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Sammendrag 
Tema/problemstilling: Opplæring av pasienter med diabetes mellitus type 2 er en viktig del 

av fastlegens oppgaver. I tillegg er spesialisthelsetjenesten pålagt å tilby en form for 

opplæring for denne pasientgruppen. Startkurs for pasienter med diabetes mellitus type 2 er 

ment å være et slikt verktøy. Erfaringen vår fra praksis i allmennmedisin er imidlertid at få 

fastleger kjenner til dette kurset. Dette ble bekreftet av Centrum Fastlegegruppe hvor ingen av 

legene hadde hørt om dette kurset, og dermed heller ikke informerte pasienter om Startkurs. 

Vi ønsket å innføre enkle tiltak for at Centrum Fastlegegruppe skal gi rutinemessig 

informasjon og tilbud om henvisning til Startkurs.  

Kunnskapsgrunnlaget: Vårt viktigste kunnskapsgrunnlag for Startkurs bygger på ”Nasjonal 

veileder om diabetes type 2” utgitt av Helsedirektoratet i september 2016. Veilederen baserer 

seg på én enkelt norsk studie i tillegg til pasienters lovfestede rettighet om tilgang til kurs 

gjennom ”Spesialisthelsetjenesteloven”. Vi mener dette kunnskapsgrunnlaget berettiger vår 

problemstilling. 

Tiltak, indikatorer og organisering: Vårt viktigste tiltak er informasjon til fastlegene om at 

Startkurs eksisterer samt kursets innhold. Prosessen skal logges ved å registrere antall 

pasienter med diabetes type 2 som er tilbudt henvisning til Startkurs. Lokal prosjektansvarlig 

vil regne ut andel pasienter som er tilbudt Startkurs månedlig. Prosjektet skal implementeres 

etter PDSA-sirkelen, og prosjektgruppen gjennomfører regelmessige oppfølginger. Prosjektet 

skal vare i seks måneder.  

Konklusjon: Vi mener dette kvalitetsforbedringsprosjektet bør gjennomføres. Dette er fordi 

enkle tiltak kan bedre opplæringen av pasienter med diabetes type 2 og samtidig forenkle 

fastlegens hverdag.   
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1 Tema og problemstilling 

1.1 Generelt om diabetes mellitus type 2 
Diabetes mellitus defineres som en kronisk metabolsk sykdom som kjennetegnes ved høyt 

blodsukker (hyperglykemi) og skyldes enten svikt i insulinproduksjon, nedsatt insulinvirkning 

eller en kombinasjon av begge (1). 

Ved diabetes mellitus type 1 (DM type 1) destrueres cellene som produserer insulin i 

bukspyttkjertelen, og dermed nedsettes produksjonen av insulin. DM type 1 oppstår som regel 

i ung alder (<35 år), mens diabetes type 2 (DM type 2) derimot oppstår som regel i voksen 

alder og skyldes enten for liten insulinproduksjon eller at kroppen ikke reagerer godt nok på 

insulinet, eller en kombinasjon av begge deler (1). 

1.1.1 Forekomst av diabetes mellitus type 2 

Diabetes mellitus type 2 er en folkesykdom, som rammer flere millioner hvert år 

internasjonalt. Minst like mange går med tilstanden uten å vite det. På verdensbasis regner 

man med at ca. 230 millioner mennesker lever med diabetes type 2 (1). 

I norsk sammenheng er prevalensen av diabetes ca. 265.000 mennesker, hvorav 25.000 har 

diabetes type 1. I tillegg har omtrent like mange (dvs. 265 000) nedsatt glukosetoleranse. 

Insidensen av DM type 2 regnes for å være ca. 25.000 per år. Noen av årsakene til den høye 

forekomsten av er at vi lever lenger, er mindre fysisk aktive, og flere blir overvektige. I tillegg 

til dette sees også sosiale forskjeller på forekomsten av diabetes mellitus, blant annet har flere 

menn enn kvinner DM type 2 (1) . 

1.1.2 Disponerende faktorer, symptomer og diagnostikk 

Disponerende faktorer for å utvikle diabetes type 2 er blant annet overvekt (spesielt 

abdominal fedme), fysisk inaktivitet, arv og andre faktorer som for eksempel hjerte-kar-

lidelser, røyking og lipidforstyrrelser (1). 

Typiske symptomer som rapporteres er tørste, tretthet, økt matlyst, pollakisuri, nokturi og 

vekttap. Kløe og soppinfeksjoner i underlivet er heller ikke uvanlig (1). 
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Diagnosen stilles ved HbA1c >6,5%, eller fastende plasma-glukose > 7, eller plasma-glukose 

>11,1 to timer etter oral glukosetoleransetest. Verdier over grensen bekreftes ytterligere én 

gang før diagnosen endelig stilles(1). 

1.1.3 Behandling 

Behandlingen av DM type 2 er hovedsakelig tredelt, og består av kosthold, fysisk aktivitet og 

medikamentell regulering. I tillegg er personlige tiltak som røykeslutt og vektreduksjon 

viktig. Det er verdt å nevne at vektreduksjon påvirker diabetessykdommen per se, mens 

røykeslutt reduserer komplikasjonene knyttet til sykdommen (2). 

Kosthold: blant annet økt inntak av grønnsaker, frukt, fullkornsprodukter og fisk/fugl fremfor 

rødt kjøtt. I tillegg bør man unngå alle type sukker og redusere inntak av karbohydrater og 

mettet fett. 

Fysisk aktivitet: Det anbefales minst 30 minutter rask gange daglig, og minimum 150 minutter 

aktivitet i uken. 

Medisiner: Alternativene over skal være prøvd før man påbegynner medikamentell 

behandling. Her er metformin førstevalg. Dersom metformin ikke er aktuelt anbefales 

sulfonylurea som andre valg (2).  

1.1.4 Komplikasjoner 

Diabetiske komplikasjoner inndeles som regel i akutte og kroniske/senkomplikasjoner. Akutte 

komplikasjoner forekommer som hypoglykemi, ketoacidose, metforminassosiert laktacidose. 

