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Kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av Norsk diabetesregister 
for voksne 2016-2018 (midler fra SKDE):

Type 1-diabetes: Forebygge utvikling av senkomplikasjoner ved å 
redusere HbA1c hos høyrisikopasienter (HbA1c over 75 mmol/mol) 



Litt om Norsk diabetesregister for voksne

• Nasjonalt kvalitetsregister som finansieres av Helse 
Vest. 

• Daglig drift er lagt til Noklus på Haraldsplass

• Helse Bergen er databehandlingsansvarlig
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Registeret får data fra:
• Diabetespoliklinikker

• Primærhelsetjenesten

• Sykehjem
– Kun i Bergen kommune så langt 

• Direkte fra personer med diabetes
– Spørreskjema (papir/elektronisk)



Antall pasienter i registeret i Norsk 
diabetesregister for voksne

• Diabetes Type 1- 21 484 (86 % av 
populasjonen)

• Diabetes Type 2- 48049 (22 % av 
populasjonen)- 2019



Bakgrunn for kvalitetsforbedringsprosjektet:
Dårlig regulert diabetes med  langstidsblodsukker (HbA1c) ≥ 
75 mmol/mol er farlig!



Prosentandel pasienter med type 1-diabetes med 
HbA1c > 75 % på diabetespoliklinikkene i 2016. 

Range 7 – 25%

.



Prosjekt-gruppe



Forutsetninger for et vellykket 
forbedringsprosjekt



Ledelsesforankring hos 
deltakende klinikker

• Frigi tid for ressurspersoner som skal 
drive prosjektet (uansett 
bemanningssituasjon)

• Kan gå på bekostning av inntjening i en 
periode

• Oppmuntre og støtte ressurspersoner





Sammensetning av de lokale 
prosjektgruppene

• Kommer an på problemstillingen, hvem er 
involvert i behandlingen av pasientene?

• En endokrinolog og en diabetessykepleier i 
vårt prosjekt (minimum)



Praktisk gjennomføring

• 2-3 kontaktpersoner fra hver diabetespoliklinikk deltok 
fire heldagsmøter på Gardermoen i perioden februar 
2017- april 2018 (en lege og en spl. Fra hver klinikk)



Innhold på de fire seminarene/workshopene
(Detaljerte program ligger her: https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-
for-voksne/kvalitetsforbedringsprosjekt )

• Erfaringsutveksling

• Faglig påfyll 

• Opplæring i 
kvalitetsforbedrings-
metodikk

https://www.noklus.no/norsk-diabetesregister-for-voksne/kvalitetsforbedringsprosjekt


Erfaringsutveksling

• Delt i 3 grupper

• 2 timer satt av til å sitte i 
gruppene på 3 av 4 
samlinger

• Hvert sykehus hadde 10 
minutter hver å legge 
frem

• Innspill og diskusjon etter 
hvert

• Oppsummering i plenum 
(en fra hver gruppe)



Faglig påfyll omkring 
problemstillingen

• Litteratursøk; hvilke tiltak vet vi gir lavere 
HbA1c- «latest news»

• «stjerneforedragsholdere/trekkplaster» ble 
prioritert økonomisk

• Innlegg fra prosjektledere fra «vellykkede» 
prosjekt



Hvordan deltakerne fikk 
opplæring i metodikken? 

• Gjennombruddsmetoden

• Fikk hjelp fra Pasientsikkerhetsprogrammet 
i Helse Vest

• En lege med forbedringsutdannelse hadde 
innlegg 

• Praktiske forbedringsøvelser

• Forbedringsutdanning!







Strukturert idémyldring

En god måte å få med hele teamet på!



Strukturert idemyldring/nominell 
gruppeteknikk-fremgangsmetode

Finne årsakene før man går i gang med løsningene. 
Innvolvere hele teamet!

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/met
oder-og-verktoy/nominell-gruppeteknikk-ngt

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/nominell-gruppeteknikk-ngt


Lokal handlingsplan



Nr Forbedrings-idé Ansvar Start 
utprøv.

Status 

Handlingsplan 



Målinger undervegs-Alfa Omega

Hovedmål:

Optimalt om det kan generes ferdige 
rapporter slik at man ikke trenger å notere i 
excel ark å bruke tid på det



«Veien videre»/ hjemmelekse

• Samle teamet, skape engasjement og 
eierskap i gruppen

• Kartlegge pasienter og utfordringer

• Lage en handlingsplan for å løse 
utfordringer (sende denne inn)

• Lage en plan for målinger (prosess- og 
resultatmål)

• Fordele ansvar



Prosjektledelsen på tilbudssiden!
- oppfølging mellom samlingene

• Skypemøte med den enkelte klinikk  etter 
3-4 uker

• Dele ideer og «gjenbrukbart» materiell 
mellom klinikkene

• Innhente månedlige rapporter 

• Lage SPC –diagram av målinger



For å beregne endring i andel med HbA1c ≥ 9 % (75 mmol/mol) beregnes median HbA1c 
basert på 15 første HbA1c målepunkter. Ved 6 eller flere etterfølgende målepunkt på 
samme side av median ble ny så ny median er beregnet. 
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Digitale versus fysiske 
prosjektseminarer

• Brukermøtet 2021 via NHN

• «paneldebatt»/pod-cast-like

• Dekket lunsj for 
diabetespoliklinikkene

• Oppfordret til «å stenge av» 
og ta seg tid til dette

• 209 påmeldte, fra 47 
sykehus



Måloppnåelse i vårt prosjekt



Intervensjonsgruppen versus en 
kontrollgruppe

• I perioden 2016-2018

• I perioden 2016-2019 (et år etter avsluttet)

• Andel pasienter med HbA1c ≥ 75 mmol/mol

• Gjennomsnitt HbA1c



Artikkel på prosjektet er påbegynt



• Erfaringsutveksling mellom 
diabetespoliklinikkene på 
gruppesamlingene

• Stor oppslutning i fagmiljøet 
rundt kvalitetsutfordringen

• IT løsningene Noklus diabetes og 
Dashboard

• Samarbeid med 
Pasientsikkerhetsprogrammet

• Bruk av metodikken

Utfordringer

• Store ressursproblemer ved de 
fleste klinikker-lange ventelister

• Telefonkonsultasjon gir ikke 
inntekt

• Behov for mer 
kvalitetsforbedringskompetanse 
lokalt i avdelingene

• Ledelsesforankring

• Teamarbeid

Suksessfaktorer


