
Vedlegg 3 Sjekkliste for ”Bruk av skjema i oppfølgning 

av diabetes” 
Er formålet med 
oversikten klart 
formulert? 
 

Ja, oversikten undersøker om allmennlegers bruk av skjemaer for 
registrering av klinisk data bidrar til lavere dødelighet og sykelighet hos 
pasienter med diabetes type 2 som følges opp i allmennpraksis.  
Problemstillingen i oversikten er hvordan bruk av skjema i 
diabetesoppfølgingen i primærhelsetjenesten påvirker: 
1)   Dødelighet, hjerteinfarkt, hjerneslag og komplikasjoner som perifere 

nerveskader, øyebunnsforandringer eller diabetisk nyreskade. 
2)   Risikofaktorer som mikroalbuminuri, langtidsblodsukker (HbA1c), 

blodtrykk, vekt og lipider hos personer med diabetes type 2.  

Søkte forfatterne etter 
relevante type studier? 

Ja, forfatterne søkte etter relevante randomiserte kontrollerte studier som 
svarer på spørsmålet om effekt ved bruk av slike skjemaer i 
diabetesoppfølgingen. 

Er det sannsynlig at 
viktige og relevante 
enkeltstudier er 
funnet? 
 

Ja. Fullstendig søkestrategi er oppgitt og referert (databaser som er 
brukt, dato for søk, antall treff, inklusjonskriterier og søkestreng som ble 
brukt i de ulike databasene). De søkte systematisk etter primærstudier og 
etter systematiske oversikter i relevante databaser (Medline, Embase, ISI 
Web of Science, Cochrane og PubMed, samt HTA Database og DARE). 
I tillegg søkte de etter relevante studier ved å gjennomgå referanselistene 
til de inkluderte studiene. De forhørte seg også med seg med 
fageksperter. De kombinerte tekst- og emneord som beskriver 
populasjonen og intervensjonen (eks. (diabet*) AND (structured care 
OR benchmarking OR decision support systems OR structured 
assessment OR standardized patient record)), og de avgrenset søket med 
søkeord for primærhelsetjenesten (eks. primary care OR community 
care). Ved hjelp av forhåndsdefinerte inklusjonskriterier (studiedesign, 
populasjon, intervensjon, kontroll, utfall, oppfølgingstid og språk) endte 
forfatterne opp med å inkludere åtte randomiserte kontrollerte studier 
publisert mellom 2001 og 2011.  

Er kvaliteten på de 
inkluderte studiene 
tilstrekkelig vurdert? 
 

Ja, forfatterne benyttet GRADE til å vurdere kvaliteten på den samlede 
dokumentasjonen. Med GRADE avgjorde de hvor stor tillit de hadde til 
resultatene basert på tilgjengelig dokumentasjon. Faktorer som bidro til å 
redusere deres tillit til resultatet var: Studiekvalitet (primærstudier med 
høy risiko for skjevhet), inkonsistens, upresise effektestimat, 
overførbarhet og faren for rapporteringsskjevheter. Faktorer som bidro 
til å øke deres tillit til resultatet var: Sterk sammenheng mellom tiltak og 
utfall, dose/responsgradienter og sannsynlighet for omvendte 
forvekslingsfaktorer. Den samlede kvaliteten ble beskrevet som høy, 
middels, lav eller svært lav.  
Forfatterne vurderte studienes risiko for systematiske feil i henhold til 
Cochranes verktøy. Risiko for skjevheter knyttet til pasientseleksjon, 
utførelse, påvisning, oppfølging og rapportering ble vurdert. 
Randomiseringsprosedyre, maskering av deltakere, maskering av 
personell og frafallsanalyser var spesielt viktig. Forfatterne vurderte at 
tre av studiene hadde lav risiko for skjevhet, mens de andre studiene 
hadde høy risiko for skjevhet. Dette skyldtes først og fremst at 
randomiserings- og maskeringsprosedyrer var uklart beskrevet. 



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

 

Ja. Data fra ulike studier av samme design ble lagt inn i Review 
Manager Software og sammenstilt i metaanalyser. De benyttet en 
random effektmodell som tar hensyn til at den sanne effekten kan variere 
mellom enkeltstudier. Resultatene for dikotome utfall presenterte de som 
hasardsratio (HR – som er et effektmål for tid til hendelse), eller 
oddsratio (OR – som er et effektmål for odds for en hendelse på et 
bestemt tidspunkt) med 95% konfidensintervall. Resultatene for 
kontinuerlige utfall presenterte de som gjennomsnittsforskjeller (MD) 
med konfidensintervall hvis mulig. De sammenstilte resultater for 
primær- og sekundærutfall.  
Det ble rapportert resultater på primærutfall i kun én studie (dødelighet, 
hjerte-kar-sykdom, perifer nevropati, retinopati). Syv av de åtte 
inkluderte studiene rapporterte relevante sekundærutfall (risikofaktorer) 
ved skjemabruk, men bare fem av dem rapporterte data på en måte som 
tillot inklusjon i metaanalyser. De resterende studiene oppgav ikke tall 
som tillot justering for klyngeeffekter, og én studie rapporterte grad av 
måloppnåelse. Resultatene fra disse studiene ble derfor beskrevet 
narrativt, og viste i hovedsak resultater som stemmer overens med 
metaanalysene.   

