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Sammendrag 
Bakgrunn: I 2014 ble det anslått at totalt 218.000 personer hadde diagnosen diabetes 

mellitus i Norge. Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for diabetes anbefaler sterkt at 

Noklus diabetesskjema brukes ved diabetesårskontroller. Under utplassering i allmennpraksis 

i 10. semester var det ingen av gruppens medlemmer som opplevde at dette skjemaet var tatt i 

bruk. Denne oppgaven skal forsøke å gi en strategi for hvordan skjemaet kan implementeres i 

praksis på et allmennlegekontor i Oppegård kommune for å bedre diabetesomsorgen. 

Kunnskapsgrunnlag:Det ble ved hjelp av et PICO-søk i kunnskapspyramiden McMaster 

PLUS identifisert studier som støtter opp rundt Helsedirektoratets anbefaling om bruk av 

elektroniske skjema ved diabetesårskontroll. To aktuelle studier ble funnet og vurdert med 

«Sjekkliste for oversiktsartikkel». Studiene viste noe usikkerhet rundt effekten av skjemabruk 

med tanke på redusert sykelighet, men en viss bedring av kvaliteten på konsultasjonen. 

Videre forskning på temaet er nødvendig.  

Begrunnet tiltak og metode: Vi ønsker å implementere Noklus diabetesskjema som en 

sjekkliste og beslutningsstøtte for fastlegen ved årskontroll av diabetes type 2-pasienter. 

Kartlegging av dagens praksis med elektronisk spørreskjema for fastleger og egne erfaringer 

fra fastlegepraksis viser at Noklus-skjema på årskontroller brukes svært lite per dags dato. 

Prosess, ledelse og organisering: Prosjektgruppen, bestående av fastlege, representant for 

helsesekretærene, Noklus-representant og to medlemmer fra KLoK-gruppen, med felles 

forståelse for kunnskapsgrunnlaget og behovet for forbedring, er sentralt for å skape et godt 

grunnlag for en vellykket implementering. Prosjektet vil i første omgang vare i seks måneder 

og evalueres etter tre og seks måneder. Fastlegen og helsesekretærene involveres i 

informasjonsmøtet før oppstart og de kommer med vurderinger underveis og ved de avsatte 

evalueringene. PDSA-sirkelen benyttes i denne prosessen.  

Vurdering: Noklus-skjema er både et klinisk verktøy for fastlegen og et verktøy for 

informasjonsinnhenting til Norsk diabetesregister. Gode implementeringsmuligheter i alle 

EPJ-systemer for allmennmedisin og egen takst for skjemabruk som kan kombineres med 

tidstakst bør gjøre at innføringen av Noklus-skjema kan gjennomføres uten for store 

innkjøringsproblemer. At skjemaet i starten kan virke omfattende og begrenset mulighet til å 

benytte seg av annet helsepersonell til å utføre deler av kontrollen kan oppleves som et 

problem. Gruppen anbefaler innføring av skjema for årskontroll av diabetes i legesenteret, i 

tråd med Helsedirektoratets sterke anbefaling.  
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1  Innledning og problemstilling 
I 2014 ble det anslått at totalt 218.000 personer (4,3 prosent av befolkningen) hadde 

diagnosen diabetes mellitus i Norge(1). Av disse hadde 28.000 type 1-diabetes, mens de 

resterende 190.000 hadde type 2-diabetes. De aller fleste med diabetes type 2 blir fulgt opp i 

primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet kom nylig ut med ny nasjonal faglig retningslinje for 

diabetes(2). I denne retningslinjen kom Helsedirektoratet blant annet med en sterk anbefaling 

om at fastleger bør gjennomføre en utvidet årlig kontroll av diabetespasienter(3). De 

anbefaler at fastlegene bør bruke et strukturert, elektronisk diabetesskjema, for eksempel 

Noklus diabetesskjema, for å sikre at alle elementer som skal inngå i årskontrollen blir 

gjennomgått.  

 

Under utplassering på forskjellige allmennlegekontor på 10.semester erfarte ingen av oss at 

fastlegene brukte slike elektroniske skjemaer ved årskontrollene av sine diabetespasienter. Vi 

erfarte også at slike årskontroller ofte var ganske usystematiske og ikke inneholdt alle 

elementer som bør inngå ved en årskontroll. Dette inntrykket har også blitt bekreftet i en 

norsk undersøkelse hvor man blant annet fant at vekt, føtter og urin-albumin ble undersøkt 

for sjeldent hos diabetespasienter i primærhelsetjenesten(4).  

 

Vårt kvalitetsforbedringsprosjekt går ut på å kartlegge hvordan vi kan integrere Noklus 

diabetesskjema i en allmennlegepraksis for å forbedre diabetesomsorgen. Vårt langsiktige 

mål ved å implementere en standardisert årskontroll er å forbedre og øke kvaliteten på 

diabetesoppfølgingen og dermed sikre et likeverdig tilbud til alle diabetespasienter samt 

redusere forekomsten av diabetesrelaterte komplikasjoner. For å kartlegge dagens praksis ved 

årskontroller sendte vi ut et spørreskjema til samtlige fastleger i Oppegård kommune. I vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt ønsker vi å implementere Noklus diabetesskjema på ett utvalgt 

fastlegekontor i Oppegård kommune. Dersom implementeringen blir vellykket ønsker vi på 

lang sikt å videreføre prosjektet til de resterende legekontorene i kommunen.  
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2  Kunnskapsgrunnlag 
Oppgavens kunnskapsgrunnlag bygger på systematiske litteratursøk i internasjonale 

databaser og søk gjort på søkemotoren Google.  

 

2.1   Søkestrategi 
Under utarbeidelsen av problemstillingen og kartlegging av retningslinjer for bruk av Noklus 

diabetesskjema ble det lagd et effektspørsmål med utgangspunkt i PICO-modellen. 

Effektspørsmålet ble brukt som grunnlag for innhenting av kunnskap. 
	  

P - population Pasienter med diabetes type 2 

I - intervention Bruk av Noklus-skjema ved årskontroll 

C - control Årskontroll uten bruk av Noklus-skjema 

O - outcome Reduksjon av diabeteskomplikasjoner 
Tabell	  1	  PICO-‐‑spørsmål	  

Effektspørsmål: Fører bruken av strukturert elektronisk skjema ved årskontroll av 

diabetespasienter til bedre kontroll og færre diabeteskomplikasjoner? 

