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FORORD 
 
Legeforeningens engasjement i kontinuerlig kvalitetsforbedring av legers virksomhet er en 
naturlig følge av foreningens arbeid med legers videre- og etterutdanning. Den norske 
legeforenings fond for kvalitetsforbedring ble først opprettet i 1991. Siden etableringen er det 
samlet avsatt 270 millioner kroner til kvalitetsfondene til mer enn 765 små og store prosjekter i 
primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjekter finansiert av fondene har utgjort en vesentlig del 
av kvalitetsforbedringsprosjekter i helsesektoren. 
 
Fondet har gitt startbevilgninger til mange kvalitetsregistre som har vist seg levedyktige og siden 
er blitt en integrert del av helsetjenestens kvalitetsregistre. Fondsutvalget vil fortsette med 
bevilgninger til kvalitetsregistre hvor det er et faglig behov og innenfor prioriterte områder i 
helsetjenesten. 
 
Gjennombruddsprosjekter tar utgangspunkt i at ethvert fagområde der det er et gap mellom det 
en vet er god praksis og det en virkelig gjør, er en potensiell kandidat for et gjennombrudds-
prosjekt. I samarbeid med aktuelle fagmiljøer etableres en tverrfaglig ressursgruppe som 
identifiserer problemer og forbedringsmuligheter. Avdelingene som deltar etablerer hvert sitt 
tverrfaglige forbedringsteam. Legeforeningen har totalt gjennomført 10 landsomfattende 
gjennombruddsprosjekter siden 1998, hvorav 9 er støttet av fondet. Metoden har vært viktig for 
kvalitetsforbedring i en rekke fagmiljøer. Et nytt gjennombruddsprosjekt innen fødselshjelp er nå 
under planlegging. 
 
Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) er finansiert av fondet i årene 2010-2012, og det har 
vært aktivitet i to mindre delprosjekter i 2013. Det har ikke lykkes å etablere samarbeid med stat 
og kommune om oppstart og drift av et senter for allmennmedisinsk kvalitet. Etter utredning i 
sekretariatet og behandling i Sentralstyret; vedtok Fondsutvalget å støtte en bruk av inntil 60 % 
av midlene i Fond for kvalitet- og pasientsikkerhet til etablering av Senter for kvalitet i 
legekontor, SKIL.  
 
Med lave administrasjonskostnader og nært samarbeid med institusjoner og medarbeidere i 
helsetjenesten har Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på en god 
måte medvirket til at pasientene får en stadig bedre diagnostikk og behandling. 
 
 
 
Stein Tore Nilsen 
leder av fondsutvalget 
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Etablering av fondet 
Sentralstyret ga i 2008 sin tilslutning til at Kvalitetssikringsfond I og Kvalitetssikringsfond II 
skulle slås sammen til ett fond med betegnelsen Den norske legeforenings fond for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Fondets vedtekter ble vedtatt av sentralstyret og godkjent 
av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 og er oppdatert i 2012.  
 

Fondsutvalgets sammensetning 2013 
Oppnevnt av Legeforeningen:  
Stein Tore Nilsen (leder), Ole Strand (medlem), Rolf Kirschner (medlem), Marit Hermansen 
(medlem), Maria Gaard, (medlem), Vibeke Dons Wankel (varamedlem), Terje Tollåli 
(varamedlem). 

Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet:  
Hilde Skyvulstad (medlem), Helge Haarstad (medlem), Elisabeth Arntzen (varamedlem). 

Oppnevnt av KS: Sigrid Askum (medlem), Kari Rolstad (varamedlem). 

Stein Tore Nilsen og Marit Hermansen er oppnevnt for perioden 2011-2014. 
De resterende medlemmene er oppnevnt for perioden 2013-2016.  

Fondsutvalget har hatt to møter i 2013. I forbindelse med det ene møtet var fondsutvalget 
invitert til en orientering om oppgavene til Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, 
Tromsø. Senteret er et nasjonalt servicemiljø innen arbeidet med opprettelse og drift av kliniske 
kvalitetsregistre.  

Legeforeningens sekretariat administrerer fondet. Arbeidet er forankret i Medisinsk fagavdeling 
ved fagdirektør Bjarne Riis Strøm. Seniorrådgiver Anne Sofie Torp har den daglige oppfølging av, 
og saksbehandling for fondet.  

 

Fra venstre: Rolf Kirschner, Helge Haarstad, Hilde Skyvulstad, Stein Tore Nilsen,  
Marit Hermansen, Ole Strand, Anne Sofie Torp.  
Maria Gaaard og Sigrid Askum var ikke til stede da bildet ble tatt.    
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Prinsipper lagt til grunn for bevilgningene 
Fondsutvalget utarbeidet sitt strateginotat i tråd med vedtektene i 2009. Vedtekter og 
strateginotat er tilgjengelig på Legeforeningens hjemmeside www.legeforeningen.no (Fag og 
fagutvikling, Kvalitet).  

Fondsutvalget vil, slik det fremgår av vedtektenes punkt 3, gi bevilgninger til norske 
helseinstitusjoner og enkeltleger til hel eller delvis dekning av utgifter forbundet med:  

- Utredning, utvikling, igangsetting og evaluering av metoder for kvalitetsvurdering, 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i den daglige drift.  

- Kompetanseheving innenfor forbedringskunnskap, herunder ledelse, system- og 
prosessveiledning. 

- Utprøving og forbedring av metoder og teknikker i konsultasjonen, veiledning av og 
samarbeid med andre grupper, helseopplysning m.v.  

- Utprøving og forbedring av metoder for læring og vedlikehold av praktiske ferdigheter.  

- Utarbeiding av veiledere innenfor det medisinske fagområdet.  

- Prosjekter initiert av Legeforeningens organisasjonsledd som skal bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet i de medisinske tjenestene.  

Fondsutvalget foretar tildelinger etter innstilling fra Legeforeningens sekretariat. Ved vurdering 
av søknaden legges det særlig vekt på at:  

- Prosjektet er i samsvar med fondets vedtekter og satsningsområder. 

