

11/26

42 (23-63)

75 (55-89)

87 (66-97)

94 (81-99)

Roskilde Sygehus

Nej

7/17

41 (18-67)

100 (82-100)

100 (76-100)

100 (87-100)

Holbæk Sygehus

Ja

2/2

100 (16-100)

100 (34-100)

60 (23-88)

100 (34-100)

Næstved Sygehus

Ja

5/7

71 (29-96)

13 (2-47)

17 (3-56)

71 (36-92)

Syddanmark

Nej

40/57

70 (57-80)

78 (67-85)

57 (47-68)

73 (63-81)

Odense Universitetshospital

Ja

17/23

74 (54-87)

58 (39-74)

20 (9-39)

19 (7-43)

Sønderborg Sygehus

Ja

8/8

100 (68-100)

83 (55-95)

59 (3-77)

38 (22-57)

Esbjerg Sygehus

Nej

4/9

44 (19-73)

94 (74-99)

100 (77-100)

93 (69-99)

Vejle Sygehus

Nej

11/17

65 (41-83)

83 (64-93)

75 (53-89)

100 (89-100)

Midtjylland

Nej

20/33

61 (44-75)

69 (56-80)

83 (69-91)

71 (57-82)

Aarhus Universitetshospital

Ja

14/20

70 (48-85)

72 (54-85)

86 (67-95)

68 (49-82)

Viborg Sygehus

Nej

3/6

50 (19-81)

78 (45-94)

73 (43-90)

75 (41-93)

Holstebro Sygehus

Nej

4/7

43 (16-75)

57 (33-79)

85 (58-96)

78 (45-94)

Nordjylland

Ja

11/12

92 (65-99)

100 (78-100)

97 (85-99)

84 (65-94)

Aalborg Universitetshospital

Ja

11/12

92 (65-99)

100 (78-100)

97 (85-99)

84 (65-94)
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Figur 4.
Indikator 2. Andel af patienter i IFN-behandling, der 24 måneder efter start har fået foretaget
mindst to målinger af neutraliserende antistoffer, fordelt på hospitaler med 95% CI. Lodrette
linie markerer standarden

Figur 5.
Indikator 2. Andel af patienter i IFN-behandling, der 24 måneder efter start har fået foretaget
mindst to målinger af neutraliserende antistoffer, fordelt på regioner med 95% CI. Lodrette
linie markerer standarden
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Figur 6.
Udviklingen af indikator 2 fordelt på hospitaler
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Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar
Data om målinger af neutraliserende antistoffer mod interferon-beta er ikke indtastet i KMS, men er
opnået uafhængigt direkte fra de pgl. laboratorier. Antistofmålinger blev oprindeligt foretaget på
interferonlaboratoriet på Rigshospitalet, men funktionen blev senere privatiseret og flyttet til laboratoriet BioMonitor. Dette laboratorium ville fra 2011 ikke længere levere samlede resultater til Sclerosebehandlingsregistret, kun til de rekvirerende afdelinger. Pga. dette og pga. bedre undersøgelsesteknik sendes efterhånden alle blodprøver til Neuroimmunologisk Laboratorium på Rigshospitalet, hvorfra der foregår fuld rapportering til Sclerosebehandlingsregistret, og disse data inkluderes i
databasen i længere ”downstream” i analyseforløbet. Pga. dette databrud kan der forekomme
ufuldstændigheder i rapporteringen. Indikatoren beskrives som proportionen af patienter, der fik
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foretaget mindst 2 antistofmålinger inden 24 (30) måneders behandling med et interferonpræparat,
og der ses bort fra patienter, der måtte have stoppet behandlingen inden da. Parameteren er en
simpel proportion. 95% sikkerhedsgrænserne er udregnet efter eksakt metode.
Faglig klinisk kommentar
Personer, der er i behandling med interferon-beta, risikerer at danne neutraliserende antistoffer
mod præparaterne, hvilket, vist i danske undersøgelser baseret på Sclerosebehandlingsregistret,
reducerer eller ophæver virkningen af interferon-beta. Måling af antistoffer er derfor defineret som
en indikator af kvalitet. Standarden er, at der ved 24 (30) måneders behandling skal være taget
mindst to prøver for antistoffer hos mindst 85% af behandlingerne. Fire af de neurologiske afdelinger opfyldte standarden på 85%. Fire afdelinger lå statistisk signifikant under standarden mens
resten, der lå lavt, inkluderede 85% i det statistiske sikkerhedsinterval.
Der ses ikke nogen tydelig trend eller stabilitet over tid (Figur 6). Dette må igen henføres til den
stokastiske variation, som fremgår af de brede sikkerhedsintervaller af proportionerne, illustreret i
figur 4.
Anbefalinger til indikator 2
Det anbefales de neurologiske afdelinger, der ligger lavt i denne indikator, at opstramme deres
procedurer. Hvis de fortsat anvender BioMonitor, bør de skifte til Neuroimmunologisk Laboratorium
på Rigshospitalet.
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Indikator 3
Tabel 4
Andel af patienter
med to positive
antistofmålinger,
som i konsekvens heraf
standsede behandlingen inden
6 måneder efter
seneste positive
test

Standard:
≥ 90%
Opfyldt?
Ja/nej

Danmark
Hovedstaden

Tæller/
nævner

Aktuelle år
1.10.201230.9.2013
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.201130.9.2012
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.201030.9.2011
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.200930.9.2010
Procentdel
(95% CI)

Ja

17/22

77 (57-90)

69 (51-82)

91 (78-96)

76 (64-86)

Ja

5/5

100 (47-100)

78 (45-94)

90 (60-98)

78 (45-94)

-

0/0

-

75 (30-95)

83 (44-97)

75 (30-95)

Syddanmark

Ja

4/6

67 (22-96)

71 (36-92)

100 (57-100)

90 (60-98)

Midtjylland

Ja

6/7

86 (49-97)

64 (35-85)

89 (69-97)

74 (51-88)

Nordjylland

Ja

2/4

50 (7-93)

50 (9-91)

83 (44-97)

71 (45-88)

Hovedstaden

Ja

5/5

100 (47-100)

78 (45-94)

90 (60-98)

78 (45-94)

Rigshospitalet

Ja

0/0

-

50 (9-91)

-

100 (40-100)

Glostrup Hospital

Ja

5/5

100 (57-100)

83 (44-97)

100 (65-100)

50 (15-85)