 

Med PICO-spørsmålet som utgangspunkt ble det gjort systematisk litteratursøk i McMaster 

PLUS og PubMed. Inklusjonskriterier vi benyttet var blant annet.databaserte hjelpemidler, 

primærhelsetjenesten og diabetes type 2. Eksklusjonskriteriene var spesialisthelsetjenesten, 

diabetes type 1 og artikler publisert før 2012. 

 

Vi brukte søkeord som: diabetes, primary care, decission support system, form, scheme, 

diagram, checkup, follow-up og Noklus. Søkeordene kombinert ved å bruke AND/OR:  

(Diabetes) AND (decission support system) AND (primary care) AND (follow-up) 

(diabetes) AND (checkup OR follow-up) AND (schema OR form) 

(diabetes) AND (follow-up) 

 

Søkene i McMaster PLUS ga et begrenset antall treff (5, 6) på litteratur om diabeteskontroll 

og bruk av skjema. Det ble også gjort søk i Google, hvor vi benyttet setninger som ”Noklus-

skjema ved diabeteskontroll”, ”Noklus-skjema” og ”årskontroll ved diabetes”. Da vi søkte i 

Google fant vi fort frem til de nye nasjonale retningslinjene(7) til Helsedirektoratet som angir 
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en sterk anbefaling for bruk av Noklus-skjema ved årskontroller av diabetespasienter, og vi 

bestemte oss for å bruke denne retningslinjen. Retningslinjen sier at bruk av et strukturert 

skjema, hvor Noklus-skjema er gitt som eksempel, bør benyttes ved årskontroller av 

diabetespasienter for å sikre at alle elementene som bør inngå i en årskontroll blir 

gjennomført(7). Kunnskapsgrunnlaget som ligger bak anbefalingen viste seg å være 

mangelfull da det ikke er angitt hvilke kilder som ligger bak denne anbefalingen. Vi bestemte 

oss for å bruke to systematiske oversikter(5, 6) som vi fant ved søk i McMaster Plus for å 

bygge opp under anbefalingene fra Helsedirektoratet. 

 

Via Google ble det også funnet en systematisk oversikt med tittelen ”Bruk av skjema i 

oppfølging av diabetes i allmennpraksis”(8) publisert i tidsskriftet til Den norske 

legeforeningen.  

 

2.2   Spørreskjema 
For å kartlegge bruken av Noklus-skjema hos allmennleger i Oppegård kommune lagde vi et 

online spørreskjema (vedlegg 1) via UiO sitt nettskjema. Skjemaet ble bygget opp med 

forgreninger av spørsmål hvor vi brukte enkle ja/nei svaralternativer og svaralternativer med 

opptil 13 avkrysningsbokser.  

 

2.3   Gjennomgang av artiklene 
Artiklene vi valgte ut som kunnskapsgrunnlag for oppgaven ble gjennomgått med ”Sjekkliste 

for oversiktsartikkel”(9) (Vedlegg 2 og 3) 

 

Den systematiske oversikten, publisert av Folkehelseinstituttet(6) i mars 2016, undersøkte om 

allmennlegers bruk av skjemaer for registrering av klinisk data førte til lavere dødelighet og 

sykelighet hos pasienter med diabetes type 2. Forfatterne inkluderte åtte randomiserte studier 

som omhandlet voksne over 18 år med diabetes som ble fulgt opp i primærhelsetjenesten der 

man sammenlignet dødelighet og sykelighet med og uten bruk av skjema. Kun én studie fra 

Danmark undersøkte effekten av skjemabruk på harde utfallsmål. Denne studien fant ingen 

tydelige effekter på dødelighet, hjerteinfarkt, hjerneslag, perifer nevropati eller retinopati. 

Syv av de inkluderte studiene undersøkte effekt av skjemabruk på minst ett sekundærutfall 

(risikofaktorer). Her fant forfatterne ut at skjemabruk trolig har liten eller ingen effekt på 

kroppsvekt (fire studier), men en liten, positiv effekt på blodtrykk (syv studier) og 
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totalkolesterol (tre studier). Virkningen på langtidsblodsukker og mikroalbuminuri er usikker. 

Publiserte data gir foreløpig ikke klare svar, men viser en tendens til at bruk av skjema i 

oppfølgingen av pasienter med diabetes hos allmennlegen kan bidra til lavere dødelighet og 

sykelighet. Den vitenskapelige evidensen for dette er lav med få studier og manglende data. 

Syv av de åtte inkluderte studiene var av så kort varighet at man ikke kan forvente noen 

effekt på hjerte- og karsykdom eller dødelighet. Flere deltakere og lengre observasjonstid må 

til for å påvise en reduksjon i komplikasjoner og død, og for å konkludere sikkert om bruk av 

strukturert skjema er et effektivt tiltak.  

 

Den andre systematiske oversikten vi benyttet, ”Computerized support systems in primary 

care for type 2 duabetes patients”(5), ble publisert i 2013 og inkluderte 20 artikler som alle 

var basert på randomiserte, kontrollerte studier (RCT). Studiens målsetning var å undersøke 

om bruk av databasert beslutningsstøtte (CDSS) i primærhelsetjenesten forbedrer kvaliteten 

på diabetes type 2-omsorgen i form av bedre prestasjon hos allmennpraktikeren og bedre 

pasientutfall. Oversikten hadde klart formulerte formål hvor det ble både sett på bruken av 

CDSS alene (fire studier) og CDSS kombinert med andre hjelpemidler (tilbakemelding på 

utførelse (tre studier), påminnelse (fem studier) og saksbehandling eller saksbehandling og 

påminnelser (to studier)). Studiene ble vurdert og skåret for metodisk validitet på en 2-poengs 

skala. Det ble brukt ni indikatorer fra The Dutch Cochrane Center, blant annet randomiserte 

intervensjoner, blindede pasienter, blindede behandlere og sammenlignbare grupper. Studier 

ble kun inkludert dersom pasientene i studien hadde blitt randomisert eller dersom pasientene 

var cluster-randomisert og studien hadde tatt cluster effekter i betraktning. Det ble kun 

anvendt studier som skåret fem poeng eller mer. Det er uklart om kvaliteten på de inkluderte 

studiene er tilstrekkelig vurdert da det ikke er rapportert om systematiske skjevheter i 

studienes utførelse. Man kan ikke utelukke publikasjonsbias.   