- Prosjektet har et klart forbedringsaspekt og således kan skilles fra et tradisjonelt 
forskningsprosjekt. 

- Prosjektet har allmenn nytteverdi og fører til erfaringer som kan formidles og tas i bruk 
av andre.  
Prosjektet medfører metodeutvikling eller oppstart av ny aktivitet – det gis vanligvis ikke 
støtte til drift. 

- Prosjektet medfører utløsning av midler fra andre finansieringskilder.  

- Prosjektet er forankret i ledelseslinjen. 

Bevilgningene gis til prosjekter i en tidsavgrenset periode og ikke utover tre år. Prosjekter som går 
over flere år, søker om midler for ett år om gangen. 
 

Avsetninger 
Avsetningen til fondet skjer i henhold til Avtale mellom staten ved Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene side, og 
Legeforeningen på den annen side, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal 
fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis (statsavtalen). Fondet skal bidra til systematisk 
arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. For 2013 ble det 
avsatt 10 millioner kroner til fondet. Beretning og revidert regnskap legges frem for 
Legeforeningens landsstyre til godkjenning. Bevilgningsperioden for fondet følger 
forhandlingsåret (1. juli-30. juni), mens regnskapsåret følger kalenderåret.  
 

Søknader og bevilgninger 
Fondet har to årlige søknadsfrister, 1. april og 1. oktober. Fondet ble i 2013 annonsert én gang i 
Tidsskrift for Den norske legeforening. Søknadsskjema og informasjon om fondet ligger på 
Legeforeningens nettside.  

Det totale antall søknader til fondet var 36, med samlet søknadssum på kr 17 597 187. Det ble 
bevilget kr 8 966 459 til 25 av disse søknadene.  

Mange av prosjektene er bare delfinansiert av fondet. Dette fordi fondsutvalget må prioritere 

http://www.legeforeningen.no/
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blant innkomne søknader, og legger vekt på at igangsettingen av prosjekter også utløser midler fra 
andre.  

Etter søknad kan kr 30 000 stilles til disposisjon til kvalitetsarbeid i fagmedisinske foreninger og 
spesialforeninger. To foreninger ble tildelt slik støtte i 2013.  

 

Prosjekter støttet av fondet  
 
Søker:  Ortopedisk avdeling, Ahus. v/overlege Stein Erik Utvåg 
Prosjektets tittel: Kvalitetsregister ankelbrudd, bruddklassifisering, pasientresultater og 

behandlingskomplikasjoner 
Bevilget beløp:  kr 362 000 
 

Ankelbruddregisteret er et delprosjekt av et større bruddregisterprosjekt. 

Utenlandske studier viser lavere kostnader, høyere pasienttilfredshet og lavere 

komplikasjonsrate med dagkirurgisk ankelbruddbehandling. Det er ingen systematisk oversikt 

over pasientresultater eller pasienttilfredshet. Prosjektet tar sikte på å ta i bruk et etablert 

svensk kvalitetsregister (www.frakturregistret.se) i Ortopedisk avdeling, Ahus. Registeret 

inneholder opplysninger om pasient, skadefaktorer, frakturkarakteristika, behandling og 

pasientrapportert utfall. Prosjektet vil planlegge og gjennomføre oversetting, installasjon og 

igangsetting av registeret.  

I første omgang skal det registreres data fra en utvalgt gruppe ankelbruddpasienter i ett år. 

Prosjektet innebærer en prospektiv registrering av bruddtype og behandlingsmodalitet 

(konservativ eller operativ behandling) og pasientenes funksjon, smerte og fornøydhet før og 

ett år etter skade. I tillegg skal behandlingskomplikasjoner registreres.  

Målet er å få en forenklet datainnsamling fra både kirurg og pasient. Informasjon om 

behandlingskvalitet som tidligere har manglet skal skaffes til veie med bruk av et minimum 

av tid og investeringer. Målsettingen er på sikt å overføre prinsippet om forenklet registrering 

til andre pasientgrupper innen bruddbehandling.  

 
 
Søker:  Nasjonalt kompetanseregister for legevakttjeneste og Forskningsgruppe 

for allmennmedisin, Universitetet i Bergen 
Prosjektets tittel: Læring av medisinske feil ved legevakttjeneste 
Bevilget beløp:  kr 230 000 
 

Prosjektet har som mål å studere pasientklager ved legevakt for å identifisere faktorer ved person 
og situasjon som øker risikoen for uheldige hendelser og feil. Pasientklager har vist seg egnet som 
utgangspunkt for å lære av medisinske feil, og legevaktarbeid er særlig utsatt for slike klager. Det 
aktuelle doktorgradsprosjektet tar sikte på å identifisere faktorer som øker risikoen for utilsiktede 
hendelser på legevakt. Materialet vil ta utgangspunkt i pasientklager til 10 legevakter i Norge. 
Utilsiktede hendelser identifiseres og analyseres i henhold til prosjektets læringsperspektiv. Case-
control design vil bli brukt for å undersøke hvilke forhold som øker risiko for feil. På bakgrunn 
av resultatene vil det bli foreslått tiltak for å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten på legevakt.  

Det er valgt ut kommunale legevakter både i de største byene og i mindre kommuner. Resultatene 
vil derfor få generell betydning for legevakter i Norge, spesielt i forbindelse med den stadig 
økende sentralisering av legevakt. Det antas at studien vil avklare hvilken betydning legenes alder, 
kjønn, utdanningssted og etnisitet vil ha for uheldige hendelser og feil. Likeledes hvilke tilstander, 
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situasjoner og systemforhold som gir økt risiko for slike. På bakgrunn av resultatene vil en foreslå 
tiltak for å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten på legevakt. 

Materialet består av pasientklager til de kommunale legevaktene i seks større byer (Oslo, Bergen, 
Trondheim, Stavanger, Tromsø og Fredrikstad) og i Oppland fylke, i løpet av ett år. Disse 
legevaktene dekker en populasjon på halvannen million innbyggere. Det anslås et totaltall på ca. 
200 klager hvor halvparten er egnet for analyse av handling og utfall. Innsamlingen av data vil 
skje som grunnlag for kvalitetssikring ved at pasientdata vil bli avidentifisert for å kunne avgis til 
forskning. Det vil bli utviklet dataprogram for avidentifisering og dataoverføring. 

