
Vedlegg 2 Sjekkliste “Review of CDSS in primary 

diabetes care” 

	  
«Computerzied Decision Support Systems in Primary Care for type 2 Diabetes Patients 

Only Improve Patients outcomes when Combined with feedback on Performance and 

Case management: A Systematic Review” 

	  
Er formålet med 
oversikten klart 
formulert? 

JA. Denne systematiske oversikten gjennomgår effekter av CDSS 
alene eller i kombinasjon med andre støttende verktøy, som for 
eksempel et påminningssystem eller tilbakemelding av utførelse, i 
primærhelsetjenesten for å forbedre pasientens utfall og utøverens 
utførelse i behandlingen av diabetes type 2 (T2DM). 
 

Søkte forfatterne 
etter relevante type 
studier? 

JA. Randomiserte kontrollerte studier (RCT) som var publiserte i 
akademiske «peer-reviewed» tidsskrifter ble ansett som relevante. 
Studiene sammenlignet effektene av T2DM-behandling med/uten 
bruk av CDSS på klinisk utførelse og/eller pasient-utfall. 
 

Er det sannsynlig at 
viktige og relevante 
enkeltstudier er 
funnet? 

JA. Søkestrategien ble oppgitt referert. Systematiske søk ble gjort i 
relevante databaser; PubMed, Embase og Cochrane Library. 
Det finnes ingen universell definisjon på CDSS (Computerized 
Decision Support Systems) og forfatternes egen definisjon av 
CDSS ble dermed avgjørende for søkestrengen; «individual patient 
characteristics are used in software algorithms and/or matched to a 
computerized knowledge base, to generate treatment 
recommendations». Det ble kun søkt etter publiserte 
engelskspråklige studier, og de inkluderte studier fra perioden 
januar 1990 til juli 2011. Det ble i tillegg gjort manuelle søk i 
referanselister fra relevante oversiktsartikler og i aktuelle RCT. 
Følgende søketermer ble brukt:	  “diabetes” AND (“decision 
support» OR «computer-assisted decision making» OR “artificial 
intelligence” OR “electronic intervention” OR “internet” OR 
“reminder systems” OR “recall system” OR “feedback” OR “RCT” 
OR “trial” OR “benchmark”) AND (“randomised” OR 
“randomized” OR “RCT” OR “trial” OR “evaluation studies”) 
 

Er kvaliteten på de 
inkluderte studiene 
tilstrekkelig 
vurdert? 

UKLART. Alle studiene ble vurdert og skåret for metodisk 
validitet på en 2-poengs skala. De brukte ni indikatorer fra «the 
Dutch Cochrane Center» bl.a; randomiserte intervensjoner, 
blindede pasienter, blindede behandlere og sammenlignbare 
grupper. Studier ble kun inkluderte dersom de randomiserte 
pasienter eller dersom de var cluster-randomiserte og som tok 
cluster effekter til betraktning.  Kun studier som skåret 5 poeng 
eller mer ble anvendt.  
 



Det er ikke rapportert vurdering av systematiske skjevheter i 
studienes utførelse i denne oversikten. Man kan ikke utelukke 
publikasjonsbias i studien. 

Dersom resultater 
fra de inkluderte 
studiene er 
kombinert statistisk 
i en metaanalyse, 
var dette 
fornuftig/forsvarlig? 

En metaanalyse var ikke mulig å gjennomføre pga intervensjonene 
og utfallsmålene er heterogene. 

Hva forteller 
resultatene? 

4 studier brukte kun CDSS eller et web-basert diabetes 
behandlingssystem. Studiene viste ikke signifikant forbedring i 
utfall hos pasientene, men kunne vise til forbedret «process of 
care» (behandlingsprosess) som for eksempel antall utførte fot-
undersøkelser, økt gjennomsnittlig antall målinger og antall utførte 
laboratorietester. 
5 studier anvendte CDSS med påminnelser. 3 av disse studiene 
viste kun forbedring i «process of care». Det ble funnet 
forbedringer i årlige HbA1c-målinger, retinaundersøkelser. ! av 
disse studiene fant at flere justeringer i behandlingen ble gjort 
dersom glukosenivåene gikk over 8.3mmol/L. 
3 studier målte effekten av CDSS og tilbakemelding på utførelsen. 
Av disse fant man at behandlingsprosessen ble forbedret ved et 
sterkere mønster for reseptforskriving. 
2 studier målte effekten av CDSS med saksbehandling eller med 
saksbehandling og påminnelser og fant signifikante forbedringer i 
HbA1c, totalkolesterol, HDL-C, vekt og systolisk blodtrykk. 
Samlet viste studiene at CDSS i primærbehandling av diabetes type 
2 er effektivt for å forbedre behandlingsprosessen. Kombinasjonen 
av CDSS med tilbakemelding på utførelse, tilbakemelding og 
saksbehandling er antakeligvis det mest effektive for å gi bedre 
oppfølging av pasientene og dermed bedret «patient outcome». 
 

Hvor presise er 
resultatene? 

Usikkert. Konfidensintervaller er manglende. 

Kan resultatene 
overføres til 
praksis? 

Studiene ble utført i flere land, deriblant USA, Canada, Danmark, 
Norge, Nederland og Korea. En del av disse landene har i praksis 
flere likhetstrekk med det norske helsevesenet. Noen av deltakerne 
kommer fra Norge og land som kan sammenlignes med vårt 
samfunn og pasientpopulajson. 
 

Ble alle viktige 
utfallsmål vurdert? 

De fleste studiene tok for seg risikofaktorer (HbA1c, LDL-C, SBP, 
DBP), antall tester som ble utført per år, øyeundersøkelse, 
fotundersøkelse, antall fullførte laboratorieundersøkelser og 
blodtrykksmålinger. Noen studier så på antall innleggelser i 
sykehus, antall dager på avdelingen og besøk i akuttmottak. Andre 
utfallsmål som ble undersøkt var Hyperglykemi, hypertensjon og 
hyperlipidemi. 
Harde utfallsmål som dødelighet og hjerte- og karsykdom ble ikke 
vurdert. 



 
Er fordelene verdt 
ulemper og 
kostnader? 

Studien gir ingen konklusjon om økonomiske aspekter ved bruk av 
CDSS da kun en studie tok for seg kost-effekt ved CDSS-basert 
primærbehandling av diabetes. CDSS er effektive når det kommer 
til å forbedre behandlingsprosessen som ved laboratorieprosedyrer, 
kliniske undersøkelser og hvor ofte disse utføres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