Det ble i denne systematiske oversikten konkludert med at bruken av CDSS er effektivt for å 

forbedre behandlingsprosessen hos diabetes type 2-pasienter i primærhelsetjenesten. 

Antakeligvis er CDSS kombinert med tilbakemelding på utførelse, påminnelser og 

saksbehandling det mest effektive for å gi bedre oppfølging av pasientene og dermed bedret 

pasientutfall. Studien gir ingen konklusjon om økonomiske aspekter ved bruk av CDSS da 

kun en studie tok for seg kostnad-effekt ved CDSS primærbehandling av diabetes. 

Kostnadseffekten og effektiviteten i et langsiktig perspektiv ved bruken av CDSS i 

primærhelsetjenesten må utforskes videre. 
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3  Dagens praksis, tiltak og indikator 
3.1   Dagens praksis av oppfølging av diabetes type 2-

pasienter i allmennpraksis 
Vi hadde på 6. semester en forelesning med Morten Finckenhagen om oppfølging av 

pasienter med diabetes type 2 i allmennpraksis der vi ble anbefalt å bruke et elektronisk 

diabetesskjema fra Noklus på årskontroller. Vi synes dette skjemaet virket både smart og 

effektivt, men i løpet av vår seks ukers praksisperiode på allmennlegekontor verken hørte vi 

noe om eller brukte dette skjemaet. Vårt inntrykk fra praksisperioden er at 

diabeteskontrollene har et stort forbedringspotensial. Dagens praksis av årskontroller er 

usystematisk og kartlegger ofte ikke alle elementer som Helsedirektoratet anbefaler(7). En 

studie av 204 allmennlegers diabetesbehandling bekrefter dette inntrykket, kun 25% 

undersøkte føtter, 40% målte mikroalbumin i urin og 56% dokumentere røykevaner i 

journalen(4).  

 

Fastleger har i liten grad tatt i bruk Noklus-skjema. I 2014 sendte kun 9% av allmennlegene 

inn data til Norsk Diabetesregister via Noklus diabetesskjema(10). Vi ønsker, på bakgrunn av 

Helsedirektoratets sterke anbefaling om at Noklus skjema skal brukes, å kartlegge hvordan vi 

kan integrere dette skjemaet bedre i allmennpraksis for å øke kvaliteten på 

diabetesoppfølgingen.  

 

Vårt langsiktige mål med dette kvalitetsforbedringsprosjektet er en standardisert årskontroll  

som vil forbedre kvaliteten på diabetesoppfølgingen og sikre et likeverdig tilbud til alle 

diabetespasienter. Vi skal gjennomføre dette kvalitetsforbedringsprosjektet i Oppegård 

kommune. Vi har valgt et legesenter med fem fastleger og fire helsesekretærer som klinisk 

mikrosystem. Dersom implementeringen er vellykket ønsker vi å videreføre prosjektet til de 

fire resterende legekontorene i kommunen.  

 

3.2   Hvorfor brukes ikke Noklus diabetesskjema i 

allmennpraksis? 
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Vi har i et fiskebeinsdiagram (figur 1) skissert mulige årsaker til at årskontroller i 

allmennpraksis er usystematiske og hvorfor Noklus diabetesskjema ikke fylles ut. 

Flytskjemaet (figur 2) illustrerer hvordan et pasientforløp for en type 2 diabetiker kan se ut.  

	  
Figur	  1	  Fiskebeisdiagram:	  Vurdering	  av	  årsaker	  til	  kvalitetssvikt	  
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Figur	  2	  Flytskjema:	  Kartlegging	  av	  dagens	  praksis	   

	  
3.3   Kartlegging av dagens praksis med elektronisk 

spørreskjema 
For å få et større innblikk i dagens praksis av årskontroller sendte vi ut et elektronisk 

spørreskjema til samtlige fastleger i Oppegård kommune. Spørreskjemaet kartlegger 

fastlegenes omfang av årskontroller, om de bruker Noklus diabetesskjema og eventuelle 

positive og negative erfaringer med dette.  

 

I Oppegård kommune er det 26 fastleger fordelt på fem legekontorer. Gjennomsnittlig 

listelengde er 1110 (variasjonsbredde 500-1450)(11). Prevalensen av personer som bruker 

blodglukosesenkende midler ekskl. insulin er 29 per 1000 innbyggere, dette tilsvarer cirka 

777 pasienter med diabetes type 2(12). Dersom disse pasientene er jevnt fordelt skal hver 

fastlege gjennomføre cirka 30 årskontroller per år.  

 

Vi fikk seks svar på vårt spørreskjema (svarprosent 23%). Fire leger har brukt Noklus skjema 

i sin praksis, kun én lege bruker skjemaet fast i sin praksis nå på cirka 50-80% av sine 

pasienter. De tre legene som ikke lenger bruker skjemaet synes det er for tidkrevende, har 
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ikke installert programvaren eller har glemt å bruke det. De to legene som ikke bruker 

skjemaet sier at det ikke er en del av journalsystemet, og de hadde brukt det om det var 

mindre omfattende og lettere tilgjengelig. Disse to er ikke motiverte til å ta i bruk skjemaet.  

 

Alle legene gjennomfører årskontroller på sine diabetespasienter, 5/6 bruker 15-25 minutter 

og 1/6 >25 minutter. Se tabell 1 for hvilke elementer som inngår i årskontrollen.  

Element i diabetesårskontroll Antall, n=5 

Blodtrykksmåling 5 (100) 

Måling av kolesterol 5 (100) 

Måling av HbA1c 5(100) 

Registrering av vekt 2 (40) 

Undersøkelse av pulser på føtter 3(60) 

Undersøkelse av vibrasjonssans på føtter 3 (60) 

Kartlegger siste undersøkelse hos øyelege 5(100) 

Kartlegger siste kontroll hos indremedisiner 2 (40) 

Kartlegger psykisk helse og diabetesrelaterte psykososiale problemer 0 

Vurderer behandlingsmål og evt endring av behandling 4 (80) 

Kartlegger røykestatus 4 (80) 

Tar opp viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet 5(100) 

Monofilamenttesting av fingre og tær 2(40) 
Tabell 2 Antall fastleger n(%), gitt at de ikke bruker Noklus diabetesskjema, som gjennomfører de ulike elementene i 
en diabetesårskontroll. Det er ikke spurt om kontroll av nyrefunksjon (kreatinin, eGFR og protein-kreatinin-ratio). 