Herlev Sygehus

-

0/0

-

-

-

-

Hillerød Sygehus

-

0/0

-

100 (21-100)

67 (21-94)

100 (21-100)

Sjælland

-

0/0

-

75 (30-95)

83 (44-97)

75 (30-95)

Roskilde Sygehus

-

0/0

-

100 (21-100)

100 (34-100)

0 (0-79)

Holbæk Sygehus

-

0/0

-

50 (9-91)

-

-

Næstved Sygehus

-

0/0

-

-

100 (21-100)

100 (34-100)

Syddanmark

Ja

4/6

67 (22-96)

71 (36-92)

100 (57-100)

90 (60-98)

Odense Universitetshospital

Ja

1/3

33 (1-91)

100 (21-100)

100 (21-100)

-

Sønderborg Sygehus

Ja

2/2

100 (34-100)

80 (38-96)

100 (34-100)

100 (44-100)

-

0/0

-

100 (44-100)

100 (34-100)

80 (38-96)

Vejle Sygehus

Ja

1/1

100 (21-100)

100 (21-100)

-

50 (9-91)

Midtjylland

Ja

6/7

86 (42-99)

64 (35-85)

89 (69-97)

74 (51-88)

Aarhus Universitetshospital

Ja

3/4

75 (19-99)

33 (10-70)

78 (45-94)

64 (39-84)

-

0/0

-

-

100 (21-100)

100 (44-100)

Ja

3/3

100 (44-100)

100 (57-100)

100 (70-100)

Nordjylland

2/4

50 (7-93)

50 (9-91)

83 (44-97)

71 (45-88)

Aalborg Universitetshospital

2/4

50 (7-93)

50 (9-91)
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Figur 7.
Indikator 3. Andel af patienter med to positive antistofmålinger, som i konsekvens heraf standsede behandlingen inden 6 måneder efter seneste positive test, fordelt på hospitaler med 95%
CI. Lodrette linie markerer standarden

Figur 8
Indikator 3. Andel af patienter med to positive antistofmålinger, som i konsekvens heraf
standsede behandlingen inden 6 måneder efter seneste positive test, fordelt på regioner
med 95% CI. Lodrette linie markerer standarden
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Figur 9
Udviklingen af indikator 3 fordelt på hospitaler
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Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentering
Indikatoren udtrykkes som en proportion: Andelen af patienter med to positive målinger af neutraliserende antistoffer mod interferon-beta, som i konsekvens heraf standsede behandlingen inden 6
måneder efter seneste positive test. Der anvendes eksakte 96% sikkerhedsintervaller for proportioner
Faglig klinisk kommentering
Jf. begrundelsen for indikator 2 anses bekræftet tilstedeværelse af neutraliserende antistoffer rettet
mod interferon-beta at være indikation for at standse behandlingen med disse præparater, da de
må anses for virkningsløse i disse tilfælde. Som det fremgår af tabel 3, er de absolutte tal både i
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tæller og nævner ret små, hvilket giver nogle markant brede sikkerhedsintervaller. For alle afdelinger og regioner gælder, at standarden på 90% netop ligger inden for intervallerne.
Denne indikator er ved at miste sin betydning i takt med, at efterhånden færre patienter sættes i
behandling med interferon. Der tages kun antistofprøver i op til 24-30 måneder efter behandlingsstart, idet sandsynligheden for udvikling af antistoffer efter den tid er meget lav.
Anbefalinger til indikator 3
Der bliver færre tilfælde, hvor indikator 3 har betydning. Det anbefales afdelingerne at kontrollere,
at de har fået svar på ind sendte blodprøver fra Neuroimmunologisk Lab, Rigshospitalet. I de få
tilfælde, hvor det er aktuelt, er det imidlertid vigtigt at følge op og overveje behandlingsskift, da det
er vist, at antistoffer ophæver virkningen af interferon.
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Indikator 4
Tabel 5
Andelen af patienter der fik taget
rutine-blodprøver
og MR-scanning
før behandling
med Tysabri.

Standard:
≥ 90%
Opfyldt?
Ja/nej

Tæller/
nævner

Aktuelle år
1.10.201230.9.2013
Procentdel
(95% CI)

Danmark

Ja

127/143

89 (83-93)

86 (80-90)

93 (88-96)

96 (92-98)

Hovedstaden

Ja

64/70

91 (83-96)

92 (85-96)

93 (87-97)

98 (93-99)

Sjælland

Ja

7/8

88 (47-99)

100 (44-100)

-

100 (34-100)

Syddanmark

Ja

25/29

86(69-95)

91 (79-96)

100 (89-100)

97 (83-99)

Midtjylland

Ja

29/34

85 (70-94)

67 (51-79)

90 (79-96)

93 (82-98)

Nordjylland

Ja

2/2

100 (15-100)

50 (15-85)

83 (55-95)

89 (67-97)

Hovedstaden

Ja

64/70

91 (83-96)

92 (85-96)

93 (87-97)

98 (93-99)

Rigshospitalet

Ja

43/49

88 (76-94)

92 (83-96)

93 (87-97)

98 (93-99)

Glostrup Hospital

Ja

21/21

100 (85-100)

93 (78-98)

-

-

Herlev Sygehus

-

0/0

-

-

-

-

Hillerød Sygehus

-

0/0

-

-

-

-

Sjælland

Ja

7/8

88 (53-98)

100 (44-100)

-

100 (34-100)

Roskilde Sygehus

Ja

7/8

88 (53-98)

100 (44-100)

-

100 (34-100)

Holbæk Sygehus

-

0/0

-

-

-

-

Næstved Sygehus

-

0/0

-

-

-

-

Syddanmark

Ja

25/29

86(69-95)

91 (79-96)

100 (89-100)

97 (83-99)

Odense Universitetshospital

Ja

8/11

73 (42-90)

92 (74-98)

100 (87-100)

89 (73-96)

Sønderborg Sygehus

Ja

2/3

67 (9-99)

100 (65-100)

100 (34-100)

100 (34-100)

Esbjerg Sygehus

Ja

10/10

100 (72-100)

78 (45-94)

100 (21-100)

100 (34-100)

Vejle Sygehus

Ja

5/5

100 (57-100)

100 (51-100)

100 (44-100)

100 (34-100)

Midtjylland

Ja

29/34

85 (70-94)

67 (51-79)

90 (79-96)

93 (82-98)

Aarhus Universitetshospital

Ja

20/25

80 (61-91)