Studien har fire deler. I den første vil karakteristika ved pasient, klage, hendelse og lege bli 
beskrevet og vurdert. I de to neste delstudiene vil det bli brukt case-control design der hendelse 
knyttet til påklaget lege er case og konsultasjon knyttet til lege som ikke er påklaget er control.  

I delstudie 2 vil variabler knyttet til klage til allmennlegevakten bli registrert for å kunne studere 
hvilke forhold ved pasient, lege, hendelse og system som gir økt risiko for uheldig hendelse. I 
delstudie 3 vil det bli sett på bruk av laboratorieprøver og forskrivning av legemidler med samme 
design. I den siste delstudien vil resultatene bli oppsummert og vurdert med tanke på forslag til 
kvalitetsforbedrende tiltak samlet og for hver enkelt av de ti kommunale legevaktene. 
 
 
Søker:  Legeforeningen, medisinsk fagavdeling, v/ fagsjef/lege Audun Fredriksen 
Prosjektets tittel:  Deltakelse på National forum 2013 
Bevilget beløp:  kr 450 000 
 

Kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet har vært et av satsningsområdene for Legeforeningens fond 
for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, samtidig som metodeutvikling som fører til 
forbedring og utvikling både i primær- og spesialisthelsetjenesten har vært sentralt i fondets virke. 
Legeforeningen har i en årrekke vært representert på National Forum som arrangeres årlig av 
Institute for Healthcare improvement (IHI) i Boston, www.ihi.org. Konferansen som samler mer 
enn 5000 deltagere er et referansested for de fleste aspekter innen kvalitetsforbedringsarbeid.  
Tilbakemeldinger fra leger og studenter som tidligere har deltatt på National Forum viser til 
verdien av muligheten til å utvikle faglige nettverk, både gjennom kontakten med 
Legeforeningens gruppe og andre norske og utenlandske deltakere. Ideer som er fanget opp og 
mer eller mindre er tatt i bruk er bl.a. WHOs sjekkliste for trygg kirurgi, Global Trigger Tool 
(som benyttes i Pasientsikkerhetskampanjen og som nå tilpasses norsk primærmedisin med støtte 
fra fondet) og kvalitetsprogrammet for kirurgi fra American College of Surgeons. I tillegg er 
programmet EpiData, som brukes til statistisk prosesskontroll, blitt videreutviklet i samarbeid 
med det amerikanske SPC-miljøet.  

Studentene møter forberedt på konferansen ved at de for å bli kjent med terminologien har 
gjennomgått flere av nettkursene fra IHI Open School om pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring. Tidligere studentdeltakere har startet opp pasientsikkerhetsgrupper for 
studentene ved universitetene, og det utarbeides nå nettkurs i pasientsikkerhet til bruk ved alle 
fakultetene.  

Stipendene utlyses i Tidsskriftet, til sykehusleger, leger utenfor sykehus og studenter. 
Legeforeningens fagdirektør tildeler stipender til søkere som i søknaden kan dokumentere 
interesse for forbedringsarbeid og gjerne har en tillitsvalgt- eller lederfunksjon. Søkere som kan 
vise til planlagte prosjekter eller har ideer til aktuelle prosjekter vil bli prioritert. Søkerne må gjøre 
rede for hvordan erfaringene fra konferansen er tenkt formidlet og nyttiggjort. Fagdirektøren vil 
tilstrebe en rimelig geografisk fordeling av studentstipendene.  
Sekretariatet søker Legeforeningens seksjon for utdanning om godkjenning av tellende kurstimer 
ved deltakelse på konferansen. 

http://www.ihi.org/
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Stipendmottakerne forplikter seg til: 
o å delta på daglige, oppsummeringer/idéutvekslinger som Legeforeningen organiserer. 
o å søke etter ideer som kan bringes tilbake og følges opp i egne fagmiljøer og/eller i 

Legeforeningen. Dette kan f.eks. dreie seg om prosjekter som knytter tradisjonell forskning 
sammen med forbedringsarbeid, eller prosesser som medvirker til kontinuerlig forbedring.  

o å lage en kort rapport som beskriver ovennevnte.  
o å presentere inntrykk fra konferansen på eget arbeidssted. 

Søker:  Norsk endokrinologisk forening 
Prosjektets tittel:  Nasjonal veileder i endokrinologi 
Bevilget beløp:  kr 210 000 
 

Norsk endokrinologisk forening ønsker å samle fagmiljøet om å utarbeide en nasjonal veileder i 
endokrinologi. Foreningen vil sette sammen arbeidsgrupper for de ulike faggruppene i 
endokrinologi. Arbeidsgruppenes mandat er å utarbeide et sett prosedyrer/veiledere med 
utgangspunkt i eksisterende faglitteratur, internasjonale prosedyrer og eksisterende prosedyrer 
som er i bruk på norske sykehus. Noe av grunnlagsmaterialet vil være basert på GRADE-
metodikk (The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Det 
tas ikke sikte på at de selv bruker GRADE-metodikk fordi arbeidsmengden da vil bli svært stor. 
Alle prosedyrene vil ha referanseliste. Arbeidet vil i hovedsak foregå på e-post. Alle 
arbeidsgruppene samles to ganger årlig hvor man gjennomgår de enkelte prosedyrene i plenum 
og avviser eller godkjenner disse før de legges ut på www.fagprosedyrer.no. Deltakelse i 
arbeidsgruppene skal i prinsippet være åpen for alle endokrinologer, og det er ønskelig å 
inkludere leger i utdanningsstilling. Prosedyrene må oppdateres hvert tredje år. Prosedyrene er 
ikke tenkt å skulle erstatte eller overlappe Helsedirektoratets behandlingsveiledere 
(diabetes/cancer tyroidea/osteoporose), men det er en rekke andre områder i endokrinologi der 
det er behov for nasjonale fagprosedyrer/behandlingsveiledere.  
Prosedyrene skal legges ut på nett under Helsebibliotekets www.fagprosedyrer.no slik at de er 
tilgjengelige for alle. De bør også ha et format som gjør at de enkelt kan godkjennes for de 
elektroniske kvalitetshåndbøkene på hvert enkelt sykehus.  
 