	  
3.4   Tiltak 
For å bedre kvaliteten på diabetesoppfølgingen og systematisere årskontrollene ønsker vår 

gruppe å innføre følgende tiltak ved vårt legesenter: 

Skjemaet fungerer både som et klinisk verktøy for fastlegen og et innsamlingsverktøy for 

Norsk Diabetesregister. Helsedirektoratet har en sterk anbefaling om at dette skjemaet skal 

brukes på årskontroller. Etter en kritisk vurdering av en kvalitetsvurdert to systematiske 

oversikter(5, 6), mener vi at kunnskapsgrunnlaget for å innføre dette tiltaket er 

Noklus diabetesskjema skal fylles ut på alle pasienter med diabetes type 2 som 
kommer på årskontroll.  
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overbevisende. Å fylle ut et slikt skjema virker kvalitetsforbedrende ved at det minner legen 

på hva som skal med på en årskontroll.  

 

Bruk av Noklus skjema har flere fordeler for allmennlegene. Legen kan bruke skjemaet som 

beslutningsstøtte ved at programmet, basert på registrerte data, angir en ti års risiko for 

kardiovaskulære hendelser. Legen får en årlig rapport fra Noklus basert på innrapporterte 

data og får dermed bedre oversikt over sin diabetespopulasjon. Fastlegen kan da 

sammenligne sin praksis med andre fastleger og dermed kvalitetssikre sin praksis 

(benchmarking).  

 

Vi mener at dette tiltaket er gjennomførbart ved en allmennpraksis. Programvaren for Noklus 

er gratis, lett tilgjengelig for nedlastning på nett og kompatibel med de journalsystemer som 

brukes i allmennpraksis. Representanter fra Noklus kan bistå med installering og opplæring. 

Noklus diabetesskjema henter selv opp de fleste variablene (cirka 30-35% av skjemaet) fra 

pasientens journal (for eksempel medikamenter, laboratoriedata, vekt/høyde osv.). Fastlegen 

vil muligens bruke litt lenger tid på første konsultasjon når skjemaet for første gang tas i 

bruk, men flere av variablene er grunndata og trenger bare å registreres én gang (for 

eksempel diagnoseår, type diabetes, røykestatus osv). Når grunndataene er lagt inn, vil 

skjemaet spare fastlegen for tid ved neste årskontroll. Basert på opplysningene i skjemaet kan 

programmet enkelt og raskt generere en god henvisning med alle nødvendige opplysninger, 

for eksempel til henvisning til øyelege.  

 

Innføring av Noklus diabetesskjema er også i tråd med regjeringens strategi for å redusere for 

tidlig død av diabetes med 25 prosent innen 2025(13). I denne satsingen trekkes det fram at 

Norge skal tilstrebe en god og likeverdig behandling av diabetes, der blant annet 

innrapportering av data til Nasjonal Diabetesregister/Noklus er sentralt(13).  

 

3.5   Kvalitetsindikatorer 
En kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvalitet som brukes når kvalitet skal kartlegges, 

og kan deles inn struktur-, prosess- og resultatindikatorer avhengig av hva man ønsker å 

måle(14).  
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Ved å forbedre kvaliteten på årskontrollen ønsker vi altså å påvirke selve prosessen. Det er 

derfor naturlig at vår primære kvalitetsindikator er en prosessindikator; vi vil måle hvor ofte 

Noklus diabetesskjema blir utfylt på årskontroll for pasienter med diabetes type 2 i alderen 

18-80 år i løpet av seks måneder, og deretter ta en vurdering av tiltaket og eventuelle 

endringer i implementeringen. Målet vårt er at andelen årskontroller med utfylt Noklus 

diabetesskjema skal øke slik at kvaliteten på diabetesoppfølgingen bedres og forekomsten av 

senkomplikasjoner og for tidlig død i fremtiden reduseres.  

 

Det er også naturlig at vi måler antall fastleger som har installert programvaren for Noklus 

diabetesskjema, som er en strukturindikator. Det sier seg selv at for at vi skal kunne måle 

hvor mange fastleger som fyller ut Noklus-skjema så må strukturen være på plass.  

Et langsiktig mål med vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er å redusere antall 

senkomplikasjoner (for eksempel nefropati, retinopati, polynevropati, amputasjoner) og for 

tidlig død av diabetes type 2. Disse resultatindikatorene kan brukes til å evaluere nytten av 

vårt prosjekt, men det er som sagt prosessen vi primært ønsker å forbedre i vårt prosjekt.  

 

3.5.1   Vurdering av vår hovedkvalitetsindikator 
For at en kvalitetsindikator skal være god, må den oppfylle flere grunnleggende krav(14).  

 

Relevant: Vi ønsker å forbedre årskontrollene og det er da relevant å måle i hvor stor grad 

fastlegene tar i bruk Noklus-skjema som klinisk verktøy. Å telle antall årskontroller der 

skjemaet er utfylt gjør det mulig for oss å se om tiltaket faktisk blir tatt i bruk. Indikatoren er 

relevant å måle siden vårt elektroniske spørreskjema viser at årskontrollene i dag er 

usystematiske og ufullstendige.  

 

Gyldig: Kunnskapsgrunnlaget viser at bruk av skjema i oppfølgingen av diabetes type 2-

pasienter øker kvaliteten på selve utførelsen av årskontrollen samt at det påvirker både 

intermediære resultatmål (HbA1c, lipider, blodtrykk) i en positiv retning (5, 6)  

 

Vår	  kvalitetsindikator:	  Antall	  årskontroller	  gjennomført	  der	  Noklus	  diabetesskjema	  
er	  utfylt.	  	  
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Målbar: Denne prosessindikatoren er mulig å måle både ved retrospektiv 

journalgjennomgang, statistikkføring av fastlegene, indirekte via årsrapport fra Noklus eller 

ved innsyn i HELFO-rapport om legens takstbruk.  

 

Tilgjengelig: Opplysninger om Noklus-skjema er ferdig utfylt kan fås ved journaltilgang 

eller HELFOs takstrapport. Programvaren for Noklus diabetesskjema er gratis og kompatibel 

med alle journalsystemer som brukes i allmennpraksis.  