Noen hyppig forekomne senkomplikasjoner er retinopati, nefropati, diabetiske fotsår, hjerte-

kar-lidelser (for eksempel aterosklerose, hjerteinfarkt, hjerneslag, hypertensjon) og genitale 

soppinfeksjoner er noen eksempler (2). 

1.2 Bakgrunn for valg av tema 
Ettersom diabetes mellitus er en utbredt folkesykdom, og stadig flere lever med denne 

tilstanden over lenger tid er det viktig for pasienten å ha egen sykdomsinnsikt og forstå 

viktigheten av de ulike behandlingstiltakene. Startkurs for pasienter med diabetes mellitus 

type 2 er ment for å være et slikt verktøy. 
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Spesialisthelsetjenesten er i henhold til Lov om spesialisthelsetjenester pålagt å tilby en form 

for opplæring til pasienter med nyoppdaget diabetes (3). Startkurs er en slik form for 

opplæring, og strekker seg over minimum syv timer. I tillegg er dette opplæringskurset 

kategorisert som sterkt anbefalt i ”Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes”, utviklet av 

Helsedirektoratet (4). 

Pasienten henvises som hovedregel av sin egen fastlege til dette kurset på sitt lokale sykehus. 

Ethvert sykehus har utviklet egne kursopplegg og innhold for deltakerne, da det ikke finnes en 

standardisert mal som brukes over hele landet. Imidlertid har Helsedirektoratet gitt noen 

rammer for hva et startkurs bør inneholde: om diabetes (typer, risikofaktorer og 

senkomplikasjoner), behandling (mål og typer), egenomsorg (vekt, røyk, trening, osv.), 

rettigheter og ytelser, insulinbruk osv.  

Hensikten med kurset er å gi pasienten en innføring i sykdomsbildet, behandlingsmuligheter 

og egenomsorg, slik at man oppnår bedre etterlevelse og behersker å leve et godt liv med 

sykdommen, hvor man opplever færre komplikasjoner og plager.   

Ettersom en slik form for opplæring har vist gunstige effekter med tanke på reduserte 

uheldige utfall som senkomplikasjoner og i tillegg er lovhjemlet, fant gruppen det som 

oppsiktsvekkende at veldig få av våre respektive praksisfastleger kjente til denne ordningen 

(5). En naturlig konsekvens av dette var at nærmest ingen pasienter ble henvist til dette 

startkurset. Det er også verdt å nevne at opplæring i form av Startkurs i regi av 

spesialisthelsetjenesten, etter vår erfaring, ikke har blitt nevnt under forelesninger eller i 

klinisk undervisning hvor diabetes har vært hovedtemaet.  

1.3 Gjeldende praksis i mikrosystem 
Gruppen har valgt seg ut et klinisk mikrosystem: Centrum Fastlegegruppe. Dette 

fastlegekontoret består av seks leger. Vi spurte legene på kontoret om hvilke retningslinjer de 

følger på kontoret når det gjelder nyoppdaget diabetes mellitus type 2. Fastlegene medga at 

grunnet travel hverdag var det vanskelig for dem å bla opp i retningslinjer, og at standarden 

var gammel rutine eller at man spurte en erfaren kollega. Ingen av legene var kjent med 

Startkurset som Helsedirektoratet sterkt anbefaler i sine retningslinjer, og henviste derfor 

ingen av sine pasienter til et slikt kurs. 
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1.4 Problemstilling og mål 
Basert på det overnevnte har gruppen definert en problemstilling:  

Pasientedukasjon ved nyoppdaget diabetes mellitus type 2 i allmennpraksis. Tiltak for 

innføring av rutinemessig informasjon og tilbud om henvisning til startkurs ved Centrum 

fastlegegruppe. 

Vår erfaring tilsier at få leger kjenner til dette Startkurset, og en forløperrapport til regjeringen 

fra 2009 oppgir at kun 10-15% med DM type 2 deltar på slike kurs (6). På den annen side er 

det forståelig at fastleger i en travel og hektisk hverdag ikke rekker å bla i omfattende 

retningslinjer. Den aktuelle retningslinjen er på flere hundre sider. Vi ønsker derfor å utvikle 

enkle verktøy som kan tas i bruk av fastlegene i vårt mikrosystem, for å skape en bevissthet 

rundt viktigheten av pasientopplæring. Ettersom dette er en sterk anbefaling i retningslinjer 

fra helsedirektoratet, og at spesialisthelsetjenesten ved lov er pliktig til å tilby et slikt kurs, har 

vi satt oss som mål at alle pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 2 skal få tilbud om 

å delta på et Startkurs. 

Det er viktig å presisere at med nyoppdaget diabetes mellitus type 2 mener vi i denne 

oppgaven pasienter som har fått diagnostisert DM type 2 de siste fem årene. 
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2 Kunnskapsgrunnlaget 

2.1 Grunnlaget for Helsedirektoratets retningslinje 
I tillegg til å begrunne anbefalingen i pasientenes rettigheter slår retningslinjen fra 

Helsedirektoratet fast at "det er også veldokumentert at god og grunnleggende opplæring i 

egen sykdom (og særlig ved en kronisk, livslang sykdom) reduserer uheldige utfall som 

senkomplikasjoner, i tillegg til å bedre funksjon og styrke mestringsfølelsen" (4). Som en 

referanse til dette oppgir de en randomisert kontrollert studie fra Norge, Rygg et al., som 

undersøker effekten blant aktuelle pasienter som tar et slikt kurs sammenlignet med pasienter 

i samme gruppe som ikke tar et slikt kurs (5).  

2.2 Vurdering av resultatene fra Rygg et al. 
Rygg et al. beskriver en randomisert kontrollert studie der 146 pasienter ble randomisert til 

enten å delta på kurs eller stå på venteliste, og de ble fulgt i 12 måneder. Kursene pasientene 

ble randomisert til var lokalt utviklede kurs ved to norske sykehus.  

Resultatene fra denne studien viste ingen forskjell i HbA1c etter 12 måneder mellom kontroll 

og intervensjonsgruppen (HbA1c: -0,1 prosentpoeng; 95% konfidensintervall -0,5 til 0,2; P = 

0,432) (5). 