 
Søker:  Norsk forening for klinisk farmakologi 
Prosjektets tittel:  Ny norsk internettportal for farmakologiske analyser: Farmakologiportalen 
Bevilget beløp:  kr 514 000 
 

Hensikten med prosjektet er å etablere en felles internettportal, Farmakologiportalen, med 
oversikt over tilgjengelige farmakologiske analyser i Norge. Portalen vil forbedre kvaliteten innen 
det farmakologiske analysetilbudet på nasjonalt nivå. Dette vil komme pasienten, rekvirenten og 
fagmiljøene til gode, på mange forskjellige måter.  
Portalen vil ha to deler; en front for presentasjon av informasjon til publikum og rekvirenter, og 
en administrasjonsdel for innlegging og redigering av informasjon. Den enkelte lab kan selv 
administrere sitt analysetilbud, og innholdet kvalitetssikres av en redaksjon og oppnevnte 
administratorer.  

Portalen vil bli lagt opp etter samme modell som www.genetikkportalen.no som er blitt en 
profesjonell og dynamisk nettside med full oppslutning i det norske genetiske miljøet.  
En forundersøkelse med kartlegging av legemiddelanalyser som gjennomføres i Norge er allerede 
gjennomført og publisert i Tidsskriftet. Et tilsvarende innsamlingsarbeid med tanke på 
rusmiddelanalyser er under arbeid. Disse undersøkelsene er et viktig forarbeid til 
Farmakologiportalen. Norsk forening for farmakologi vil stå som ansvarlige for 
Farmakologiportalen og garanterer for driftsutgifter etter opprettelsen. 

http://www.fagprosedyrer.no/
http://www.fagprosedyrer.no/
http://www.genetikkportalen.no/
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Søker:  Gastronet v/overlege Birgitte Seip, Tønsberg 
Prosjektets tittel:  Hvordan øke nytteverdien av kvalitetsregisterdata i klinisk praksis 
Bevilget beløp:  kr 99 000 
 

Gastronet er et kvalitetsregister for endoskopiske undersøkelser av mage-tarm traktus og ble i 
2012 godkjent som et nasjonalt kvalitetsregister. Det ble etablert i 2003 og flere publikasjoner 
viser at ca 1/3 av pasientene opplever undersøkelsen som moderat eller svært smertefull (12 %). 
En gjennomgang av dataene fra 2004 til 2010 viser at registeret, slik det fungerer per i dag, i liten 
grad har medført forbedringer for pasientene. Dette er en kjent utfordring for mange 
kvalitetsregistre, og flere studier er iverksatt der flere ulike kvalitetsintervensjonsformer blir brukt 
for å lære mer om effekten av disse. Vi ønsker å intervjue ansatte (ledere, leger, sykepleiere og 
annet hjelpepersonale ved mage-tarm poliklinikker i et av helseforetakene i Gastronet) om 
hvordan de oppfatter kvalitetsregisteret, og hvordan de tenker at en kan utnytte kunnskapen fra 
dette til å forbedre praksis i sin organisasjon.  

Kvalitativ metode vil bli benyttet. Et strategisk utvalg av 4 ledere på ulike nivåer i ett helseforetak 
som har bidratt til Gastronet vil bli inkludert i studien. Fokusgruppeintervjuer vil bli gjennomført 
med legene som er ansatt ved mage-tarmpoliklinikkene ved samme foretak. Det vil bli 
gjennomført semi-strukturerte intervjuer. Totalt planlegges det gjennomført 4 intervjuer med 
ledere og 1-2 fokusgruppeintervjuer. Intervjuene vil bli transkribert i sin helhet. De vil bli 
analysert ved bruk av Kirsti Malteruds prinsipper for analyse av kvalitative intervjudata. To 
uavhengige forskere vil lese igjennom og kode intervjuene for meningsbærende enheter.  

Resultatene vil bli publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. 
 

Søker:  Dønna omsorgssenter v/sykehjemslege Kristin Sakshaug 
Prosjektets tittel:  Kvalitetssikring av medisinsk utredning og behandling i sykehjem med 

fokus på øyeblikkelig hjelp-plasser 
Bevilget beløp:  kr 100 000 
 

Dønna er en øykommune med 1400 innbyggere og med lang avstand til sykehus. Sykehjemmet 
har 22 plasser til langtidsopphold og demensomsorg med egen skjermet avdeling, og noen 
korttidsplasser. Samhandlingsreformen har endret bildet sterkt allerede: Det er mye bruk av 
korttidsplasser og også øyeblikkelig hjelp i avklarte tilfeller. Fra 2016 blir øyeblikkelig hjelp 
lovpålagt. Det er avdekket et stort behov for fagutvikling og kvalitetssikring.  

Prosjektet skal bidra til å kvalitetssikre mottak, oppfølging og medisinsk observasjon, utredning 
og behandling når sykehjemmet skal ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter, og pasienter med ekstra 
behov for medisinsk oppfølging etter innleggelse. Det skal også gi kunnskap om behovet for 
personell, økt fagkompetanse, nytt utstyr, opplæring i bruk av utstyr, nye rutiner og prosedyrer 
ved opplæring av nyansatte og når det gjelder pasientmottak, oppfølging og utskrivning, samt 
samhandling med primærlege, legevakt (har legevaktsamarbeid med nabokommune uten tilgang 
til våre journalsystemer), sykehus, hjemmetjeneste, pårørende og nabokommuner (har av og til 
pasienter for nabokommuner når de har kapasitetsmangel).   