 

Pålitelig og mulig å tolke: Det er en pålitelig kvalitetsindikator ved at skjemaet er likt for 

alle, det er kun to mulige utfall som registreres (ferdig utfylt/ikke ferdig utfylt) og verdiene 

som skal registreres i skjemaet er i tråd med de nasjonale retningslinjene(7). Det er lite rom 

for tolkning av indikatoren, skjemaet er enten utfylt eller ikke.  

 

Mulig å påvirke og sensitiv for endring: Det vil med en gang være mulig å se om tiltaket 

blir tatt i bruk og om flere leger fyller ut skjemaet/flere skjemaer blir fylt ut.  Det er lett å 

oppdage endring ved å sammenligne med data fra før tiltaket ble innført med run charts.  

 

Hensiktsmessig: Vår konklusjon er at dette er en hensiktsmessig kvalitetsindikator. Den 

fokuserer på akkurat det tiltaket vi ønsker å innføre og måler om tiltaket blir tatt i bruk eller 

ikke. Ved å ha dette som kvalitetsindikator kan fastlegenes oppmerksomhet og motivasjon til 

å fylle ut skjemaet øke og dermed sørge for at alle elementer som skal med på årskontrollen 

faktisk gjennomføres.  

 

Vi tror ikke at dette tiltaket vil kreve noe særlig mer ressurser enn ved dagens praksis siden 

Noklus programvare er gratis og fastleger skal uansett gjennomføre en slik årskontroll på 

diabetes type 2-pasienter. I starten vil tiltaket kanskje være mer tidkrevende, men ved å 

systematisere og dermed effektivisere årskontrollen kan fastlegen kanskje etter hvert spare 

inn tid som kan brukes på andre pasienter/pasientgrupper. En mulig negativ effekt ved måling 

av denne indikatoren er at oppmerksomheten på diabetespasienter øker og andre 

diagnosegrupper kan bli glemt. Det langsiktige målet er å redusere forekomsten av kostbare 

diabeteskomplikasjoner, og de ressursene som da frigjøres kan for eksempel brukes på andre 

pasientgrupper.  
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4  Prosess, ledelse og organisering 
Prosjektet vil i første omgang prøves ut med én lege på et allmennlegekontor i Oppegård 

kommune, men slik vi har gjort rede for tidligere i oppgaven ønsker vi på lang sikt å vurdere 

muligheten for å implementere Noklus diabetesskjema på årskontroll ved alle 

fastlegekontorer i Oppegård kommune. Langley og Nolan har utviklet en modell for 

kvalitetsforbedring som brukes internasjonalt(15). Denne modellen består av to deler; I del 1 

stilles tre grunnleggende spørsmål: 

1.   Hva ønsker vi å oppnå? 

Hovedmålet er at Noklus diabetesskjema skal øke kvaliteten på diabetesomsorgen ved 

at oppfølgingen av diabetes type 2-pasienter blir mer systematisk og lik for alle.  

2.   Når er endring en forbedring? 

Når flere undersøkelser/elementer inkluderes i fastlegenes årskontroll. Reduksjon av 

diabeteskomplikasjoner er en langsiktig forbedring. 

3.   Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 

NOKLUS installerer programvare i journalsystem, informasjonsmøte og opplæring 

for fastlege med representanter fra NOKLUS, opplæring og nye rutiner for 

helsesektretærer, og informasjonsplansjer i venterommet for å øke oppmerksomheten 

blant diabetespasienter.  

 

Del 2 i Langley og Nolans forbedringsmodell består av en forbedringssirkel, også kalt 

Demings sirkel, PDSA- (Plan, Do, Study, Act) eller PUKK-sirkelen (Planlegge, Utføre, 

Kontrollere, Korrigere/standardisere). 

Ut fra svarene på spørsmålene i del 1 skal det iverksettes tiltak ved å bruke Demings sirkels 

fire trinn som en systematisk problemløsningsmetode:  

1.   Planlegg (Plan)  

2.   Utfør (Do) 

3.   Kontroller (Study)  

4.   Korriger (Act)  

Ved å bruke forbedringsmodellen klargjøres endringstiltaket, vurderinger og justeringer som 

må gjøres underveis i prosessen. Før implementeringen kan regnes som gjennomført og 

vellykket må sirkelen ofte gjennomgås flere ganger.  
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Figur	  2	  De	  fire	  trinnene	  som	  inngår	  i	  en	  systematisk	  problemløsingsmetode(15).  

Planlegge: I følge Deming innebærer planlegging av en endring å avklare situasjonen her og 

nå samt sette opp mål og tiltak som må til for å nå oppnå endring. Det er viktig å sikre at de 

involverte har nok kunnskap og at nødvendige ressurser er tilgjengelige, blant annet folk, tid 

og penger (15). En felles forståelse for behovet for forbedring er sentralt for å skape et godt 

grunnlag i oppstartsfasen av et forbedringsprosjekt.  

For å avklare dagens situasjon med bruk av Noklus diabetesskjema og gjennomføring 

av årskontroller vil vi utarbeide et elektronisk spørreskjema som tar under fem minutter å 

gjennomføre som blir sendt til samtlige fastleger i Oppegård kommune. Ut fra resultatene kan 

vi se hvordan eksisterende årskontroller gjennomføres og hvilket behov det er for 

implementering av Noklus diabetesskjema. Ingen av KLoK-gruppens medlemmer observerte 

at Noklus-skjemaet ble brukt hos fastlegene i allmennpraksis i 10.semester, og vi mistenker 

derfor at dette skjemaet kan implementeres bedre også i Oppegård kommune.  

 

Gode mål for hva man ønsker å oppnå i forbedringsarbeidet er viktig og de bør være 

“SMARTE”: spesifikke, målbare, ansporende, realistiske, tidsbestemte og enighet om (16). 