I en diabetes-kunnskaps-test, med skår fra 0 til 12, hadde intervensjonsgruppen en økning på 

0,9 poeng høyere etter 12 måneder sammenliknet med økningen i kontrollgruppen (0,9; 95% 

KI 0,3 til 1,5; P = 0,004). Siden diabeteskunnskapstesten var spesifikt utarbeidet for denne 

studien og inneholdt grunnleggende spørsmål om å leve med diabetes kan en økning på 0,9 

være klinisk relevant.  

Intervensjonsgruppen viste tendens til forbedringer i mål på egenmestring (engelsk: «self-

management»), dvs. evne til å selv kontrollere sin diabetessykdom. På spørsmål om de prøvde 

å unngå mat med høyt fettinnhold hadde intervensjonsgruppen en økning i antall positive svar 

på 11 (15% økning; P = 0,027) mot kontrollgruppen som hadde en reduksjon med 1 (-1%; P = 

0,185), men sammenliknet var ikke endringen mellom gruppene per definisjon statistisk 

signifikant siden det ble funnet en P-verdi på 0,052. Forskjellen mellom gruppene i økningen 

av antall som svarte ja på spørsmål om de regelmessig inspiserte sine egne føtter var på 18 og 
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var statistisk signifikant med P = 0,002. Denne økningen er betydelig og har stor klinisk 

relevans da den kan bidra til å forebygge utviklingen av diabetiske fotsår.  

Det ble ikke funnet signifikant forskjell mellom gruppene, eller endring fra baseline til 12 

måneder innad i gruppene, når det gjaldt blodtrykk, BMI (Body Mass Index), kolesterol, 

lipider, bruk av medikamenter, pasient-aktivering, tilfredshet med diabetes-behandling, 

psykososiale problemer knyttet til diabetes eller selvrapportert helse.  

Det ble også gjort en subgruppeanalyse av pasientene med høyest HbA1c (>7.7%), en gruppe 

på 18 pasienter. Der fant man en trend til forbedring av HbA1c og pasient-aktivering (PAM). 

Reduksjonen i HbA1c var 0,8 prosentpoeng mer hos intervensjonsgruppen enn reduksjonen i 

kontrollgruppen, hvor det var ingen reduksjon (0,8 prosentpoeng; 95% KI -1,7 til 0,1; P = 

0,080). Pasientaktivering, på en skala fra 0 til 100, økte med 5,0 sammenliknet med 

kontrollgruppen (5,0; 95% KI -0,9 til 10,9; P = 0,096). Ingen av disse estimatene kunne vises 

å være statistisk signifikante, sannsynligvis på grunn av liten populasjonsstørrelse. Men denne 

tendensen understrekes i studien og det kan være nærliggende å tro at det ligger en reell effekt 

til grunn.  

Det er viktig å være klar over at det ikke er slik at større reduksjon av HbA1c nødvendigvis er 

bedre enn mindre reduksjon. Behandlingsmålet for diabetes type 2 etter de nye retningslinjene 

er 7% for de fleste pasienter, istedenfor <7%. Det er også rom for å heve behandlingsmålet til 

7-8% for pasienter med langvarig sykdom, komorbiditet og risiko for hypoglykemi (7). 

Derfor er reduksjonen i HbA1c viktigst i gruppen med pasienter med høye verdier, og 

reduksjon av HbA1c alene et dårlig mål på god behandlingseffekt. 

2.3 Videre kunnskapssøk 
For å finne mer om kunnskapsgrunnlaget utover én enkelt-studie, ble det utarbeidet et PICO-

spørsmål og utført søk i McMaster Plus. 

P - Patient: Diabetes type 2 

I - Intervention: Pasientrettet kurs om diabetes 

C - Control: Ikke kurs 

O - Outcome: Reduksjon av risikofaktorer for komplikasjoner og økt evne til egen mestring 
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av sykdommen. 

Søkeordene som ble brukt i søket var: «type 2 diabetes mellitus», «group training» og «self 

management». Det fantes ingen relevante svar i oppslagsverk, men det fantes en systematisk 

oversikt i «the Cochrane database of systematic reviews» fra 2005 ved navn «Group based 

training for self-management strategies in people with type 2 diabetes mellitus» (8). Dette er 

en metaanalyse av 11 RCT-studier (randomisert kontrollert studie) som har vurdert effekten 

av pasientrettede diabetes-kurs. En oppdatering av denne systematiske oversikten skulle 

komme i 2015, men er blitt trukket tilbake på bakgrunn av at forfatterne ikke har hatt 

anledning til å fortsette arbeidet (9). 

2.4 Vurdering av resultatene fra Cochrane metaanalyse 
Resultatene fra denne metaanalysen viste at kurs førte til endringer i intervensjonsgruppen, 

sammenliknet med kontrollgruppen, med reduksjon i HbA1c på 1,0 prosentpoeng målt etter to 

år (1,0 prosentpoeng ; 95% KI 0,5 til 1,4; P = 0,00001), redusert fastende blodglukose etter 12 

måneder på 1,2 mmol/L (1,2 mmol/L; 95% KI 0,7 til 1,6; P < 0.00001), redusert kroppsvekt 

etter 12-14 måneder på 1,6 kg (1,6 kg; 95% KI 0,3 til 3,0; P = 0,02), forbedring i diabetes-

kunnskap (standardisert gjennomsnittsdifferanse: 1,0; 95% KI 0,7 til 1,2; P < 0,00001) og 

redusert systolisk blodtrykk etter fire til seks måneder på 5 mmHg (5 mmHg; 95% KI 1 til 10; 

P = 0,01) (8). Det var også redusert behov for diabetesmedisiner. I absolutte tall var det 73 av 

328 som fikk redusert behov for diabetesmedisiner i intervensjonsgruppen, og 7 av 326 som 

fikk redusert behov i kontrollgruppen (odds ratio 11,8, 95% KI 5,2 til 26,9; P < 0,00001; 

risiko differanse: 73/328 – 7/326 = 0,2; number needed to treat = 5) (8).  