Hva forteller 
resultatene? 
 

Én studie fulgte opp 1262 pasienter gjennom 6 år, og undersøkte effekt 
på harde utfallsmål uten å finne tydelige effekter på dødelighet, angina 
pectoris, ikke-dødelig hjerteinfarkt, ikke-dødelig hjerneslag, ny perifer 
nevropati eller retinopati. Resultatene pekte i positiv retning, men 
kvaliteten på dokumentasjonen var ikke tilstrekkelig til å bekrefte eller 
avkrefte mulig effekt. HR eller OR samt konfidensintervall ble oppgitt 
(se oppsummerende GRADE-tabell for primærutfall). 
Syv studier undersøkte effekt på risikofaktorer, og fant at bruk av 
diabetesskjema har trolig en liten, positiv effekt på blodtrykk og på 
totalkolesterol. Bruk av skjema har trolig liten eller ingen effekt på 
kroppsvekt. Virkningen på langtidsblodsukker er usikker. Virkningen på 
mikroalbuminnivået i urin er også usikker. Studiene viste en reduksjon 
av risikofaktorer ved bruk av skjema, og de fleste var statistisk 
signifikante, men endringene var små. Gjennomsnittforskjeller (MD) og 
konfidensintervall ble oppgitt for alle (se oppsummerende GRADE-
tabell for sekundærutfall). 

Hvor presise er 
resultatene? 

Lav tillit til effektestimatene. Dette skyldes stort sett inkonsistente 
og/eller upresise resultater (brede konfidensintervaller). 

Kan resultatene 
overføres til praksis? 

Studiene ble utført i vestlige land med pasienter og helsesystemer som 
likner det norske, kanskje med unntak av USA. Den ene studien som 
rapporterte harde utfallsmål ble utført i Danmark, hvor helsevesenet har 
mange organisatoriske fellestrekk med Norge. I denne studien fikk 
deltakende allmennleger kurs i gjeldende retningslinjer. Ved hver 
konsultasjon ble legene bedt om å registrere vitale pasientdata, og de ble 
oppfordret til å avtale konkrete behandlingsmål med pasientene sine. 
Legene mottok også årlige rapporter om pasientenes behandlingsforløp. 
Skjemaet var derimot ikke integrert i elektronisk journal. Tiltakene har 
allikevel mange fellestrekk med den rollen diabetesskjema har tenkt til å 
ha i norsk allmennpraksis og dermed overførbar.   
I oversiktsartikkelen opplyser forfatterne om at det er brukt ulike typer 
skjemaer og ulike typer tilbakemeldinger i de inkluderte studiene, men at 
de vurderer det til at forskningslitteraturen gir kunnskap som belyser 
mulige virkninger på bruk av diabetesskjema i norsk allmennpraksis.  

Ble alle viktige 
utfallsmål vurdert? 

Både harde utfallsmål (dødelighet, hjerte-kar-sykdom, nevropati og 
retinopati) og risikofaktorer (mikroalbuminuri, langtidsblodsukker, 



blodtrykk, lipider, kroppsmasse) ble undersøkt og vurdert. Oversikten 
vurderer ikke effekt av prosessindikatorer, andel pasienter som er dårlig 
regulert, pasienter og helsepersonells erfaringer/opplevelser ved bruk av 
skjema, hvorvidt innsamling og bearbeiding av data kan forbedre 
kvaliteten på oppfølgingen av pasientene, og økonomiske aspekter 
(f.eks. tidsbruk for legen). 

Er fordelene verdt 
ulemper og kostnader? 
 

Diabetesskjema kan brukes som et klinisk standardisert arbeidsverktøy 
og som en viktig påminnelse for allmennlegen. I tillegg kan skjemaet 
brukes som innsamlingsverktøy for Norsk diabetesregister. Et nasjonalt 
register kan brukes som datagrunnlag for forskning. Dette kan igjen kan 
komme pasienten til gode.  
En legekonsultasjon har tilmålt tid. I tillegg til samtale og undersøkelse 
av pasient skal legen også ha tid til rådgivning med tanke på livsstil, 
spørsmål fra pasienten, og kanskje samtale med pasienten om 
følelsesmessige og praktiske forhold knyttet til det å leve med en kronisk 
sykdom. Den tiden som legen skal bruke på å fylle ut et skjema kan 
komme i konflikt med den samlede tiden som er til rådighet for direkte 
kontakt med pasienten. 

 
Artikkelens resultat og hovedbudskap 
Den systematiske oversikten publisert av Folkehelseinstituttet i mars 2016 undersøkte om 
allmennlegers bruk av skjemaer for registering av klinisk data fører 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 
totalkolesterol (tre studier). Virkningen på langtidsblodsukkernivå og mikroalbuminnivået i 
urin 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. Mange deltakere og lang 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.  
 