68 (49-82)

90 (78-96)

93 (82-98)

-

0/0

-

-

-

-

Holstebro Sygehus

Ja

9/9

100 (70-100)

64 (35-85)

100 (34-100)

100 (21-100)

Nordjylland

Ja

2/2

100 (15-100)

50 (15-85)

83 (55-95)

89 (67-97)

Aalborg Universitetshospital

Ja

2/2

100 (15-100)

50 (15-85)

83 (55-95)

89 (67-97)

Viborg Sygehus

Tidligere år
1.10.201130.9.2012
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.201030.9.2011
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.200930.9.2010
Procentdel
(95% CI)
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Figur 10
Indikator 4. Andelen af patienter der fik taget rutine-blodprøver og MR-scanning før behandling
med Tysabri, fordelt på hospitaler med 95% CI. Lodrette linie markerer standarden

Figur 11
Indikator 4. Andelen af patienter der fik taget rutine-blodprøver og MR-scanning før behandling
med Tysabri, fordelt på regioner med 95% CI. Lodrette linie markerer standarden
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Figur 12.
Udviklingen af indikator 4 for fordelt på hospitaler
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Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentering
Andelen af patienter der fik taget rutine-blodprøver og MR-scanning før behandling med Tysabri.
95% sikkerhedsintervaller er udregnet med eksakt metode. Behandling med Tysabri finder ikke
sted på alle afdelinger. For to år siden blev den ”givet fri” således at den ikke længere kun var begrænset til fire universitetshospitaler. Adskillige patienter, der startede på en af de fire afdelinger er
senere i behandlingsforløbet hjemtaget til regionalt/lokalt sygehus. Det kan medføre, at en korrekt
udført scanning ikke er blevet registreret korrekt i KMS.
Faglig klinisk kommentering
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Standarden for denne indikator er, at mindst 90% har fået foretaget undersøgelserne inden behandlingsstart med Tysabri. MR-scanningen på dette tidspunkt foretages af to årsager: 1) For at
vurdere den aktuelle sygdomsaktivitet ved sygdomsstart, også ved tilbageblik, og 2) for at tilvejebringe en ”baseline”-scanning til sammenligning, såfremt der senere skulle opstå mistanke om
progressiv multifokal leukoencephalopati. Ingen afdelinger ligger signifikant under standarden. Opfyldelsesfrekvensen er høj. Kun en afdeling ligger grænsesignifikant under standarden. De virkelige tal er formentligt meget tæt på 100%,og de beskedne mangler kan skyldes mangelfuld registrering i KMS-skemaerne, fordi undersøgelsen måske ikke er til rådighed inden behandlingsstarten og
fordi resultaterne ikke havde indflydelse på denne.
Anbefalinger til indikator 4
Det er opfattelsen, at scanningerne udføres i alle tilfælde. Det anbefales afdelingerne at være omhyggelige med at registrere, at undersøgelsen faktisk har fundet sted.
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Indikator 5a
Tabel 6
Andel af patienter
i behandling med
Tysabri, der i perioden har fået
foretaget årlige
MR-scanninger.

Standard:
≥ 90%

Tidligere år
1.10.201130.9.2012
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.201030.9.2011
Procentdel
(95% CI)

Opfyldt?
Ja/nej

Tæller/
nævner

Aktuelle år
1.10.201230.9.2013
Procentdel
(95% CI)

Danmark

Nej

324/465

70 (65-74)

61 (56-65)

71 (67-76)

Hovedstaden

Nej

150/220

68 (62-74)

57 (50-63)

67 (60-74)

Sjælland

Nej

6/9

67 (30-93)

56 (27-81)

100 (61-100)

Syddanmark

Nej

69/90

77 (67-85)

61 (51-70)

65 (54-75)

Midtjylland

Nej

75/108

69 (60-78)

64 (55-72)

74 (66-81)

Nordjylland

Nej

24/38

63 (46-78)

61 (44-75)

79 (62-90)

Hovedstaden

Nej

150/220

68 (62-74)

57 (50-63)

67 (60-74)

Rigshospitalet

Nej

146/215

68 (61-74)

57 (50-63)

67 (59-74)

Glostrup Hospital

Ja

5/5

100 (48-100)

100 (44-100)

50 (9-91)

Herlev Sygehus

-

0/0

-

-

-

Hillerød Sygehus

-

0/0

-

-

-

Sjælland

Nej

6/9

67 (30-93)

56 (27-81)

100 (61-100)

Roskilde Sygehus

Nej

6/9

67 (30-93)

56 (27-81)

100 (61-100)

Holbæk Sygehus

-

0/0

-

-

-

Næstved Sygehus

-

0/0

-

-

-

Syddanmark

Nej

69/90

77 (67-84)

61 (51-70)

65 (54-75)

Odense Universitetshospital

Nej

43/58

74 (61-85)

55 (43-67)

67 (54-78)

Sønderborg Sygehus

Ja

10/13

77 (46-95)

64 (39-84)

50 (22-78)

Esbjerg Sygehus

Ja

12/14

86 (57-98)

63 (39-82)

50 (15-85)

Vejle Sygehus

Ja

4/5

80 (28-99)

67 (35-88)

43 (16-75)

Midtjylland

Nej

75/108

69 (60-77)

64 (55-72)

74 (66-81)

Aarhus Universitetshospital

Nej

57/86

66 (56-75)

62 (52-71)

75 (67-82)

-

0/0

-

-

-

Holstebro Sygehus

Ja

18/22

82 (60-95)

75 (53-89)

50 (28-72)

Nordjylland

Nej

24/38

63 (46-78)

61 (44-75)

79 (62-90)

Aalborg Universitetshospital

Nej

24/38

63 (46-78)

61 (44-75)

79 (62-90)

Viborg Sygehus

Tidligere år
1.10.200930.9.2010
Procentdel
(95% CI)
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Figur 13
Indikator 5a. Andel af patienter i behandling med Tysabri, der i perioden har fået foretaget årlige MR-scanninger fordelt på hospitaler med 95% CI. Lodrette linie markerer standarden