At deltakerne føler eierskap og engasjement i prosjektet er grunnleggende for å få til en felles 

enighet og felles forståelse av prosjektet som helhet. Hovedmålet vårt er at bruk av Noklus 

diabetesskjema skal øke kvaliteten på diabetesomsorgen ved at oppfølgingen av pasienter 

med diabetes type 2 blir mer systematisk og lik for alle. Et delmål er at alle leger i Oppegård 
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kommune som tar i bruk Noklus diabatesskjema på årskontroller, vil se at de på lengre sikt 

sparer tid på årskontrollen, tjener mer, bidrar til diabetesregisteret og har pasienter med færre 

diabetesrelaterte komplikasjoner. I første omgang vil vi utprøve implementeringen sammen 

med en energisk, positiv og engasjert fastlege som er godt likt av både sine kollegaer og sin 

pasientpopulasjon og helsesekretærene på det utvalgte legekontoret. Prosjektgruppen vil 

bestå av denne fastlegen, en representant for helsesekretærene, en representant fra Noklus og 

to medlemmer fra KLoK-gruppen. Midtevaluering gjøres etter tre måneder med påfølgende 

endringer basert på prosjektgruppens erfaringer, og sluttevaluering etter seks måneder. Går 

implementeringen etter planen, og legen er tilfreds med skjemaet, ønsker vi å inkludere de 

resterende legene på legekontoret innen et år, og eventuelt gradvis utvide implementeringen 

til de fire andre legekontorene i Oppegård kommune på lengre sikt. Som en ekstra motivasjon 

forslår vi at noe av opplæringen, undervisningen og gjennomgangen av erfaringer kan være 

en del av fastlegesmågruppene, og dermed være poenggivende med tanke på opprettholdelse 

av allmennlegespesialiteten. 

 

Utføre: Det er smart å forsøke implementeringen på en mindre testgruppe først og vi har 

derfor opprettet en prosjektgruppe(15, 16). Vi avtaler et informasjonsmøte i lunsjpausen på 

det utvalgte legesenteret med legen, helsesekretærene, Noklus-representanten og to 

representanter fra KLoK-gruppen, der det blir gitt opplæring i bruk av Noklus 

diabetesskjema, hva en årskontroll skal innholde i følge de nye retningslinjene fra 

Helsedirektoratet(7) og hvordan denne implementeringen skal løses rent praktisk. Noklus-

representanten installerer programvaren på legens PC, og prosjektet er klart for å settes i 

gang. Medlemmene fra KLoK-gruppen må ikke overkjøre legen og helsesekretærene, men 

tillate skepsis til prosjektet, for eksempel stramt tidsskjema, tilfredshet med eksisterende 

praksis, frykt for økt arbeidsmengde og at klinisk skjønn får mindre plass i konsultasjonen 

(17).	  Før oppstart må derfor alle argumenter for og imot implementeringen diskuteres slik at 

hele gruppen føler eierskap og engasjement i endringen. Dette kan forebygge uheldige 

misforståelser som medfører at implementeringen uteblir. I samarbeid med fastlege og 

helsesekretærer vil vi opprette nye prosedyrer for hvordan en årskontroll skal foregå rent 

praktisk på legekontoret (for eksempel registrering i timebok, rekvirering av korrekte prøver 

og prøvetaking før konsultasjon). Vi vil utarbeide informasjonsplansjer og/eller -brosjyrer 

som retter seg til diabetespasienter på venterommet, for å gjøre dem oppmerksomme på at 

deres fastlege bør benytte seg av Noklus-skjema. Vi må sørge for at nødvendig 

undersøkelsesutstyr er på plass og vi vil prøve å få til et samarbeid med kommunen for 
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økonomisk sponsing (for eksempel monofilament-test). Vi oppfordrer fastlegen til å innkalle 

flere diabetespasientene til årskontroll de første tre månedene for å komme i gang med 

Noklus diabetesskjemaet. Vi utarbeider et skjema der fastlege og helsesekretærer skal fylle 

ut/krysse av for hver årskontroll, om Noklus-skjema er benyttet og eventuelle erfaringer 

underveis som skal medbringes til evalueringsmøte med prosjektgruppen.  

  
Kontroller: Resultatene må kontrolleres slik at man kan sammenlikne hvordan det går i 

forhold til oppsatt mål. Fungerer tiltakene bedre enn ved gammel prosess(15)? Legen og 

representanten for helsesekretærene tar med utfylt skjema, erfaringer og opplevelser til 

lunsjmøte med prosjektgruppen etter tre måneder og seks måneder. Hvilke utfordringer har 

de hatt med nye rutiner og Noklus-skjemaet? Har de funnet gode løsninger? Hvordan kunne 

eventuelle problemområder vært annerledes? Ved sluttevalueringen måles antallet 

diabeteskonsultasjoner som er utført med Noklus diabetesskjema ved hjelp av utfylt 

registreringsskjema, journalgjennomgang eller rapport fra HELFOs takstsystem, og 

erfaringene ved bruk av Noklus-skjemaet gjennomgås.  

 

Korrigere: Etter at man har oppsummert prosessen basert på evalueringen under 

«kontroller»-trinnet, gjøres korrigeringer. Har man funnet en god løsning, kan den innføres 

som rutine og standardiseres, og implementeres i hele organisasjonen. Dersom man finner 

avvik i prosessen må planen korrigeres eller målene justeres (15). Tilbakemeldinger på 

spørreskjemaet som ble sendt ut i oppstartsfasen av prosjektet, viste at kun én av fastlegene i 

Oppegård kommune brukte skjemaet før oppstart av prosjektet. Forbedring vil derfor ses med 

en gang. Hovedevalueringen etter seks måneder er som nevnt for tidlig for å kunne vurdere 

langtidsvirkninger som redusert sykelighet, men det vil evalueres om legene opplever at 

bruken av skjemaet øker kvaliteten på diabetesomsorgen, om årskontrollen blir mer 

systematisk og lik for alle, om de er interessert i å fortsette å bruke skjemaet, om de sparer tid 

ved dokumentering og henvisning og om de er tilfreds med økonomisk takst. Noklus-

representanten må, basert på tilbakemeldingene fra prosjektgruppen, vurdere om det kan 

gjøres endringer i programvaren for å gjøre bruken enklere. Opplever fastlegen at endringene 

er så positive at det vil lønne seg å implementere Noklus diabetesskjema hos alle fastlegene 

på legesenteret, og senere i de resterende fire legesentrene i Oppegård kommune? Ulempene 

for legene må vurderes opp mot fordelene pasientene på lang sikt kan ha av en standardisert 