Resultatene fra denne metaanalysen viser at effekten av kurs er både signifikant og klinisk 

relevant, med reduksjon av flere risikofaktorer for komplikasjoner og redusert behov for 

medisiner.  

Så er det et åpent spørsmål i hvilken grad disse funnene er overførbare til norske forhold. 

Kursene som er undersøkt her er utviklet av eksperter og i sammenheng med kliniske studier, 

mens de i Norge er utviklet lokalt. Flere av disse effektene ble ikke reprodusert i resultatet hos 

Rygg et al. Dette kan komme av for lite materialet og for kort oppfølgingstid. Kvaliteten på 

kursene kan også variere både mellom sykehus, mellom land og over tid, noe som gjør det 

vanskelig å kunne si noe om effekt av et spesifikt kurs, så lenge kurset ikke er utviklet etter 
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standardiserte retningslinjer. I det minste viser metaanalysen at kurs for diabetespasienter har 

betydelig potensial (8).  

2.5 Kunnskapsgrunnlag om tiltak 
For å finne kunnskap om hvilke tiltak som er mest effektive til å få fastleger til å endre praksis 

ble det gjort et søk etter dette. Siden denne typen kunnskap ikke er direkte knyttet til kliniske 

beslutninger eller grunnforskning fant vi ingen treff i hverken McMaster Plus eller PubMed. 

Vi valgte så å gjøre et søk i Google Scholar med søkeordene «general practitioner», «change» 

og «practice». Da fant vi en oversiktsartikkel publisert i The Lancet 2003 ved navn «From 

best evidence to best practice: effective implementation of change in patients' care” som er en 

oversikt over kunnskapen som finnes om hvordan man kan innføre endringer i medisinsk 

praksis (10). Artikkelen konkluderer med at det ikke finnes en enkelt tilnærming som er 

overlegen ved alle typer endringer i alle situasjoner, men anbefaler å gjøre visse grep dersom 

man vil gjennomføre en endring. Disse går ut på å forberede seg godt, involvere de aktuelle 

personene, utvikle et endringsforslag som er evidensbasert, gjennomførbart og attraktivt, sette 

seg inn i mulige vanskeligheter for gjennomføring, definere indikatorer som måler effekten av 

endringen og monitorere disse indikatorene regelmessig. 

2.6 Konklusjon om kunnskapsgrunnlaget 
Siden kunnskapsgrunnlaget for Startkurs i Norge kun er én studie, er det klart at mer 

forskning er nødvendig for et sikrere datagrunnlag (4). Likevel viser det datagrunnlaget vi 

har, at lokalt utviklede kurs i Norge har effekt på diabeteskunnskap og egenmestring, og en 

tendens til pasientaktivering og HbA1c-reduksjon hos de med høyest risiko (5). En 

systematisk oversikt viser at pasientkurs om diabetes generelt gir betydelige og kliniske 

relevante effekter på risikofaktorer, sykdomskunnskap og behandlingsbehov (8). Dette 

kunnskapsgrunnlaget sammen med pasientenes lovfestede rettighet om tilgang til kurs og 

muligheten for å lette belastningen for fastlegene, mener vi er tilstrekkelig for å berettige vår 

problemstilling om å få flere fastleger til å rutinemessig tilby sine diabetespasienter Startkurs. 
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Dagens praksis 

Vårt mikrosystem er et vanlig fastlegekontor med seks leger midt i Oslo sentrum. En av 

legene er nyutdannet og ansatt som vikar høst 2016. 

Vi har spurt om hvilke retningslinjer legene følger i forhold til pasienter med nyoppdaget 

diabetes type 2 (for eksempel Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet (11), oppslag i 

verktøyet Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) (1) eller annet). Vi har også konkret spurt om 

de bruker NOKLUS-skjemaet for diabetes og om de pleier å henvise pasienter til Startkurs. 

De oppgir at de kjenner lite til dette og ikke bruker noen av delene. 

Vår oppgave har derfor valgt å ha fokus på tilbud om henvisning til Startkurs av pasienter 

med nyoppdaget diabetes type 2. Vi velger å utvide gruppen "nyoppdaget diabetes type 2" til 

alle som har fått diabetes type 2 påvist siste fem år. Dette for å ha en litt større gruppe å måle 

på og derved mulighet for å se resultater i løpet av litt kortere tid. For å kartlegge mulige 

årsaker til at Centrum Fastlegegruppe rutinemessig ikke henviser til Startkurs, har vi laget et 

fiskebeinsdiagram (12) (figur 1). Fokusområdet er at pasienter med nyoppdaget diabetes type 

2 rutinemessig ikke får tilbud om henvisning til Startkurs. Mulige årsaker til manglende tilbud 

kan kartlegges via de fem M'er: Menneske (lege, pasient), maskin (journalsystem, 

datasystem), miljø (tid, arbeidssituasjon), metode (kunnskap, system for å oppdatere egen 

kunnskap) og materiale. 
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Figur 1: Fiskebeinsdiagram 

De har svart at i en travel hverdag er det minimalt med tid til å slå opp i retningslinjer, så det 

meste går på gammel rutine. Det kan føyes til at dette er forståelig når retningslinjene fra 

Helsedirektoratet er på 258 sider og også oppslag i NEL har mye tekst (1, 11). Ingen har laget 

en lettlest kortversjon der man kan se hovedpunktene med et raskt blikk. Tidspress og ordrike 

retningslinjer gjør at de i en travel hverdag ikke nødvendigvis oppdager og følger nye pålegg. 

Oppgavens fokus er som nevnt " Tilbud om henvisning til Startkurs av pasienter med 

nyoppdaget diabetes type 2". Vårt mål er at alle pasienter med diabetes type 2 oppdaget i 

løpet av de siste fem år (100 %) får tilbud om å delta på et slikt kurs første gang de kommer 

til fastlegen på eget initiativ. Innføring av en slik praksis bør kunne skje innen juni 2017. 

