
Kontaktinformasjon 

 

Nasjonalt senter for aldring og helse 

Forskningsansvarlig Geir Selbæk 

geir.selbaek@aldringoghelse.no 

Tlf: 958 83 535 

 

Daglig drift Marit Nåvik  

marit.navik@aldringoghelse.no  

Tlf: 922 46 004 

 

Registereier: Oslo universitetssykehus 

Biobank/ forskningsstøtte: Benedicte Huseby Bøhn og 
Ingrid Tøndel Medbøen 

benedicte.bohn@aldringoghelse.no 

ingrid.tondel.medboen@aldringoghelse.no 

 

 

Databehandling Cathrine Selnes Treviño 

cathrine.selnes.trevino@aldringoghelse.no 

 

Nyttig informasjon finnes også på http://www.norkog.no 

  

  

  Informasjon til pasient 
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Deltagelse i et nasjonalt register 

Når pasienter henvises til sykehuset for undersøkelse av 
kognitive vansker, vil de bli spurt om deltagelse i Norsk 
register for personer som utredes for kognitive 
symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog).  

 

Formålet med NorKog 

Å bedre diagnostikk og behandling av kognitiv 

svikt og demens  

 
Å kvalitetssikre og videreutvikle metoder for 

utredning av kognitiv svikt og demens 

 

Å sikre utredning etter samme mal, ved bruk av 

internasjonalt anerkjente kartleggingsverktøy og 

tester 

 

Å sikre likeverdig utredning i hele landet 

 
Å fremme forskning knyttet til kognitiv  svikt 

og demens 

 
Å bidra med data som gir beslutningstakere 

bedre planlegging av tjenester til personer 

med kognitiv svikt og demens  

  Deltagelse er frivillig 

Deltagelse i registeret er frivillig. Undersøkelse og 
utredning påvirkes ikke av om pasienten sier ja eller nei 
til deltagelse i registeret.  

Pasienter kan når som helst trekke seg fra deltagelse i 
registeret uten å oppgi grunn. 

 

Ved å samtykke, gir pasienten tillatelse til at den 
informasjonen som samles gjennom en standard 
undersøkelse registreres i NorKogs database hos Norsk 
helsenett.  

Hvis pasienten mangler samtykkekompetanse, kan 
pårørende bli spurt om å samtykke på vegne av 
pasienten. 

 

Bruk av data 

Dataene som samles, vil benyttes til kvalitetsforbedring 
og forskning. Vi ønsker å få mer kunnskap om de 
utfordringer og vansker pasienten opplever, for å kunne 
bedre kvaliteten på tilbudet pasientene får. 

Informasjon om hvordan man kan reservere seg mot 
deltagelse i forskningsprosjekter finnes på registerets 
hjemmeside. 
 

Resultater 

Resultater fra NorKog presenteres på registerets 
hjemmeside: www.norkog.no 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