årskontroll. Alle utfordringer underveis i implementeringsprosessen må identifiseres, 

diskuteres, og eventuelt korrigeres, før man vurderer nytten av å gjennomføre prosjektet. 
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Dersom implementeringen ikke har gått etter planen, må PDSA-sirkelen gjennomgås på nytt, 

og om nødvendig endre planleggingen og utførelsen av prosjektet, med grundigere 

informasjon før oppstart, bredere enighet om kunnskapsgrunnlaget for implementeringen og 

økt fokus på implementeringen i det daglige. Dersom prosjektet er vellykket må det 

synliggjøres for de andre legesentrene i kommunen, slik at de også ønsker å delta i prosjektet. 
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5  Diskusjon og konklusjon 
5.1   Forbedringsprosjektet 
I dette forbedringsprosjektet ønsker vi på bakgrunn av Helsedirektoratets sterke anbefaling(3) 

om at Noklus diabetesskjema skal brukes ved årskontroller, å kartlegge hvordan vi kan 

integrere dette skjemaet i allmennpraksis for å forbedre kvaliteten på diabetesoppfølgingen 

og sikre et likeverdig tilbud til alle diabetespasienter. Vi brukte Langley og Nolan sin modell 

for kvalitetsforbedring, Demings sirkel, i forbedringsprosessen(15). 

 

Vi startet med å sende ut et elektronisk spørreskjema til 26 leger i Oppegård Kommune med 

spørsmål angående bruk av Noklus diabetesskjema, hvorav seks  

allmennleger svarte, og ingen av dem brukte skjemaet per dags dato. Prosjektet vil i første 

omgang prøves ut med én lege på et allmennlegekontor i Oppegård kommune, og på lengre 

sikt vurdere muligheten for å implementere Noklus diabetesskjema på årskontroll ved alle 

allmennlegekontorer i Oppegård kommune. Prosjektgruppen, bestående av en fastlege, 

representant for helsesekretærene, Noklus-representant og to medlemmer fra KLoK-gruppen, 

med felles forståelse for kunnskapsgrunnlaget og behovet for forbedring, er sentralt for å 

skape et godt grunnlag for en vellykket implementering. I første omgang vil prosjektet vare i 

seks måneder, og allmennlegen og helsesekretærene involveres i informasjonsmøtet før 

oppstart og de kommer med vurderinger underveis og ved evalueringer etter tre og seks 

måneder. Vi vil videre diskutere hvordan Noklus diabetesskjema kan innføres og utfordringer 

knyttet til implementeringen.  

 

 

5.2   Hvordan Noklus-skjema kan innføres (tiltak) 
Skjemaet er tenkt å virke kvalitetsforbedrende ved å minne legen på hva som faktisk skal 

inkluderes i en årskontroll. Skjemaet er gratis, lett tilgjengelig på nettet for nedlastning, og er 

kompatibelt med dagens journalsystemer. Samhandlingskoordinatorer fra Noklus, som for 

eksempel diabetessykepleiere, kan bistå med implementering av Noklus diabetesskjema på 

fastlegekontorene i kommunen ved å gi veiledning, opplæring og hjelp til installasjon av 

programvaren. Legekontorene i kommunen kan få tilsendt informasjon i form av brosjyrer og 

lignende som beskriver tilbudet nærmere og om at implementeringen av skjemaet er 

kostnadsfritt (18, 19). 
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Man kan se for seg flere måter å organisere bruken av skjemaet på fastlegekontoret. 

Eksempelvis kan nye prosedyrer lages der helsesekretærene innhenter en del basisdata samt 

tar blodprøver før legen gjør selve årskontrollen og sjekker for eventuelle diabetesrelaterte 

komplikasjoner. En annen måte å organisere arbeidet på er å gi helsesekretærene opplæring 

slik at de tar større deler av årskontrollen selv mens legen har ansvar for medikamenter og 

henvisninger(20). 

  
5.3   Utfordringer og svakheter ved implementering av 

Noklus-skjema 
Helsedirektoratet har en sterk anbefaling om at Noklus diabetesskjema skal brukes på 

årskontroller(3), men da det viste seg at kunnskapsgrunnlaget som ligger bak anbefalingen er 

mangelfull, brukte vi to systematiske oversikter(5, 6) for å bygge opp under anbefalingene fra 

Helsedirektoratet, i tillegg til den systematisk oversikten publisert i Tidsskrift for Den norske 

legeforening (8). Disse systematiske oversiktene konkluderte med at flere deltakere og lengre 

observasjonstid må til for å kunne påvise en signifikant reduksjon i diabetesrelaterte 

komplikasjoner og for tidlig død og dermed konkludere sikkert om bruk av strukturert skjema 

er et effektivt tiltak.  

 

Ved implementering av et slikt elektronisk skjema i allmennpraksis kan det tenkes at større 

oppmerksomhet rettes mot diabetespasienter med den konsekvens at andre diagnosegrupper 

kan bli glemt og eventuelt oversett(6). Lav interesse hos fastlegene for bruk av skjema i 

årskontrollen, samt dårlig kunnskap om skjemaets innhold og dets fordeler, kan bidra til 

dårlig motivasjon til å implementere dette i allmennpraksis. Liten datakunnskap kan gjøre 

installasjonen av programvaren og hvor man finner den til en utfordring samt at det kan 

oppleves som en tungvint løsning dersom man ikke er teknisk orientert. 

Noen opplever nok tiden man blir nødt til å bruke på utfylling av skjemaet kan komme i 

konflikt med den tiden man faktisk har til rådighet for undersøkelse og kontakt med 

pasienten. 

Programvaren har ikke mulighet til å gi legen påminnelse om at årskontroll snart bør 

gjennomføres eller burde vært gjennomført. Dersom legen ikke bruker skjemaet jevnlig er det 

fort gjort å glemme å bruke det.  
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5.4   Fordeler ved bruk av Noklus-diabetesskjema 
Fastlegen kan bruke Noklus diabetesskjemaet som beslutningsstøtte. Programmet angir 10-

års-risiko for kardiovaskulære hendelser basert på de data som har blitt registrert. Skjemaet 

fungerer som en sjekkliste som kan minne fastlegen på å gjennomføre alle elementer i en 

årskontroll. En systematisk oversikt (5) viser at legens behandlingsprosess forbedres ved bruk 

av elektroniske skjema, spesielt når programmet kombineres med påminnelser. Man må 

vurdere om Noklus programvare bør oppdateres med påminningsmulighet, i tråd med 

oversiktsartikkelens konklusjon(5). 