Prosjektet skal også bidra til selve fagutviklingen i sykehjemmet, og munne ut i ferdige prosedyrer 
og rutiner som personalet kjenner og er opplært i. Det er anskaffet nytt utstyr, f.eks. EKG, 
smertepumpe, infusjonspumpe, hjertestarter, enkel overvåkingsmonitor med hjerterytme, 
blodtrykksmåling og måling av surstoffmetning. Internundervisning om samhandlingsreformen 
og gjennomganger og utkast til rutiner for innleggelse og oppfølging av lege og sykepleier er 
startet. Det er også igangsatt regelmessige legemiddelgjennomganger med farmasøyt, lege og 
sykepleier rundt enkeltpasienter som en del av pasientsikkerhetskampanjen. Det er etablert 
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regelmessige møter mellom fastleger, hjemmetjeneste og sykehjemslege for å bedre 
pasientbehandling og samhandling. Det trengs ytterligere systematikk for at pasientsikkerheten 
skal bli god nok. Sykehjemslegedekningen er god i kommunen, men denne og annen fast 
bemanning er for knapp til å dekke utviklingsperioden. Dette prosjektet vil ha stor betydning for 
utvikling av tjenestene som kommunen blir pålagt. 

 
 
Søker:  Steigen kommune v/allmennlege Pär Bjørklund 
Prosjektets tittel:  Samhandlingsutvikling om korttidspasienten i Steigen kommune 
Bevilget beløp:  kr 150 000 
 

Prosjektets mål er økt kvalitet og sikkerhet for samhandlingspasienten. Målet nås gjennom 
forbedret kommunikasjon og struktur mellom samtlige enheter i pasientforløpet fra sykehus, via 
korttidsplass på Steigentunet og tilbake til hjemmet. Planlagte tiltak på Steigentunet er 
samhandlingsvisitt, Rutineutviklingsgruppe (RUG), internutdanning/faglunsj, 
informasjonsbrosjyre, samarbeid med spesialisthelsetjenesten, Nordlandssykehuset og spesialister 
i allmennmedisin fra nabokontor. 

Det er gjennomført et forprosjekt og nå ønskes følgende tiltak videreført på Steigentunet: 

1. Samhandlingsvisitt 
Hver uke samles en fra hver enhet på Steigentunet for å diskutere pasienter. Deltakere er lege fra 
legekontoret, sykepleier fra avdelingen med akutt- og samhandlingsplasser, hjemmesykepleier og 
fysioterapeut. Ved behov medvirker andre faggrupper. Primært diskuteres samhandlingspasienter 
og pasienter som er innlagt på akuttplassen.  

2. RUG (Rutineutviklingsgruppe) 
Hver sjette uke samles faste representanter fra samhandlingsvisitten for å videreutvikle 
samhandlingskjeden og forbedre rutiner på enhetene som er involvert. Dette er videreutvikling av 
prosjektet om strategisk kompetanseplan. 

3. Internutdanning/faglunsj 
Hver sjette uke holdes foredrag eller diskusjonsforum om et aktuelt medisinsk eller 
medisinrelatert spørsmål. Målet med tiltaket er å skape forståelse for hverandres tilnærming og 
praksis omkring pasientene, opparbeide eierforhold til hele samhandlingskjeden og 
organisasjonen, samt bygge stolthet omkring Steigentunet som eget arbeidssted. I tillegg til det 
sosiale møtepunktet dette er, forventes faglig påfyll i seg selv å ha god og stimulerende 
innvirkning på arbeidsmiljøet.  

4. Informasjonsbrosjyre 
Brosjyren til pasienter og pårørende skal beskrive pasientens vei gjennom systemet, og de ulike 
enhetene i samhandlingen. Den skal inneholde kontaktinformasjon til enhetene, og informasjon 
om hvordan pasienter og pårørende kan gi tilbakemelding. Brosjyren kan utvides til å bli et 
"samhandlingskort", som en av flere kanaler for kommunikasjon mellom pasient, pårørende og 
enheter i samhandlingen.  

5. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, Nordlandssykehuset og spesialister i allmennmedisin 
fra nabokontor 
Kollega fra Bodø Sykehus og spesialist i allmennmedisin fra nabokontor besøker oss hver måned. 
Foredrag og samtaler om medisinske spørsmål og samhandling gir økt kvalitet i samarbeidet og 
økt forståelse mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 
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Søker:  Niels Gunnar Juel, seksjonsoverlege, Poliklinikk for fysikalsk medisin, 

OUS, Ullevål 
Prosjektets tittel:  Trygg på skulderplager i allmennpraksis. Hefte og nettside med videoer. 
Bevilget beløp:  kr 120 000 
 

Målet med prosjektet er å produsere et gjennomillustrert hefte med tilhørende videoer på 
internett med de enkle kliniske testene for de dominerende diagnosene i allmennpraksis. 
Diagnostiske kriterier og anbefalte pasientløp for de best dokumenterte behandlingene skal 
beskrives. Diagnostisk verdi av bildediagnostikk samt diagnostiske opplysninger som kan gi 
endring av behandlingsvalg gjennomgås. 

Heftet og videoene er tenkt som en start på en rekke tilsvarende prosjekter for smerter fra nakke, 
korsrygg, bekken/hofte, kne/legg, ankel/fot og albue. Alt skal samles på samme nettressurs og 
som en serie kortfattede hefter. 

Klinisk undersøkelse er basis ved diagnostikk av de fleste tilstander i skulderen i allmennpraksis. 
En god klinisk undersøkelse overflødiggjør som regel bruk av supplerende radiologiske 
undersøkelser. God kunnskap om skulderdiagnosene man møter i allmennpraksis, og gode 
ferdigheter i klinisk undersøkelse med fokus på disse, vil kunne gi god kvalitet i diagnostikk og 
behandlingsvalg. Gode pasientløp i primærhelsetjenesten vil gjøre det lettere å gi pasientene riktig 
behandling i spesialisthelsetjenesten.  

Enkle kliniske undersøkelser er basis også for de fleste atraumatiske skulderdiagnoser i 
spesialistpraksis. Undersøkelsene bør kunne utføres likt av leger i primær- og spesialist-
helsetjenesten og gi grunnlag for god kommunikasjon om pasientene. Studentundervisningen ved 
muskel- og skjelettplager ved UiO gjøres av allmennmedisin og anatomi for hele kullet, og av 
reumatologi, fysikalsk medisin og ortopedi for deler av kullet i 4. semester. Bruk av dette 
kjernesettet i studentundervisningen vil gi lik basiskunnskap for studentene og bidra i stor grad til 
kvalitetssikring. Generaliseringsverdien vil kunne bli stor dersom kjernesettene blir utstrakt brukt 
blant studenter og allmennleger og også er kjent hos spesialister.  
 