Figur 14
Indikator 5a. Andel af patienter i behandling med Tysabri, der i perioden har fået foretaget årlige MR-scanninger fordelt på regioner med 95% CI. Lodrette linie markerer standarden
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Figur 15
Udviklingen af indikator 5a for fordelt på hospitaler
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Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentering
Andel af patienter i behandling med Tysabri, der i perioden har fået foretaget årlige MRscanninger. Indikatoren udtrykkes som en proportion med eksakte binominale sikkerhedsgrænser.
Se i øvrigt kommentarer til indikator 4.
Faglig klinisk kommentering
Årsagen til indføjelse af denne indikator er, at det er fundet nødvendigt under hele forløbet af behandling med Tysabri at have aktuelle MR-skanninger til rådighed til sammenligning, hvis en ny
skanning udføres på mistanke om progressiv multifokal leucoencephalopati, hvilket er en sjælden
men særdeles alvorlige komplikation til behandling med Tysabri, Desuden giver de årlige MR-
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scanninger mulighed for at identificere patienter, der ikke responderer tilfredsstillende behandlingen selvom der måske ikke har været gennembrud af kliniske symptomer.
For fem af afdelingerne ligger opfyldelsesproportionens øverste statistiske grænse klart under den
fastsatte standard på 90%. En del af forklaringen kan være mangelfuld registrering i KMS af undersøgelser, der rent faktisk har fundet sted, fordi de ikke er til rådighed den dag patienten er til
kontrol og får udfyldt et KMS-skema. Ved næste kontrolbesøg skal man i givet fald tilbage til en
tidligere indtastningsskærm for at rette det foregående, fordi oplysningen med sin dato er tvunget
til at blive sat ind i det rigtige skema i rækkefølgen. Kun principale læger har oprindeligt adgang til
at foretage sådanne rettelser, hvilket i praksis betyder, at den anden læge skal henvende sig til
vedkommende for at få det gjort, hvilket næsten er dømt til at mislykkes pga. travlhed og mange
andre vigtige ting, der skal huskes.
Anbefaling til indikator 5a
Det anbefales stærkt, at reglen om årlige MR-scanninger overholdes, og at man i givet fald husker
at indføre det i skemaet. Det anbefales, at der ved evt. fremtidig reorganisering af databasen bliver
nemmere at indføje evt. manglende oplysninger retrospektivt efterhånden som de måtte fremkomme.
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Indikator 5b
Tabel 7
Andel af patienter
i behandling med
Tysabri, der i perioden er bedt om
24 måneders
samtykke til fortsat behandling.

Standard:
≥ 90%

Aktuelle år
1.10.201230.9.2013

Tidligere år
1.10.201130.9.2012

Tidligere år
1.10.201030.9.2011

Tidligere år
1.10.200930.9.2010
Procentdel
(95% CI)

Opfyldt?
Ja/nej

Tæller/
nævner

Procentdel
(95% CI)

Procentdel
(95% CI)

Procentdel
(95% CI)

Danmark

Nej

143/235

61 (54-67)

76 (71-82)

68 (62-73)

Hovedstaden

Nej

71/119

60 (50-69)

73 (64-81)

59 (50-68)

Sjælland

Ja

5/7

71 (29-96)

40 (5-85)

33 (4-78)

Syddanmark

Nej

22/44

50 (35-65)

68 (51-81)

69 (56-79)

Midtjylland

Nej

33/47

70 (55-83)

89 (78-96)

84 (73-92)

Nordjylland

Nej

12/18

67 (41-87)

85 (62-97)

83 (59-96)

Hovedstaden

Nej

71/119

60 (50-69)

73 (64-81)

59 (50-68)

Rigshospitalet

Nej

69/108

64 (54-73)

73 (64-81)

60 (50-68)

Glostrup Hospital

Nej

2/11

18 (2-52)

75 (19-99)

50 (1-99)

Herlev Sygehus

-

0/0

-

-

-

Hillerød Sygehus

-

0/0

-

-

-

Sjælland

Ja

5/7

71 (29-96)

40 (5-85)

33 (4-78)

Roskilde Sygehus

Ja

5/7

71 (29-96)

40 (5-85)

33 (4-78)

Holbæk Sygehus

-

0/0

-

-

-

Næstved Sygehus

-

0/0

-

-

-

Syddanmark

Nej

22/44

50 (35-65)

68 (51-81)

69 (56-79)

Odense Universitetshospital

Ja

11/14

79 (49-95)

61 (39-80)

64 (48-78)

Sønderborg Sygehus

Nej

3/9

33 (7-70)

50 (12-88)

64 (31-89)

Esbjerg Sygehus

Nej

6/15

40 (16-68)

100 (66-100)

85 (55-98)

Vejle Sygehus

Nej

2/6

33 (4-78)

50 (1-99)

75 (19-99)

Midtjylland

Nej

33/47

70 (55-83)

89 (78-96)

84 (73-92)

Aarhus Universitetshospital

Nej

29/38

76 (60-89)

89 (76-96)

86 (73-94)

-

0/0

-

-

-

Holstebro Sygehus

Nej

4/9

44 (14-79)

92 (62-99)

79 (49-95)

Nordjylland

Nej

12/18

67 (41-87)

85 (62-97)

83 (59-96)

Aalborg Universitetshospital

Nej

12/18

67 (41-87)

85 (62-97)

83 (59-96)

Viborg Sygehus
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Figur 16.
Indikator 5b. Andel af patienter i behandling med Tysabri, der i perioden er bedt om 24 måneders samtykke til fortsat behandling, fordelt på hospitaler med 95% CI. Lodrette linie markerer
standarden

Figur 17.
Indikator 5b. Andel af patienter i behandling med Tysabri, der i perioden er bedt om 24 måneders samtykke til fortsat behandling, fordelt på regioner med 95% CI. Lodrette linie markerer
standarden
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Figur 18.
Udvikling af indikator 5b fordelt på hospitaler
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Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentering
Andel af patienter i behandling med Tysabri, der i perioden er bedt om 24 måneders samtykke til
fortsat behandling. Indikatoren er udtrykt som en proportion med eksakte binominale 95% sikkerhedsgrænser.
Faglig klinisk kommentering
Denne indikator er oprettet under indtryk af risikoen for udvikling af den sjældne men særdeles
alvorlige komplikation PML (multifokal leucoencephalopati), der typisk rammer efter 2 års behandling. Man skal sikrer sig, at patienten efter information om risikoen aktivt tager stilling til, om ved-
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kommende vil fortsætte behandlingen. Standarden er 90%, men bortset fra to afdelinger ligger den
øverste statistiske sikkerhedsgrænse under den fastsatte standard hos alle. Der er stor opmærksomhed om risikoen for PML i behandlergruppen, og det har været emne ved næsten alle møder i
Dansk Multipel Sklerose Gruppe i flere år. De lave tal kan derfor, i det mindste, til dels tilskrives
mangelfuld rapportering, hvilket også kan være forklaringen af, at tendensen i det sidste år har
været nedadgående.
Såfremt en patient rammes af PML og der ikke foreligge behørig dokumentation for, at vedkommende var informeret om og havde accepteret risikoen, kan det få alvorlige konsekvenser, også for
de behandlende læger.
Anbefaling til indikator 5b
Det anses som en selvfølge, at alle afdelinger informerer patienterne og anmoder om og får samtykke inden behandlingen fortsættes. Det anbefales dem at være omhyggelige med at registrere
dette, også i KMS, idet sidstnævnte alene er kilden til kvalitetsmålingerne.
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Indikator 6
Tabel 8
Diagnostisk sikkerhed og udredning før behandlingsstart hos
patienter, der
startede 1gangsbehandling
i perioden