3.2 Tiltak 
Tiltak kan være informasjon om at Startkurs finnes, hvor det finnes/hvem som tilbyr kurs og 

at pasienter bør henvises til dette i følge side 30 i ”Nasjonal faglig retningslinje for diabetes” 

fra Helsedirektoratet (10). Henvisning til Startkurs er like sterkt formulert som henvisning til 

øyelege i retningslinjene. Informasjonen kan for eksempel være i form av en kort 
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stikkordsliste (for eksempel et laminert kort i A4- eller A5-format) slik som finnes for bruk av 

antibiotika, svangerskapsomsorg osv. Det er også mulig å skrive i Tidsskriftet for den norske 

legeforening (TDNLF) for å nå en større gruppe leger. For å gjøre henvisning enkelt, kan 

relevante kurs legges inn i lista med elektroniske henvisninger i det elektroniske 

journalsystemet. Det kan også lages en lenke i NEL til liste over slike kurs. Brosjyrer som kan 

deles ut til pasientene kan også være et fint tiltak. Vi kan også spørre fastlegene om hvilke 

tiltak de kunne tenke seg. 

Helt konkret på pilotnivå tenker vi oss at vi inviterer oss til fastlegekontoret til en del møter. I 

møte 0 informerer vi direkte (muntlig) om Startkurs ved å lese i retningslinjene fra 

Helsedirektoratet (10) og informerer om hvor disse kursene tilbys i vårt distrikt. Vi deler ut 

retningslinjene fra Helsedirektoratet til hver lege og en skriftlig oversikt over Startkurs i vårt 

distrikt. De kan selvsagt også få dette elektronisk. 

I tillegg informerer vi om vårt prosjekt og hvordan vi tenker oss dette utført: Vi ønsker at det 

oppnevnes en prosjektansvarlig lokalt på legekontoret (lege eller annen ansatt). Det gjør vår 

kommunikasjon med dem mer ryddig. For å logge hvordan dette går har vi laget to skjema 

(Skjema 1 og 2). Hver måned kan hver enkelt lege notere på Skjema 1 hver pasient med 

nyoppdaget diabetes type 2 og om vedkommende er tilbudt Startkurs (ja/nei). Både pasienten 

og legen kan være anonyme. For å kunne finne tilbake dersom man tror man har glemt en 

pasient, tar vi med dato og klokkeslett i Skjema 1.  

Skjema for registrering (vedlegg):  
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På slutten av hver måned leveres Skjema 1 til prosjektansvarlig som teller opp for alle legene 

og fører inn i Skjema 2, oversikt måned for måned. Skjema 2 kan henge synlig for alle så man 

kan se hvordan prosessen skrider fram, en prosessindikator. Dette både til inspirasjon og 

påminnelse om prosjektet. 

Hver måned kan lokal prosjektleder regne ut prosentandel som er henvist til Startkurs og 

legge fram på et felles møte (se lenger ned). 

Vi vil også lage en plakat og henge opp i venterommet på legekontoret slik at pasienter kan 

lese om og etterspørre Startkurs, hvis det er relevant for dem. Sammen med plakaten kan vi 

også lage og dele ut pasientbrosjyrer med samme informasjon. 

For å følge opp hvordan det går, ønsker vi å ha møte med fastlegekontoret (for eksempel 

lunsjmøte) etter 2, 4 og 6 måneder. Da kan vi ta opp problemer eller andre ting, og samtidig 

samle inn resultater. Etter 6 måneder skal prosjektet være ferdig og vi kan oppsummere og 

diskutere om dette bør innføres på et høyere (regionalt/nasjonalt) nivå og eventuelt hvordan. 

3.3 Kvalitetsindikatorer 
En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på 

det området som måles. Kvalitetsindikatorer kan fungere som støtte til kvalitetsforbedring, 

men kan også brukes til andre formål som helsepolitisk styring, virksomhetsstyring eller 

benyttes av pasienter og brukere for å sammenlikne tjenestenes standard ved valg av 

tjenesteyter eller tjenestested (13, 14). 

Det er vanlig å dele kvalitetsindikatorer inn i tre typer, avhengig av om det måler strukturer, 

prosesser eller resultater (12): 

- Strukturindikatorer beskriver helsevesenets rammer og ressurser 

- Prosessindikatorer beskriver konkrete aktiviteter i pasientforløp 

- Resultatindikatorer belyser pasientens gevinst 

Vi har valgt å ha tre indikatorer:  

Vi logger prosessen via Skjema 2 med månedsoversikt over antall pasienter med nyoppdaget 

DM type 2 og hvor mange som ble tilbudt kurs de enkelte månedene. Dette er en 
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prosessindikator som viser hvordan det går fortløpende. Annenhver måned summerer vi opp 

for alle månedene hittil, og regner ut prosentandel som er henvist til Startkurs. Det er en 

prosessindikator underveis og en resultatindikator til slutt. Dette er enkelt å registrere og 

enkelt å forstå. Det er lett å se hvordan det går rent visuelt i form av stolpediagram (dvs. det er 

målbart, tilgjengelig, pålitelig og mulig å tolke). Vi måler direkte det vi ønsker å forbedre, så 

det er relevante målinger som måler effekten av tiltakene direkte. Vi mener også at det er 

gyldig i forhold til vårt kvalitetsgrunnlag (se eget kapittel). 

Vi mener at disse indikatorene fyller kravene til en god kvalitetsindikator (13). De er 

relevante, gyldige, målbare, tilgjengelige, pålitelige, mulige å tolke, mulig å påvirke og 

sensitive for endring. Det at vi henger opp resultatene fortløpende gjør at alle ser hvordan det 

går med prosjektet. Det kan virke både som en inspirasjonskilde (prosjektet går bra) og som 

en påminnelse (må huske å henvise til Startkurs og å logge pasientene det gjelder). 

Jobben med dette er overkommelig, da det anslagsvis er 5 - 6 slike pasienter per år hos en 

fastlege med en liste på 1200 pasienter. Det oppdages ca. 25 000 nye pasienter per år i Norge 

fordelt på 4 600 fastleger: 25 000 / 4 600 = 5,4 det vil si 5 - 6 nye pasienter per fastlege per år. 