 
Søker:  Norsk ortopedisk forening v/leder Hebe Kvernmo, Gratangen 
Prosjektets tittel:  Behandlingslinjer for håndleddsbrudd 
Bevilget beløp:  kr 400 000 
 

Hvert femte brudd i Norge er et håndleddsbrudd, og totalt behandles ca. 15 000 håndleddsbrudd 
årlig. Antallet vil øke betydelig grunnet de kommende demografiske endringene. Ut fra klinisk 
praksis og tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er det kjent at en del pasienter ikke får 
optimal behandling. Det mangler nasjonale retningslinjer for hvilke brudd som bør opereres og 
på hvilken måte, og behandlingsanbefalinger for hvilke pasientgrupper som bør opereres.  

Norsk ortopedisk forening (NOF) ser at det er behov for behandlingsretningslinjer for 
håndleddsbrudd for å sikre pasientene et resultat som kan forventes ut fra dagens 
behandlingsmuligheter. Kunnskapen som tilegnes ved dette arbeidet kan også bli anvendt på 
andre områder innen ortopedien i fremtiden. Med behandlingsretningslinjer kan vi bedre sikre at 
legene ved legevaktene velger å videresende de antatt ustabile bruddene til operativ vurdering, og 
at ortopedene velger den beste operative behandlingen ut fra bruddets karakter og pasientgruppe.  

NOF besluttet å bruke den kunnskapsbaserte metoden for å se på behandlingsgrunnlaget for 
håndleddsbrudd. NOF har hatt bistand fra Kunnskapssenteret i gjennomgang av foreliggende 
kunnskapsgrunnlag og fagpanelet har vurdert behandlingsgrunnlaget basert på systematiske 
oversikter og bruk av GRADE.  
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Arbeidet videre er firedelt: 
I. Det er nødvendig å utvide søket til RCT for å få svar på flere forskningsspørsmål, samt gjøre 
en metaanalyse på tvers av utfallsmålene i disse studiene og utføre GRADE også på dette 
utvidede behandlingsgrunnlaget.  

II. I det videre arbeidet er det viktig å få frem samfunnets og pasientenes preferanser i valg av 
behandling. Vi planlegger på bakgrunn av de utarbeidede behandlingsanbefalingene å 
gjennomføre en spørreundersøkelse i en vanlig befolkningspopulasjon for å avklare dette. 
Likeledes vil behandlingsanbefalingene legges ut til høring i NOF før evt. justerte retningslinjer 
legges frem for NOFs generalforsamling til vedtak. 

III. En viktig del av arbeidet er å gjøre det enklere å ta i bruk retningslinjene.  

IV. Det planlegges en studie blant medlemmene før og etter at anbefalingene er tatt i bruk for å 
evaluere om NOFs behandlingsretningslinjer har innvirkning på valg av praksis..  
 
 
Søker:  Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Divisjon Gjøvik v/avd.sjef, 

overlege Øystein Stubhaug 
Prosjektets tittel:  KLoK fra teori til praksis: Kompetanse i front og Behandling av truende 

alkoholisk delir 
Bevilget beløp:  kr 600 000 
 

Gjøvik sykehus har to ganger i året medisinstudenter fra UiO utplassert i praksisperiode. Når 
studentene begynner sitt siste år skal de utarbeide et KLoK (Kunnskapshåndtering, Ledelse og 
Kvalitetsforbedring) forbedringsprosjekt, som de ikke selv trenger å gjennomføre i praksis.  

Nå skal det gjennomføres to pilotprosjekter: Kompetanse i front hvor overlege på medisinsk 
avdeling skal være til stede i akuttmottaket og tilse pasienter sammen med forvakt; og Behandling 
av truende alkoholisk delir som innbefatter standardisert monitorering og behandling ved innføring 
av en kunnskapsbasert prosedyre for diagnostikk og behandling. Vi vil med pilotprosjektene 
forbedre praksis i eget sykehus samt høste erfaringer av interesse for andre sykehus i Norge med 
hensyn til systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i praksis ved bruk av etablerte metoder.  

Begge prosjektene er basert på behov for forbedring av praksis i avdelingen. Legestudenter i 11. 
semester har utviklet et forbedringsprosjekt innen rammen av KLoK-programmet. Studentene 
gjennomførte systematiske litteratursøk for å innhente vitenskapelig dokumentasjon for de 
foreslåtte tiltakene og valgte egnede indikatorer for kvalitetsforbedring. Prosjektene skal nå 
gjennomføres ved hjelp av en turnuslege med erfaring fra kvalitetsarbeid. Slik vil vi kunne både 
gjennomføre og evaluere prosjektene i avdelingen, parallelt med at vi bygger endringskompetanse 
blant kolleger i avdelingen. 

Resultater/erfaringer planlegges publisert i form av en eller to artikler med utgangspunkt i 
SQUIRE-retningslinjene, samt presentasjoner i fagmiljøer, bl.a. høstmøtet i Norsk 
Indremedisinsk forening og på kvalitetskonferanser. 
 
 
Søker: Per Olav Vandvik, kst. overlege, Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet 
Prosjektets tittel:  Legeforeningen først i verden: Ny generasjon kunnskapsbaserte 

retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse på 
nett, brett, smarttelefoner og integrert i elektronisk pasientjournal  

Bevilget beløp:  kr 400 000 
 

Vandvik leder et internasjonalt forankret forskningsprogram ”MAGIC” som utvikler en ny 
generasjon kunnskapsbaserte retningslinjer. MAGIC utføres i samarbeid med et internasjonalt 
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nettverk av retningslinjeorganisasjoner i GRADE working group og det EU-finansierte prosjektet 
DECIDE med partnere i 10 land. MAGIC inkluderer et internasjonalt team av klinikere, 
designere og programmerere som jobber med å utvikle metodikk og verktøy for forbedret 
utvikling, formidling og bruk av retningslinjer. Gjennom to Ph.D-prosjekter i MAGIC utvikler og 
piloterer vi optimale presentasjonsformater av faglige retningslinjer (SNAP IT) og integrerer 
retningslinjene i elektronisk pasientjournal (PLUGGED IN prosjektet), blant annet i samarbeid 
med DIPS. MAGIC er etablert som en non-profit organisasjon slik at formelle avtaler kan inngås 
med partnere. 