Standard:
≥ 80%
Opfyldt?
Ja/nej

Tæller/
nævner

Aktuelle år
1.10.201230.9.2013
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.201130.9.2012
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.201030.9.2011
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.200930.9.2010
Procentdel
(95% CI)

Danmark

Ja

1324/1386

96 (94-97)

97 (96-97)

97 (95-98)

97 (96-98)

Hovedstaden

Ja

218/237

92 (88-95)

91 (86-94)

91 (86-94)

91 (86-94)

Sjælland

Ja

54/58

93 (83-98)

96 (87-99)

98 (87-99)

91 (78-97)

Syddanmark

Ja

120/128

94 (88-97)

99 (96-99)

95 (90-98)

88 (81-93)

Midtjylland

Ja

111/113

98 (94-99)

94 (89-97)

98 (93-99)

97 (91-99)

Nordjylland

Ja

43/54

80 (66-89)

96 (86-99)

100 (92-100)

100 (90-100)

Hovedstaden

Ja

218/237

92 (88-95)

91 (86-94)

91 (86-94)

91 (86-94)

Rigshospitalet

Ja

83/88

94 (87-98)

93 (86-96)

94 (87-98)

84 (76-90)

Glostrup Hospital

Ja

108/120

90 (83-94)

86 (78-92)

88 (79-93)

99 (94-100)

Herlev Sygehus

Ja

7/7

100 (65-100)

100 (57-100)

100 (21-100)

-

Hillerød Sygehus

Ja

20/22

91 (72-97)

100 (82-100)

89 (67-97)

95 (77-99)

Sjælland

Ja

54/58

93 (83-98)

96 (87-99)

98 (87-99)

91 (78-97)

Roskilde Sygehus

Ja

22/23

96 (79-99)

95 (77-99)

100 (85-100)

93 (77-98)

Holbæk Sygehus

Ja

3/3

100 (29-100)

100 (72-100)

100 (61-100)

88 (53-98)

Næstved Sygehus

Ja

29/32

91 (75-98)

96 (79-99)

92 (64-99)

89 (52-99)

Syddanmark

Ja

120/128

94 (88-97)

99 (96-99)

95 (90-98)

88 (81-93)

Odense Universitetshospital

Ja

41/41

100 (91-100)

98 (88-99)

97 (89-99)

95 (83-99)

Sønderborg Sygehus

Ja

30/32

94 (79-99)

100 (89-100)

89 (65-99)

60 (36-81)

Esbjerg Sygehus

Ja

12/17

71 (44-90)

100 (88-100)

95 (76-99)

96 (80-99)

Vejle Sygehus

Ja

37/38

97 (86-99)

100 (88-100)

90 (74-98)

89 (75-97)

Midtjylland

Ja

111/113

98 (94-99)

94 (89-97)

98 (93-99)

97 (91-99)

Aarhus Universitetshospital

Ja

60/61

98 (91-99)

92 (84-97)

96 (88-99)

97 (90-99)

Viborg Sygehus

Ja

25/26

96 (80-99)

94 (71-99)

100 (86-100)

93 (68-99)

Holstebro Sygehus

Ja

26/26

100 (87-100)

100 (88-100)

100 (87-100)

100 (80-100)

Nordjylland

Ja

43/54

80 (66-89)

96 (86-99)

100 (92-100)

100 (90-100)

Aalborg Universitetshospital

Ja

43/54

80 (66-89)

96 (86-99)

100 (92-100)

100 (90-100)
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Figur 19.
Indikator 6. Diagnostisk sikkerhed og udredning før behandlingsstart hos patienter, der startede 1-gangsbehandling i perioden fordelt på hospitaler med 95% CI. Lodrette linie markerer
standarden

Figur 20.
Indikator 6. Diagnostisk sikkerhed og udredning før behandlingsstart hos patienter, der startede 1-gangsbehandling i perioden fordelt på regioner med 95% CI. Lodrette linie markerer
standarden
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Figur 21
Udvikling af indikator 6 fordelt på hospitaler
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Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentering
Diagnostisk sikkerhed og udredning før behandlingsstart hos patienter, der startede 1gangsbehandling i perioden fordelt på afdelinger. Indikatoren vises som en proportion med eksakte
binominale sikkerhedsgrænser.
Faglig klinisk kommentering
Alle afdelinger opfylder statistisk denne standard. Der er ingen systematisk nedadgående trend, og
variationerne over tid for nogle afdelinger, hvor antallet af nye patienter har været beskedent, beror
formentligt alene på stokastisk variation. Der er taget højde for, at klinisk isoleret syndrom (et forstadie til MS) også indicerer behandling i visse tilfælde.
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Indikator 7
Tabel 9
Aktuarisk sandsynlighed for efter 5 års
behandling endnu
ikke at have nået
EDSS ≥4.0 for de, der
var under EDSS 4.0
ved behandlingens
begyndelse.