Vi har også valgt å ta med pasienter som er diagnostisert med diabetes type 2 siste 5 år i vår 

logging, for å få opp antallet i tellingen. Da antallet blir større, kan vi logge en kortere 

periode. Det blir ca. 15 - 18 pasienter per lege i løpet av 6 måneder, antatt at pasientene går til 

lege minst hver 6. måned. Til sammen blir dette ca. 100 pasienter i prosjektet. Pasientene skal 

ikke innkalles med dette som ærend, det skal tas opp i forbindelse med at de likevel kommer 

til fastlegen til kontroll.  

Arbeidet med loggingen er så lite at det er rimelig å tro at det ikke vil føre til uheldig 

oppmerksomhetsdreining. Målet om at 100 % av pasienter med nyoppdaget diabetes type 2 

tilbys henvisning til "Startkurs" burde være mulig å nå innen juni 2017. 
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4 Prosess, ledelse og organisering 

4.1 Prosess og organisering 

For gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet har vi valgt en modell etter Langley & 

Nolan (2009). Modellen består av to faser (15). I første fase søker man å svare på tre 

spørsmål:  

 

- Hva ønsker vi å oppnå? 

- Hvordan vet vi at endringen er en forbedring? 

- Hvilke tiltak kan iverksettes for å skape forbedring? 

 

Modellens andre fase utgjøres av PDSA-sirkelen. Dette er en systematisk fremgangsmåte for 

kvalitetsforbedring, opprinnelig utviklet av William Edwards Deming. Modellen har blitt 

videreutviklet av seksjon for kvalitetsutvikling i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. 

Den består av 5 trinn: forberede, planlegge, utføre, evaluere og å følge opp (figur 2). 

Modellen er altså organisert i en sirkel, slik at forbedringsarbeidet blir en kontinuerlig 

prosess. Dermed åpner det for at man kan justere målene underveis og at man ofte må gjenta 

prosessen flere ganger før man kan iverksette en ny praksis.  
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Figur 2: PDSA-sirkelen 

4.1.1 Forberedelse 

Det er viktig med en felles erkjennelse av at det er behov for forbedring av gjeldende praksis 

for at et forbedringsprosjekt skal drives optimalt. Vi har tidligere diskutert hva som er 

gjeldende praksis i mikrosystemet vårt, og det viser seg at det er en tydelig diskrepans fra 

anbefalinger i retningslinjene. Det er altså viktig at fastlegene er opplyst om at deres praksis 

ikke er i tråd med eksisterende kunnskapsgrunnlag for at de skal anerkjenne at det er et behov 

for å endre til ny praksis.  

 

En vesentlig del av forberedelsene er også at kvalitetsforbedringsarbeidet er godt forankret i 

mikrosystemet. Det er da naturlig at noen på fastlegekontoret tildeles hovedansvaret for 

ledelse av prosjektet, og at ledelsen følger opp og forsikrer seg om at tiltakene utføres som 

planlagt av de involverte partene. En frivillig lege eller helsesekretær vil velges ut som 

prosjektleder i mikrosystemet. Denne personen vil ha ansvar for å minne de andre 

medlemmene på at de må følge tiltaket. Prosjektlederen skal også logge fremgangen i 

prosjektet hver måned.   

4.1.2 Planlegge 

For at man skal kunne lage konkrete mål er det nyttig å måle hvordan tjenesten funger i dag. 

På den måten kan man finne ut om hva man bør endre, og man kan faktisk vurdere om de 

tiltakene man iverksetter virkelig vil føre til bedring av tjenesten. Vi har prøvd å kartlegge 

dagens praksis på fastlegekontoret, de har da oppgitt at de kjenner lite til NOKLUS-skjemaet 

og Startkurs for diabetikere og gav inntrykk av at dette var noe de brukte lite. Denne 

kartleggingen gav oss inntrykk av at forbedringsområdet vi har valgt ut er relevant for bedring 

av tjenesten.  

 

For at man skal kunne vite om de implementerte tiltakene har ført til en forbedring, må man 

sette seg mål og måle effekten av forbedringsarbeidet. Det er viktig at disse målene er 

spesifikke, målbare, ansporende, realistiske, tidsbestemte og at det er en enighet om målet, 

såkalte ”SMARTE” mål. I dette prosjektet er det den faglige kvaliteten på behandling av 

diabetes som skal forbedres. Det er da naturlig å måle i hvilken grad man følger opp det 
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kunnskapsbaserte behandlingsprogrammet. Vårt mål er at alle ”nydiagnostiserte” 

diabetespasienter får tilbud om Startkurs. Vi har valgt å bruke en sjekkliste som vårt 

måleverktøy. Fastlegene skal krysse av for om de oppdager en ny pasient med diabetes type 2 

og om denne pasienten får tilbud om Startkurs. Hver måned leverer fastlegen inn dette 

skjemaet til den lokale prosjektlederen. Prosjektlederen vil deretter lage en oversikt hver 

måned over prosentandelen som blir henvist til startkurs, dette vil bli lagt frem på fellesmøter. 

I tillegg vil oversikten bli hengt opp på legekontoret, slik at de ansatte kan følge med på 

utviklingen av prosessen. Vi skal ha evalueringsmøter etter 2, 4 og 6 måneder. På disse 

møtene vil resultatene evalueres, og målet vårt vil eventuelt justeres hvis det er nødvendig. 

Prosjektet skal altså være ferdig etter 6 måneder, da kan vi diskutere om prosjektet er 

vellykket og om det eventuelt skal innføres hos andre legekontorer.  

4.1.3 Utføre 

I denne fasen skal vi implementere tiltakene våre i mikrosystemet. Vi har laget en plan for 

dette: 

- 0-møtet: På dette møtet oppretter vi en prosjektgruppe. Vi har allerede valgt ut en i 

gruppa som skal ha primærkontakt med mikrosystemet vårt. Vi skal også velge ut en 

på fastlegekontoret som vil være prosjektleder der. På dette møtet med mikrosystemet 

skal vi informere om Startkurs og vårt prosjekt. Vi deler også ut retningslinjene fra 

Helsedirektoratet til alle fastlegene og informerer om hvor Startkursene holdes i vårt 

distrikt. Vi skal også dele ut måleskjema til logging av indikator. Dette vil være et 

registreringsskjema som vi har laget selv. Det vil også bli hengt opp 

informasjonsplakat og lagt pasientbrosjyrer på legekontoret. Vi informerer om at 

fastlegene skal logge resultatene, og hver uke levere dette inn til prosjektleder som 

lager månedlige oversikter over prosessen og henger dette opp på legekontoret.  