 
Oppsummerende GRADE-tabell for primærutfallene 

Utfall Beregnet absolutt effekt (95% 
KI)  
 

Relativ 
effekt (95% 
KI) 

Antall 
deltagere 
(studier) 

Kvaliteten på 
dokumentasjonen 
(GRADE) 

 Risiko med 
vanlig 
oppfølging 

Risiko med 
strukturert 
oppfølging 

   

Dødelighet 339 per 1000 314 per 1000 
(258 til 377) 

HR 0.91 
(0.72 til 1.14) 

1262 (1 RCT) LAV1,2 



Angina 
pectoris 

67 per 1000 61 per 1000 (34 
til 107) 

OR 0.90 
(0.49 til 1.66) 

714 (1 RCT) LAV1,2 

Hjerteinfarkt 
(ikke-
dødelig) 

46 per 1000 30 per 1000 (15 
til 61) 

OR 0.65 
(0.31 til 1.35) 

830 (1 RCT) LAV1,2 

Slag (ikke-
dødelig) 

40 per 1000 35 per 1000 (16 
til 76) 

OR 0.89 
(0.39 til 2.01) 

851 (1 RCT) LAV1,2 

Ny perifer 
nevropati 

210 per 1000 186 per 1000 
(131 til 255) 

OR 0.86 
(0.57 til 1.29) 

704 (1 RCT) LAV1,2 

Ny retinopati 136 per 1000 124 per 1000 
(77 til 194) 

OR 0.90 
(0.53 til 1.52) 

679 (1 RCT) LAV1,2 

1 Basert på én studie med begrenset antall hendelser 
2 Svært upresist estimat (brede konfidensintervall) 
 

Oppsummerende GRADE-tabell for risikofaktorer (sekundærutfall) 
Utfall Beregnet absolutt effekt (95% KI)  Antall deltagere 

(studier) 
Kvaliteten på 
dokumentasjon 
(GRADE) 

 Nivå med vanlig 
oppfølging 

Nivå ved bruk av 
skjema 

  

Albumin/kreatinin 
ratio 

Gjennomsnittlig 
AK ratio var 5.95 
mg/mmol 

Gjennomsnittet 
var 0.65 høyere 
(1.11 lavere til 
2.41 høyere) 

272 (1 RCT)1 LAV2 

HbA1c Gjennomsnittlig 
HbA1c var 7.2% 

Gjennomsnittet 
var 0.05 lavere 
(0.2 lavere til 0.09 
høyere) 

11314 (3 RCT)3  LAV4,5 

Systolisk blodtrykk Gjennomsnittlig 
systolisk BT 
varierte fra 135 til 
147 mmHg  

Gjennomsnittet 
var 2.99 lavere 
(4.38 lavere til 
1.59 lavere) 

13598 (5 RCT) MIDDELS4 

Diastolisk blodtrykk Gjennomsnittlig 
diastolisk BT 
varierte fra 75 til 82 
mmHg 

Gjennomsnittet 
var 0.98 lavere 
(1.97 lavere til 
0.02 høyere) 

13598 (5 RCT) MIDDELS4 

 

Kroppsmasseindeks 
(KMI) 

Gjennomsnittlig 
KMI varierte fra 
31.9 til 33.7 kg/m3 

Gjennomsnittet 
var 0.09 lavere 
(0.47 lavere til 
0.29 høyere) 

7923 (2 RCT)6 HØY 

Total-kolesterol Gjennomsnittlig 
totalkolesterol 
varierte fra 4.8 til 
4.9 mmol/l 

Gjennomsnittet 
var 0.18 lavere 
(0.26 lavere til 
0.10 lavere) 

4248 (2 RCT) MIDDELS4 

HDL-kolesterol Gjennomsnittlig 
HDL-nivå var 1.33 
mmol/l 

Gjennomsnittet 
var 0.01 høyere 
(0.01 lavere til 
0.04 høyere) 

3391 (1 RCT) LAV2,4 

 

LDL-kolesterol Gjennomsnittlig 
LDL-nivå varierte 
fra 2.4 til 2.6 
mmol/l 

Gjennomsnittet 
var 0.05 lavere 
(0.16 lavere til 
0.06 lavere) 

11314 (3 RCT) LAV4,5 

1 I tillegg viser én studie (483 deltagere) reduksjon i antall deltakere med mikroalbuminuri ≥15 mg/l ved bruk av 
skjema (OR 0.63; 95% KI 0.41 til 0.98) uten endring i målt serum-kreatinin. 
2 Svært upresise estimater. 



3 I tillegg viser én studie (858 deltagere) statisk signifikant reduksjon i HbA1c på ca. 0.9 prosentpoeng (95% KI 
0.83 til 0.93). 
4 Risiko for skjevheter grunnet metodiske begrensinger i én eller flere studier. 
5 Inkonsistente resultater på tvers av tilgjengelige studier. 
6 I tillegg viser én studie (852 deltagere) liten eller ingen vektendring: -0.83 kg (-1.75; 0.09). 
 
	  