’Events’

Behandlingsstart
fra
1.10.2008
Follow-up
30.9.2013
Sandsynlighed
%
(95% CI)

Behandlingsstart
fra
1.10.2007
Follow-up
30.9.2012
Sandsynlighed
%
(95% CI)

Behandlingsstart
fra
1.10.2006
Follow-up
30.9.2011
Sandsynlighed
%
(95% CI)

242

70 (63-76)

67

83

Hovedstaden

76

80 (68-88)

76

83

Sjælland

29

65 (48-77)

79

86

Syddanmark

75

60 (46-72)

63

87

Midtjylland

45

70 (48-84)

55

81

Nordjylland

17

84 (75-91)

61

75

Hovedstaden

76

80 (68-88)

76

83

Rigshospitalet

48

77 (58-88)

61

70

Glostrup Hospital

23

80 (57-92)

93

93

Herlev Sygehus

1

95 (69-99)

100

100

Hillerød Sygehus

5

89 (74-95)

88

95

Sjælland

29

65 (48-77)

79

86

Roskilde Sygehus

18

54 (30-73)

80

90

Holbæk Sygehus

8

64 (32-84)

73

76

Næstved Sygehus

5

85 (64-94)

79

85

Syddanmark

75

60 (46-72)

63

87

Odense Universitetshospital

29

41 (18-64)

54

73

Sønderborg Sygehus

12

78 (57-90)

75

92

Esbjerg Sygehus

23

37 (6-71)

43

87

Vejle Sygehus

11

80 (58-92)

76

92

Midtjylland

45

70 (48-84)

55

81

Aarhus Universitetshospital

22

55 (21-80)

55

65

Viborg Sygehus

17

72 (57-82)

78

93

6

92 (82-96)
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68

Nordjylland

17

84 (75-91)

61

75

Aalborg Universitetshospital

17

84 (75-91)

61

75

Danmark

Holstebro Sygehus
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Figur 22.
Indikator 7. Aktuarisk sandsynlighed for efter 5 års behandling endnu ikke at have nået EDSS
≥4.0 for de, der var under EDSS 4.0 ved behandlingens begyndelse fordelt på hospitaler med
95% CI. Lodrette linie er landsgennemsnit

Figur 23.
Indikator 7. Aktuarisk sandsynlighed for efter 5 års behandling endnu ikke at have nået EDSS
≥4.0 for de, der var under EDSS 4.0 ved behandlingens begyndelse, fordelt på regioner med
95% CI. Lodrette linie er landsgennemsnit
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Figur 24
Udvikling af indikator 7 fordelt på hospitaler Vedr. afgrænsningen af perioderne, se tabel 8
øverst
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Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentering
Sandsynlighed for efter 5 års behandling endnu ikke at have nået EDSS ≥4.0 for de, der var under
EDSS 4.0 ved behandlingens begyndelse. Dette er en parameter til aktuarisk forløbsanalyse. Patienter, der har startet en behandlingsserie inden for de sidste 5 år inden follow-up datoen er inkluderet med startdato som startpunkt og registrering af EDSS ≥ 4,0 som endepunkt. Censorering
finder sted ved follow-up tidspunktet, hvis begivenheden ikke er indtrådt forinden. Resultatet beregnes som den kumulerede sandsynlighed over 5 år for endnu ikke at have nået endepunktet.
95% sikkerhedsgrænserne er beregnet efter den modificerede Greenwood metode, der tillader
asymmetriske sikkerhedsintervaller for sandsynligheder, der ligger nær 0 eller 1.

Faglig klinisk kommentering
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I modsætningen til indikatorerne 1-6, der er procesindikatorer, er indikator 7 en effektindikator og
afspejler som sådan ikke kvaliteten af behandlingen lokalt. Variationen hospitalerne imellem er
betydelige, hvilket til dels kan skyldes demografiske forskelle i patientklientellet. Lokale forskelle i
tildelingspraksis af EDSS points kan også være medvirkende, og her skal pointeres, at EDSS-4
grænsen kan være lidt flydende og dens elementer er i højere grad overladt til skøn end de højere
og mere klart beskrevne trin på skalaen, EDSS 6 og 7, der hhv. markerer brug af gangredskaber
og kørestol. Disse endepunkter er ikke anvendt, idet kun få patienter forventes at krydse disse
grænser selv inden for mange års behandling.
Anbefaling til indikator 7
Der anbefales stor omhyggelighed i at score patienterne optimalt ved EDSS. Den i KMS indbyggede algoritme, der foreslår en EDSS-værdi ud fra FS og gangformåen bør altid anvendes til sammenligning.
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Indikator 8
Tabel 10
Attakrate under
behandling
gennem perioden hos alle.

attakker/
observationsår

Danmark

860/3109

Hovedstaden

315/1213

Sjælland

60/288

Syddanmark

226/806

Midtjylland

207/554

Nordjylland

52/247

Hovedstaden

315/1213

Rigshospitalet

247/665

Glostrup Hospital

44/413

Herlev Sygehus

6/26

Hillerød Sygehus

18/109

Sjælland

60/288

Roskilde Sygehus

36/175

Holbæk Sygehus

7/31

Næstved Sygehus

17/82

Syddanmark

226/806

Odense Universitetshospital

49/281

Sønderborg Sygehus

85/148

Esbjerg Sygehus

65/135

Vejle Sygehus

27/242

Midtjylland

207/554

Aarhus Universitetshospital

151/289

Viborg Sygehus

17/127

Holstebro Sygehus

29/138

Nordjylland

52/247

Aalborg Universitetshospital

52/247

Aktuelle år
1.10.201230.9.2013
Årlig attakrate
(95% CI)

Tidligere år
1.10.201130.9.2012
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.201030.9.2011
Procentdel
(95% CI)

Tidligere år
1.10.200930.9.2010
Procentdel
(95% CI)

0,28
(0,26-0,30)

0,33
(0,31-0,35)

0,42
(0,40-0,45)

0,38
(0,35-0,40)

0,26
(0,23-0,29)
0,21
(0,16-0,27)
0,28
(0,25-0,32)
0,37
(0,32-0,43)
0,21
(0,16-0,28)
0,26
(0,23-0,29)
0,37
(0,33-0,42)
0,11
(0,08-0,14)
0,23
(0,08-0,50)
0,17
(0,10-0,26)
0,21
(0,16-0,27)
0,21
(0,14-0,28)
0,23
(0,09-0,47)
0,21
(0,12-0,33)
0,28
(0,25-0,32)
0,17
(0,13-0,23)
0,57
(0,46-0,71)
0,48
(0,37-0,61)
0,11
(0,07-0,16)
0,37
(0,32-0,43)
0,52
(0,44-0,61)
0,13
(0,08-0,21)
0,28
(0,20-0,39)
0,21
(0,16-0,28)
0,21
(0,16-0,28)