- Etter 2 måneder og 4 måneder: Vi har planlagt lunsjmøte med fastlegene for å 

evaluere foreløpige resultater og evt. justere målene. Det er viktig med disse møtene, 

slik at vi kan få tilbakemelding fra mikrosystemet om hvordan det går og hva de 

mener bør endres.  

- Etter 6 måneder: Etter 6 måneder skal vi ha et oppsummeringsmøte. Da skal vi 

diskutere og oppsummere resultatene med tanke på om tiltaket er vellykket og vurdere 

om det skal implementeres som ny praksis. Alle parter skal delta på dette møtet.  
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4.1.4 Evaluere 

I denne fasen skal man vurdere om tiltakene man har iverksatt har ført til tilstrekkelige 

forbedringer, er målene nådd og om man eventuelt må justere målene. For at prosjektet skal 

drives effektivt bør man evaluerer dette underveis. Som nevnt har vi valgt å gjøre dette etter 2, 

4 og 6 måneder. I totalvurderingen kommer vi til å se om vi har nådd målet om at alle 

nydiagnostiserte diabetikere har fått tilbud om Startkurs. Vi vil også kartlegge erfaringer fra 

gjennomføring av prosjektet, slik at man kan diskutere forslag til bedring. Hvis prosjektet er 

vellykket, bør tiltaket standardiseres og PDSA-sirkelen bør gjentas for å sikre reell 

måloppnåelse. 

4.1.5 Følge opp 

Hvis tiltaket viser seg å fungere tilfredsstillende, bør det implementeres i den daglige driften i 

mikrosystemet. Det er også viktig at den nye praksisen opprettholdes. For å sikre at dette 

opprettholdes tenker vi at henvisning til startkurs burde ligge inne som en elektronisk 

henvisning i journalsystemet. Dette vil gjøre det enkelt for fastlegene å henvise. Ved å fortsatt 

ha informasjonsplakater og pasientbrosjyrer på venterommet, vil pasientene også bli mer 

bevisst på at dette tilbudet eksisterer. Hvis forbedringsarbeidet er vellykket, bør også andre i 

helsetjenesten bli opplyst om våre erfaringer, slik at de også kan gjøre tilsvarende arbeid.  

4.2 Håndtering av motstand 
På en arbeidsplass foreligger det normalt sett en kultur og forventninger til både 

arbeidsmetoder, struktur og fordeling av ulike typer oppgaver. I vårt mikrosystem er det 

derfor rimelig at man kan forvente noe motstand mot endringer i prosedyrer, arbeidsoppgaver 

og innarbeidede rutiner. John Kotter regnes innen vår tid som en av de mest vellykkede 

tenkere innen endringsledelse. Han har identifisert ulike årsaker til utfordringer med å 

gjennomføre en endringsprosess. Disse utfordringene er formulert i åtte punkter for 

vellykkede endringer (tabell 1) (16). 
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I vårt prosjekt vil målsetting om at alle skal få tilbud om Startkurs ved nyoppdaget diabetes 

mellitus type 2 gi både leger og legesekretærer både nye oppgaver og endrede rutiner. 

Allerede ved første møte med Centrum legepraksis, etablerer vi kontakt og informerer om 

kunnskapsgrunnlaget for at endringen er nødvendig, i tillegg til at vår kontaktperson vil 

inneha et hovedansvar i praksisen. Det er rimelig å anta at legene vil oppleve det som 

merarbeid å måtte innhente kunnskap om både startkursene i nærområdet og kursenes 

innhold. Vårt tiltak er rettet mot å hjelpe legene med dette. Det er mulig at den bevisste 

motstanden mot prosjektet vil være liten dersom de forstår at pasientene faktisk har gevinst av 

et slikt kurs. Vi har foreslått at man skal legge inn elektronisk henvisning til Startkurs som 

eget punkt i journalsystemet. Dette må legges inn og vil medføre både datateknisk arbeid og 

muligens økonomiske utgifter dersom legesenteret må innhente datateknisk hjelp utenfra. 

Det er mulig at fastlegene synes at de pålegges ekstra tid for å informere om Startkurs og 

skrive henvisning til kurset. Henvisning til Startkurs krever informasjon om diagnoser, at 

pasienten ønsker kurs og eventuelle problemstillinger som omfatter praktiske konsekvenser 

(nedsatt hørsel hos pasienten) eller annen medisinsk relevant informasjon. Det er derfor viktig 

å fokusere på at vårt tiltak kan avlaste fastlegens hverdag. Informasjonen som pasientene får 

på et Startkurs kan frigjøre tid som legene inntil nå har brukt på å informere denne store 

pasientgruppen med kronisk sykdom. Vi anser muligheten for at fastlegene glemmer å 

informere om Startkurset som en like viktig utfordring.  

Tabell 1: Kotters 8 råd for endringsledelse: 
1. Skap en forståelse for at endringen er nødvendig 
2. Etabler en gruppe av personer med myndighet til å gjennomføre endringen 
3. Formuler en klar visjon (hvor vi skal) og en strategi for hvordan målet kan 

nås 
4. Kommuniser visjonen og strategien med ulike virkemidler 
5. Fjern hindringer og gjør folk i stand til å arbeide på nye måter 
6. Skap tidlig suksess - synliggjør fremgang 
7. Ikke ta seieren på forskudd, men fokuser på det som gjenstår 
8. Endringen må forankres i ny organisasjonskultur 
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5 Diskusjon/konklusjon 
Flere studier peker mot at kursing av diabetespasienter bidrar til økt mestring av sykdommen 

og et bedre regulert langtidsblodsukker, hvor særlig sistnevnte faktor er en anerkjent 

predikator for senkomplikasjoner. Best evidens foreligger for høyrisikopasienter (HbA1c > 

7,7 %) (5). Helsedirektoratet har tatt de siste funnene til følge og lovfestet pasientenes rett til 

opplæring (3, 11). Kursene, ofte kalt Startkurs, arrangeres av spesialisthelsetjenesten lokalt 

(noen steder i samarbeid med Diabetesforbundet), med noe varierende form, men 

standardisert innhold. 