 

 

Legen får rapport fra Noklus hvert år basert på data som har blitt rapportert inn fra legen selv 

(samtykkebasert register), dette gir mulighet for en bedre oversikt over legens egen 

diabetespopulasjon. Dessuten gir lokale rapporter god oversikt over behandlingen av 

fastlegens diabetespasienter. For eksempel kan man generere en oversiktlig tabell over alle 

pasientene som i de siste to årene har fått diagnosekoden T-89 eller T-90. En annen 

lokalrapport kan sortere på den enkelte pasient og legen kan dermed raskt finne ut hvem av 

pasientene som har vært til undersøkelse hos øyelege i løpet av de siste to årene(20). 

 

Legen kan dessuten ut fra Noklus-genererte rapporter, sammenligne egen oppfølging og 

gjennomføring av årskontroller mot andre fastleger, og dermed overvåke kvaliteten i sin egen 

praksis(21). Gode henvisninger lages automatisk basert på de data som er registrert i 

skjemaet(19). 

 

Grunndata behøver bare registreres en gang. Etter førstegangs registrering er tanken at bruk 

av skjemaet vil spare legen tid ved fremtidige konsultasjoner og årskontroller. 

 

Av økonomiske incentiver som følger med bruk av skjemaet bør også normaltariffens takst 

109 (kr 110) nevnes. Denne taksten kommer i tillegg til prøvetakningstakst 701a (50 kr + 

50kr) for bruk av HbA1c takst 709 (130 kr) Til sammen 340 kr i tillegg til konsultasjonstakst 

2ad + 2dd og tidstakst 2cd(22). Det som særlig vektlegges fra myndighetenes side er 

muligheten for å kombinere takst 109 med tidstakst 2cd slik at legen betales både for bruk av 

skjema og tidsbruk. 
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5.5   Kost-/ nyttevurdering 
Programvaren er gratis, lett tilgjengelig blant annet fra Noklus sine egne hjemmesider og har 

egne brukerveiledninger basert på hvilket journalsystem fastlegen benytter seg av (8). 

Implementeringen tar nok litt lengre tid i begynnelsen, men vil på sikt spare tid ved 

påfølgende årskontroller.  

 

Årskontroller av diabetespasienter er i dag ofte både usystematiske og ufullstendige. Ved å ta 

i bruk et diabetesskjema er formålet å øke kvaliteten på diabetesomsorgen, gjøre 

oppfølgingen av pasienter med diabetes type 2 mer systematisk og effektiv og være 

standardisert og dermed sikre lik behandling av alle pasientene. Noklus diabetesskjema er 

ment både som klinisk verktøy for fastlegen og som innsamlingsverktøy for 

diabetesregisteret. 

Forbedring i oppfølgingen kan sees når flere av de undersøkelsene som faktisk bør og skal 

være med i en årskontroll automatisk gjennomføres av legen. Det langsiktige målet for 

forbedring er for eksempel reduksjon av diabeteskomplikasjoner. 

 

I HELFOs Kontrollrapport 6-2016(23) presiseres det om tidstakst 2cd: 

«En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. 

Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves 

refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.» 

 

Dette innebærer at bruk av hjelpepersonell til gjennomføring av årskontroll ikke utløser 

tidstakst. Det kan diskuteres om dette medfører lavere interesse for bruk av skjema siden 

kombinasjon med tidstakst er et av de viktigste økonomiske incentivene for bruk av skjemaet. 

 

Det finnes dog mangelfulle data for å kunne konkludere sikkert med om hvorvidt bruk av 

strukturerte skjemaer er et kostnadseffektivt tiltak eller ikke. Det kan likevel være verdi av et 

nasjonalt register som gir informasjon og data til forskning og som dermed til syvende og sist 

kan komme pasienten til gode. 

 

Ved å bruke slike digitale skjema er dessuten tanken at man kan fange opp de med dårlig 

kontroll over sin egen sykdom, og dermed på sikt redusere andelen av de med stor samlet 

risiko for blant annet kardiovaskulære hendelser. 
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Kvaliteten på dokumentasjonen er om bruk av digitale skjema ved årskontroll av 

diabetespasienter er lav. Det er lite dokumentert om effekt av behandlingen, og om lavere 

sykelighet og færre risikofaktorer hos pasientene(6). 

 

Behandling av diabetes kan sees som et samarbeid mellom pasient og lege, siden det er 

pasienten som står for mesteparten av egen kontroll og medisinering. Det kan derfor være 

interessant å vite hva slags meninger pasientene selv har om bruk av slike skjema.  

 
5.6   Konklusjon 
Noklus-skjemaet er som tidligere nevnt både et klinisk verktøy og et innsamlingsverktøy. 

Våre egne erfaringer fra praksis hos allmennleger samt kartlegging av bruk av Noklus i 

Oppegård kommune tilsier at slike type skjema for diabeteskontroll/årskontroll er i lite bruk i 

dag.  

Vi mener at det er grunnlag for å implementere Noklus diabetesskjema som sjekkliste og 

systematisk gjennomføring av en diabetesårskontroll. 

Kostnaden ved bruk av et slikt skjema anser vi som minimal da selve skjemaet og 

installeringen er kostnadsfri og det følger med egen takst for bruk av skjemaet. Fastleger skal, 

ved bruk av skjema eller ikke, gjennomføre årskontroll av sine diabetespasienter, og selv om 

implementering og førstegangsbruk av skjema kan fremstå som tidkrevende, mener vi at 

fastlegen ved kontinuerlig bruk vil spare tid og få en mer systematisk og effektiv 

gjennomgang av en diabetesårskontroll og til slutt en bedre oppfølging av pasienter med 

diabetes.  

 

Vår kritiske vurdering av systematiske oversikter(5, 6) gir ikke støtte til en sterk anbefaling 

for bruk av skjema ved diabetes årskontroll slik som i Helsedirektoratet sin nye 

retningslinje(3). Likevel er vår konklusjon at implementering av Noklus diabetesskjema ved 

årskontroller som et ledd i vårt kvalitetsforbedringsprosjekt, mest sannsynlig vil bedre 

diabetesomsorgen ved å minne fastlegen på å gjennomføre diabetes årskontroll, men at det 

per dags dato trengs flere studier for å konkludere sikkert om skjemaet vil ha en effekt på 

redusert sykelighet og mortalitet. 
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