0,31
(0,28-0,34)
0,31
(0,25-0,38)
0,35
(0,30-0,39)
0,33
(0,29-0,38)
0,28
(0,22-0,34)
0,31
(0,28-0,34)
0,38
(0,34-0,43
0,27
(0,22-0,32)
0,18
(0,07-0,40)
0,06
(0,02-0,13)
0,31
(0,25-0,38)
0,28
(0,21-0,37)
0,50
(0,31-0,76)
0,26
(0,14-0,44)
0,35
(0,30-0,39)
0,27
(0,18-0,32)
0,50
(0,38-0,64)
0,55
(0,43-0,70)
0,25
(0,18-0,32)
0,33
(0,29-0,38)
0,45
(0,38-0,53)
0,14
(0,09-0,21)
0,30
(0,21-0,42)
0,28
(0,22-0,34)
0,28
(0,22-0,34)

0,39
(0,35-0,43)
0,39
(0,32-0,48)
0,43
(0,38-0,48)
0,49
(0,43-0,55)
0,27
(0,21-0,33)
0,39
(0,35-0,43)
0,45
(0,39-0,50)
0,39
(0,32-0,46)
0,04
(0,01-0,21)
0,14
(0,07-0,24)
0,39
(0,32-0,48)
0,30
(0,21-0,40)
0,61
(0,40-0,89)
0,47
(0,30-0,70)
0,43
(0,38-0,48)
0,34
(0,27-0,42)
0,66
(0,52-0,82)
0,66
(0,52-0,82)
0,29
(0,23-0,37)
0,49
(0,43-0,55)
0,62
(0,53-0,72)
0,23
(0,16-0,33)
0,49
(0,36-0,66)
0,27
(0,21-0,33)
0,27
(0,21-0,33)

0,37
(0,33-0,41)
0,46
(0,38-0,56)
0,44
(0,39-0,50)
0,60
(0,53-0,68)
0,27
(0,22-0,34)
0,37
(0,33-0,41)
0,39
(0,35-0,44)
0,35
(0,29-0,42)
0,30
(0,20-0,44)
0,46
(0,38-0,56)
0,40
(0,30-0,53)
0,38
(0,23-0,61)
0,67
(0.47-0.92)
0,44
(0,39-0,50)
0,29
(0,23-0,36)
0,52
(0,39-0,69)
0,91
(0,73-1,13)
0,36
(0,28-0,47)
0,60
(0,53-0,68)
0,81
(0,70-0,93)
0,27
(0,19-0,38)
0,49
(0,36-0,67)
0,27
(0,22-0,34)
0,27
(0,22-0,34)
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Figur 25.
Indikator 8. Attakrate under behandling gennem perioden hos alle, fordelt på hospitaler med
95% CI. Lodrette linie er landsgennemsnit

Figur 26.
Indikator 8. Attakrate under behandling gennem perioden hos alle, fordelt på regioner med
95% CI. Lodrette linie er landsgennemsnit
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Figur 27.
Ændring i indikator 8 over tid.
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Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentering
Attakrate under behandling. Som indikator 7 er dette en effektindikator og ikke en procesindikator.
Tallene er de annualiserede attakrater, der angives med tilnærmede 95% sikkerhedsintervaller.
Faglig klinisk kommentering
Attakhyppigheden er den vigtigste kliniske indikator for sygdomsaktivitet inden patienten kommer
ind i en progressiv fase. Udover mindre forskelle fra hospital til hospital, der kunne være demografisk betingede, er der ikke forventning om større udsving hospitalerne imellem.
Overraskende er der alligevel meget betydelige forskelle mellem sygehusenes rapportering af attakker. De laveste attakhyppigheder er rapporteret fra Glostrup Hospital, Vejle Sygehus og Viborg
Sygehus på med rater på 0,11 – 0,13 og de højeste attakhyppigheder fra Sønderborg Sygehus,
Esbjerg Sygehus og Aarhus Universitetshospital med attakrater 0,48 – 0,52, alle statistisk signifikant forskellige fra landsgennemsnittet jf. figur 25.
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Dette peger stærkt i retning af underrapportering for flere af afdelingernes vedkommende og næppe overrapportering for de øvrige. Det er mere sandsynligt at patienten eller lægen glemmer at
rapportere et attak end at man kommer til at ”opfinde” et ikke-eksisterende attak.
Uanset hvad, viser tallene tydeligt, at selvom effekten af behandlingerne for længst og fuldgyldigt
er bevist i forhold til placebo, står selv optimalt behandlede patienter tilbage med betydelig residual
sygdomsaktivitet, som kalder på nye behandlinger. Dette vil Sclerosebehandlingsregistret følge op
i de kommende år, hvor flere nye behandlinger forventes at blive taget i anvendelse.
Anbefaling til indikator 8
De neurologiske afdelinger anbefales fremover at være omhyggelige i deres udspørgen af patienter om symptomer på attakker og rapportering af disse i KMS. Attakhyppighed spiller en meget stor
rolle både klinisk og videnskabeligt.
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Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet
Multipel sklerose er en immunsygdom, der medfører skader på centralnervesystemet med deraf
følgende risiko for neurologiske og kognitive funktionsforstyrrelser. Det er en kronisk sygdom, der
ikke kan helbredes. Man rammes typisk mellem 25 og 45 år, men den kan begynde ned i teenageårene, endda i barndommen (meget sjældent). Omvendt ses – ligeledes sjældent – sygdomsstart
helt op til omkring 60-års alderen. Sygdommen forkorter levetiden med i gennemsnit 10 år, og 10
år efter sygdomsstart er sandsynligheden for at være førtidspensioneret 50% imod mindre end
10% i en aldersmæssigt tilsvarende baggrundsbefolkningen. Der er ca. 12.500 patienter med MS i
Danmark, og der diagnosticeres årligt mere end 400. Incidensen af sygdommen er over 40 år fordoblet hos kvinder og svagt stigende hos mænd. Sygdommen har to hovedfaser: en attakfase og
en kronisk progressiv fase, hvorunder der sker gradvis forværring. Til enhver tid befinder ca. 1/3 af
alle patienterne sig i en ren attakvis fase, og ved sygdomsstart er det 85%. Det er disse, der først
og fremmest er mål for de sygdomsmodificerende behandlinger.
Det første præparat til sygdomsmodificerende behandling blev i Danmark taget i anvendelse i
1996, og i den forbindelse blev Sclerosebehandlingsregistret oprettet. Siden er adskilligt flere præparater kommet til.
I alt 7811 patienter er registreret i Sclerosebehandlingsregistret siden startet immunmodulerende
behandling og i alt 6094 er i fortsat løbende behandling.
Behandlingskvaliteten måles i procesindikatorerne og effektindikatorerne, men det er vigtigt at erkende, at kvaliteten - herunder patientens oplevelse af denne - i høj grad også beror på adskillige
andre faktorer, der ikke kan kvantificeres eller rapporteres.
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Oversigt over alle indikatorer
Der henvises til tabel 1, hvor alle indikatorer er beskrevet i skemaform (sammen med landsresultaterne). Hele sættet af indikatorer og deres standarder er under revision, da det nogle af indikatorerne ikke længere er relevante. De vil blive taget i brug i løbet af 2014.