Det er nylig utviklet en nettbasert forfatter- og publiseringsplattform (MAGIC App) som 
muliggjør publisering blant annet av den norske retningslinjen for antitrombotisk behandling. 
Utviklingen av den elektroniske plattformen bygger på åpne løsninger og er så langt blitt ivaretatt 
av våre interaksjonsdesignere og programmere.  

Retningslinjene skal presenteres for alle relevante målgrupper, blant annet ved faglige møter i 
profesjonsforeningene (eks Høstmøtene). Det planlegges en lang rekke vitenskapelige artikler i 
tidsskrifter relatert til MAGIC og SNAP IT. 
 
 
Søker: Norsk barnelegeforening og Norsk forening for allmennmedisin v/Tor 

Carlsen, fagsjef/lege, Medisinsk fagavdeling, Legeforeningen 
Prosjektets tittel:  Fra barnehelsetjeneste til voksenhelsetjeneste. Bedre samhandling for 

ungdom med livsløpssykdom 
Bevilget beløp:  kr 275 000 
 

Formålet med studien er: 

1. å evaluere kvaliteten på overgangen fra barnehelsetjeneste til voksenhelsetjeneste for 
ungdom med livsløpssykdom oppstått i barnealder, ved type 1 diabetes som modellsykdom, 

2. å kartlegge brukererfaringene ved overgangen til voksenhelsetjeneste for ungdom med 
type 1 diabetes. 

3. å kartlegge om internasjonale, konsensusbaserte retningslinjer for oppfølging av type 1 
diabetes blir fulgt for den aktuelle pasientgruppen. 

Spørreundersøkelse rettes til alle ungdommer/unge voksne med type 1 diabetes fra barnealder, 
som har vært registrert i Barnediabetesregisteret og som har gått over til voksenhelsetjenesten 
1,5-2 år tidligere. Dette gjelder ca. 250-270 personer årlig. Spørreskjemaer vil bli sendt til hele 
populasjonen som gikk over i årene 2010, 2011 og 2012. Ved svartidspunkt vil deltakerne være i 
alder fra (15)16 – 20 (22) år. Antall mottakere av spørreskjemaet vil være ca. 750. 

Spørreskjemaene vil inneholde demografiske data, medisinsk historie, data vedrørende 
ivaretakelse før og etter overgangen, brukererfaringer med barne- og voksenhelsetjenesten, status 
vedrørende diabetesbehandlingen nå og sosiale forhold. 

Utarbeidelsen av spørsmålene og innholdsvalidering baseres på kunnskapsinnhenting ved 
litteraturgjennomgang, kvalitative data fra fokusgruppene og vurdering i ekspertgruppe. 

Metoden for videre utvikling og validering av spørreskjemaene innbefatter skalering av 
spørsmålene, testing med kognitive intervjuer, pilotundersøkelse for datakvalitet og 
dimensjonering.  

Objektive indikatorer innbefatter laboratoriesvar, konsultasjonsmønster og oppfølging av 
konsensusbaserte retningslinjer.  
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Studien baseres på en kohort hvor alle blir spurt og alle i utgangspunktet møter de vesentlige 
kriteriene for å svare på undersøkelsen. Kohorten vil være på ca. 750 personer og selv med 50-
60% deltakelse vil tallet på respondenter ligge mellom 375 og 450. 

Informasjons- og samtykkeskriv sendes alle mottakere av spørreskjemaet og gjelder både 
samtykke til innsamling av data fra nåværende behandlingsinstans og bruk av eksisterende data i 
Barnediabetesregisteret. 

Resultatene vil bli presentert på nasjonale og internasjonale kongresser og fora med abstract 
/foredrag/poster, og i nasjonale og internasjonale artikler med review vurdering. 

Det er også et mål at resultatene fra studien skal brukes ved utforming av en veileder for 
helsepersonell og beslutningstakere vedrørende organisering og innhold av helsetjenestene ved 
overgangen mellom barn og voksen for pasienter med livsløpssykdommer. 
 
 
Søker: Avdeling for bildediagnostikk, Ahus v/Peter Mæhre Lauritzen, LiS i D-

stilling og PhD-kandidat 
Prosjektets tittel:  Rutinemessig dobbeltgranskning av radiologiske undersøkelser, en 

evaluering av fordeler og ulemper 
Bevilget beløp:  kr 450 000 
 

Kvalitet i helsetjenesten forutsetter at ressurser utnyttes godt og at prioritering er 
kunnskapsbasert. Bruken av dobbeltgranskning i radiologien er ressurskrevende og fremstår lite 
målrettet. Etablering av gode faglige retningslinjer for dobbeltgranskning forutsetter kartlegging 
av dagens praksis og dokumentasjon for kvalitetsforbedringen. Slike retningslinjer kan ha stor 
betydning for kvaliteten på tjenesten generelt og pasientsikkerhet spesielt. 

Første del av studien besto av to parallelle elektroniske spørreundersøkelser til radiologer 
(overleger) og ledere i norske radiologiske sykehusavdelinger. Spørreundersøkelsen viste at 33 % 
av alle radiologiske undersøkelser i norske sykehus dobbeltgranskes. Gruppe I sykehusene 
dobbeltgransker mest (59 %), gruppe II sykehusene har en mellomposisjon (30 %), og de ikke-
gruppeførte sykehusene dobbeltgransker minst (11 %). Vi fant at avdelingenes øvrige 
kvalitetsrelevante rutiner i størst grad fokuserte på indikasjon, i moderat grad fokuserte på person 
og i minst grad fokuserte på systemer. 