I vårt kliniske mikrosystem, Centrum Fastlegegruppe i Oslo sentrum, var det ingen av de seks 

legene i fellesskapet som hadde hørt om Startkurs. Derfor hadde heller ingen av dem henvist 

pasienter med DM type 2 til Startkurs. Vi har laget en plan for implementering av et 

kvalitetsforbedringsprosjekt som går ut på å informere fastlegene ved Centrum 

Fastlegegruppe om at Startkurs finnes, hva kurset går ut på, hvem som er i målgruppen for 

kurset og hva som er forventet nytte av et slikt kurs, alt med utgangspunkt i 

kunnskapsgrunnlaget som er beskrevet i denne oppgaven. Prosjektplanen er utarbeidet i 

henhold til Folkehelseinstituttets modell for kvalitetsforbedringsarbeid (15).  

Siden det viktigste tiltaket i vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er informasjon, kan det 

argumenteres for at implementeringen var i gang i det øyeblikket vi sonderte det kliniske 

mikrosystemet for å kartlegge dagens praksis. Ved å kontakte Centrum Fastlegegruppe og 

gjøre dem oppmerksomme på Startkurs, kunnskapsgrunnlaget for Startkurs og hvordan 

praksisen ved Centrum Fastlegegruppe avviker fra retningslinjene, har vi gjennomført vårt 

planlagte tiltak. Slik kan arbeidet med denne gruppeoppgaven i seg selv ha ført til en endret 

praksis ved Centrum Fastlegegruppe.  

For å forankre tiltaket i organisasjonen og sørge for at endret praksis opprettholdes, har vi blitt 

enige om en rekke ytterligere tiltak som vil være aktuelle å innføre på Centrum 

Fastlegegruppe hvis kvalitetsforbedringsprosjektet skal settes ut i livet. Disse tiltakene bygger 

direkte på kunnskapsgrunnlaget for hvordan man best går fram for å endre pasientbehandling 

(10). Vårt endringsforslag er evidensbasert og gjennomførbart. Vi har valgt å bruke et 

papirbasert system basert på egenrapportering av antall henvisninger til Startkurs som 

indikator for å måle effekten av tiltaket. Vårt mål er at alle pasienter med nyoppdaget DM 
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type 2 som tilhører Centrum Fastlegegruppe skal få tilbud om å delta på Startkurs. Dette målet 

bør være nådd innen juni 2017. 

Vi anslår at det vil koste hver lege 1 x 3 minutter ekstra per nydiagnostiserte DM type 2-

pasient å informere om Startkurs og sende henvisning til Startkurs, forutsatt at henvisningen 

ligger som en mal i journalsystemet og går elektronisk, slik at den ekstra tiden brukes på å 

informere og motivere pasienten til deltagelse på kurs. Pasientrettede informasjonsbrosjyrer 

om DM type 2 og Startkurs eksisterer allerede (Diabetesforbundet). Ressursbruk og 

materialkostnader må antas å bli relativt små, slik at implementering av prosjektet synes å 

kunne rettferdiggjøres på mikronivå.   

Hva angår en eventuell utvidet implementering av forbedringsprosjektet, ser vi for oss en 

PDSA-sirkel hvor vi tar utgangspunkt i erfaringene som vil oppstå i forbindelse med 

implementeringen ved Centrum Fastlegegruppe. Vi vil snakke med legene der om hva som 

var den største utfordringen med å endre praksis, og hva som kan gjøres for å gjøre det 

enklere. Vi vil også spørre dem om hvordan de foretrekker å bli presentert for ny informasjon. 

Og hvordan kunne vi best ha nådd dem med informasjon om dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet, hvis de ikke hadde vært vårt kliniske mikrosystem? 

Annonsering i Tidsskrift for norsk legeforening kan være en måte å få ut informasjon om 

Startkurs til flere legekontor. En helsides annonse med farger i TDNLF koster 22.000 NOK. 

For øvrig må det påregnes økte utgifter til Startkurs for det enkelte helseforetak når antall 

kursdeltagere øker. 

Kurstilbud og henvisningsmal i NEL eksisterer allerede, slik at årsaken til at dagens praksis 

ikke er i tråd med retningslinjene synes først og fremst å dreie seg om kunnskapsmangel. Det 

ironiske er at denne mangelen på kunnskap synes i det minste delvis å skyldes «information 

overload», både for lege og pasient. Vi mener at fastlegen har en særlig viktig rolle som 

informasjonskoordinator overfor pasienten. Det er viktig at fastlegen kjenner til de 

forskjellige tilbudene om pasientopplæring, fordi 1) etter Helsedirektoratets retningslinjer er 

det fastlegen som har hovedansvaret for pasientopplæringen og 2) fastlegen kjenner pasienten 

best og kan dermed tilpasse informasjonen og opplæringstilbudet til den enkelte pasient. Ved 

å henvise til Startkurs, vil fastlegen spare mye tid. Det er derfor rimelig å anta minimal 

motstand mot endring i praksis. Med bakgrunn i det ovennevnte mener vi at dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet kan og bør gjennomføres. 
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Vedlegg 

Skjema 1: 
Startkursprosjekt 2017   Registrering per måned 

(Deles ut til hver fastlege. Innleveres hver måned til prosjektleder.) 

 

Måned  Lege 

     

Dato Tid DM type 2 Tilbudt Startkurs 

   Ja     Nei 

01.01.17 12:20 X X  

08.01.17 14:40 X X  

13.01.17 09:30 X X  

     

     

     

     

     

     

     

     

Sum  3  3 0 

Januar B 
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Skjema 2: 
 

Startkursprosjekt 2017         Oversikt januar til juni 

(Henges opp på møterom/spiserom) 
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