Datagrundlag
Datagrundlaget er indrapportering til Sclerosebehandlingsregistret via KMS. Det finder sted på de
enkelte klinikker af de læger, der ser patienterne til undersøgelse eller kontrol. Det kan dreje sig
om læger med stor erfaring i behandling af MS, men også om yngre læger, der uddannelsesmæssigt er ”passanter” i MS-klinikkerne. Dette kan naturligvis give en vis variation af den måde, skemaerne udfyldes på. Ved gennemgangen af de enkelte indikatorer er der flere eksempler på tilsyneladende ufuldstændige indberetninger, hvilket kunne give indtryk af, at validiteten eller kompletheden af indberetningerne ikke alle steder er optimal.
Der er i analyserne og opgørelserne ikke gjort rede for antallet af uoplyste værdier for indikatorer.
Det skyldes databasens særlige konstruktion, hvor alle variabler findes i databasen, også sådanne,
der kun er relevante for særlige behandlinger og forløb, og disse ville ellers henstå som ”missing”
selvom skamaer er udfyldt korrekt.
Det er planen, at de neurologiske afdelinger fremover vil benytte sig af en anden inddateringsplatform end KMS. Det system, der ønskes taget i anvendelse, er meget brugervenligt og vil til enhver
tid give en hurtig oversigt over den enkelte patients forløb til stor hjælp under konsultationen og til
optimering af den faglige kvalitet af behandlingen. Derfor vil indtastning være en mere integreret i
konsultationen og ikke blot noget, der skal gøres ”ekstra” efter endt konsultation eller ambulatoriedag. Det vil utvivlsomt øge kompletheden af indberetningerne.

Revision af indikatorer og standarder
Med virkning fra 2013 – 2014 er følgende indikatorer foreslået af et udvalg under Dansk Multipel
Sklerose Gruppe (DMSG), begrundet i, at nogle af de hidtidige indikatorer ikke længere er aktuelle
mens behandling med nye præparater nødvendiggør nye indikatorer.
1. Halvårlig kontrol af anti-JCV hos JCV antistof-negative patienter i behandling med Tysabri.
Dette er en ny indikator, som er klinisk relevant, da den medvirker til en fortsat høj sikker-
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hed for, at der er fokus på tidlig identifikation af patienter med øget risiko for at udvikle
PML.
2. Kontrol af anti-Tysabri antistof under behandling. Ifølge DMSG behandlingsvejledningen
skal anti-Tysabri antistof måles efter 3, 6 og 12 måneders behandling. Sikring af at disse
prøver tages er en ny indikator, der medvirker til, at patienter uden effekt af behandlingen
kan skifte til en effektiv behandling. Data kan trækkes fra Neuroimmunologisk Laboratorium, Rigshospitalet
3. Kontrol MR-skanning under andenvalgsbehandling. Årlig kontrol MR-skanning er primært
indført for at sikre, at der hele tiden er en aktuel skanning tilgængelig til sammenligning ved
mistanke om udvikling af PML. Årlig skanning muliggør også påvisning af subklinisk sygdomsaktivitet, og gør det muligt at indføre sammensatte mål for sygdomsaktivitet (fx freedom of disease activity) som resultatindikator.
4. Årlig EDSS scoring under behandling. EDSS scoring er, ligesom indrapportering af attakker, nødvendig for at kvalitetsindikatorerne kan udregnes. Da patienter i førstevalgsbehandling, der har været stabile i to år, kan overgå til årlig kontrol vil sikring af en årlig EDSS scoring være tilstrækkelig.
5. "Tysabri: Undersøgelser før behandlingsstart". Denne indikator foreslås udvidet til at gælde
alle andenvalgsbehandlinger.
6. "Vedvarende behandling 5 år". Denne indikator kan fortsat anvendes.
7. "Antistof-måling" og "Antistof, behandlingskonsekvens". Det foreslås, at disse aktuelle indikatorer udgår, da de knytter sig til behandling med interferon. Det må forventes, at indførelsen af behandling med Aubagio og Tecfidera i løbet af 2013 vil medføre et markant fald i
antallet af patienter, der starter behandling med injektionspræparater. Da Avonex er førstevalgsbehandling for de fleste patienter, der starter behandling med interferon-beta, og har
meget lav immunogenicitet, er den fremtidige værdi af denne procesindikator minimal.
Resultatindikatorer
8. Procentdel af patienter i førstevalgsbehandling med attak. Med et stigende antal præparater til rådighed, heraf flere andenvalgsbehandlinger, bør det være muligt at opnå, at de fleste patienter med attakvis MS, der behandles med en førstevalgsbehandling er attakfri.
9. Procentdel af patienter i førstevalgsbehandling med Multiple Sclerosis Severity Score
(MSSS)>4. MSSS er en korrektion af EDSS for sygdomsvarighed. Det bør være et overordnet mål, at kun en meget lille andel af patienter i førstevalgsbehandling når dette niveau.
Patienter, der allerede ved behandlingsstart har en MSSS på 4 ekskluderes naturligvis fra
analysen.
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10. Procentdel af patienter i andenvalgsbehandling, der er fri for sygdomsaktivitet (ingen ny
MR-læsioner, ingen attakker, ikke EDSS progression). Dette mål anvendes i stigende grad i
kliniske behandlingsforsøg. Da patienter i andenvalgsbehandling under alle omstændigheder MR-skannes årligt har vi mulighed for at anvende denne indikator i stedet for blot at
vurdere antallet af attakfri patienter som det er tilfældet for patienter i førstevalgsbehandling.
11. Procentdel af patienter i erhvervsarbejde (opgjort selvstændigt for første- og andetvalgsbehandlinger). Denne indikator skal primært omhandle ændringer i forhold til niveauet ved
behandlingsstart.
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