Andre del av prosjektet blir en studie der vi kartlegger rettelser i radiologiske svarrapporter. 
Preliminærbeskrivelser og endelige svarrapporter hentes ut fra RIS, PACS eller EPJ, og 
sammenlignes. Endringer klassifiseres av klinikere etter potensial for endring av pasientforløp. 

Studien utgår fra Avdeling for bildediagnostikk, Ahus, og det er inngått avtale om 
forskningssamarbeid med innhenting av data fra OUS Ullevål og Vestre Viken (Drammen, 
Bærum og Ringerike). Vi har dermed knyttet til oss bildediagnostiske avdelinger ved flere sykehus 
med forskjellig profil (lokal-, sentral- og universitetssykehus), som samlet er lokalsykehus for mer 
enn 1,2 millioner mennesker. Datainnsamling er i gang ved OUS og Ahus. 

Valget av bildediagnostiske undersøkelser har stor betydning for studien. Det er sannsynlig at 
fordeler og ulemper ved rutinemessig dobbeltgranskning varierer fra en type undersøkelse til en 
annen. Undersøkelsene som velges ut bør gjennomføres hyppig ved sykehus av alle størrelser. Vi 
har valgt å fokusere på CT thorax og CT abdomen. Disse undersøkelsene omfatter forskjellige 
kliniske spesialiteter og forskjellig hastegrad.  

Studien gjøres retrospektivt, og det kan ha flere fordeler. Datainnsamlingen kan gjøres raskere og 
til lavere kostnad. Dataene som samles kommer fra en avdeling i vanlig drift, og ikke fra 
observasjoner under idealiserte forhold. En vesentlig fordel med dette er at resultatene ikke 
forstyrres ved at deltakerne vet at de blir studert. 
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Den kliniske relevansen av avvik i svarrapportene graderes ved at disse legges uavhengig fram for 
to klinikere. Der klinikerne graderer relevansen ulikt legges rapportene fram for en tredje kliniker 
eller et panel.  
 
 
Søker: Norsk gynekologisk forening v/leder Knut Hordnes 
Prosjektets tittel:  Oppdatering av Veileder i generell gynekologi 
Bevilget beløp:  kr 228 500 
 

Norsk gynekologisk forening har vært en pioner i å utarbeide veiledere i faget, hhv i fødselshjelp, 
generell gynekologi og gynekologisk onkologi. Fra i utgangspunktet å være konsensusbaserte er 
veilederne ved regelmessige, kunnskapsbaserte 4-årige oppdateringer blitt utviklet til å fungere i 
økende grad som nasjonale retningslinjer.  

Arbeidet er basert på frivillighet fra foreningens medlemmer, ved hjelp av elektronisk 
korrespondanse, kapittel-/smågrupper og samling av kapittelansvarlige. Den siste utgaven av 
veilederen i generell gynekologi er fra 2009. Veilederne skal gjennomgås fullstendig hvert 4. år, i 
tillegg til endringer som gjøres ad hoc ved større endringer i mellomperioden. Foreningens 
kvalitetsutvalg som representerer de tre faglige hoveddisiplinene har forberedt prosessen. Som i 
den forrige oppdateringen vil Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret bli invitert, i tillegg har 
Helsetilsynet ønsket å bli invitert.  

Retningslinjene har hatt stor betydning for en kontinuerlig kvalitetsforbedring i faget, og har som 
mal for videre- og etterutdanningen av spesialister vært grunnlaget for mye av den faglige 
utviklingen og bidratt til økt pasientsikkerhet. Veilederne har vært allment tilgjengelige som 
trykksak i Legeforeningens kvalitetsserie, og senere elektronisk via nettsidene. Derved er det 
mulig for andre spesialister, særlig allmennlegene, å få støtte til rette beslutninger i fagområdet. 
For pasienter er det lett å finne ut hva nasjonal "beste praksis" er. Medisinske framskritt skjer 
raskt, ikke minst innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, derfor er det viktig at en fortsatt 
kontinuerlig forbedringsprosess blir støttet. NGFs veiledere blir allment tilgjengelige på 
Legeforeningens nettside og kan lastes ned elektronisk. 
 
 
Søker: Barne- og ungdomsklinikken, Ahus v/overlege Anne Lee Solevåg 
Prosjektets tittel:  PedSAFE – Pediatric systematic assessment and communication for 

preventing emergencies 
Bevilget beløp:  kr 214 000 
 

Pasientsikkerhet fra et barnemedisinsk perspektiv har hatt lite oppmerksomhet sammenliknet 
med kvalitet i behandling av voksne. Hovedformålet med prosjektet er å bedre kvaliteten på 
vurdering av syke barn og ungdommer. I tråd med samhandlingsreformen bør samhandling 
mellom sykehus og primærhelsetjenesten rundt barn og ungdom bedres. Bevissthet rundt 
pasientsikkerheten til akutt syke barn og ungdom både i og utenfor sykehus må økes. Bruk av 
verktøy for strukturert og objektiv kommunikasjon mellom helsepersonell kan redusere risiko for 
feilbehandling som følge av misforståelser og annen form for kommunikasjonssvikt. Bruk av et 
verktøy for tallfesting av grad av dekompensering i ulike aldersgrupper skal gjøre at negativ 
sykdomsutvikling oppdages i tide, og bidra til å lette kommunikasjonen mellom helsepersonell 
som jobber med disse pasientene. Verktøyet er nyttig i både primær- og spesialisthelsetjenesten.  

Tegn til dekompensering kan oppdages inntil flere timer før en akutt livstruende hendelse. Dette 
er bakgrunnen for såkalte tidlig varslingssystemer som baserer seg på fysiologiske parametere som 
respirasjonsfrekvens, puls og blodtrykk. Måling og dokumentasjon av slike parametere er ofte 
mangelfulle. Tidlig varslingssystemer setter fokus på betydningen av avvik i disse, og ikke minst 
av endring over tid. Flere studier har vist at slike skåringssystemer kan hjelpe helsepersonell å 
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avdekke en negativ sykdomsutvikling for å sette inn stabiliserende tiltak. Ved å gi helsepersonell 
en metode for å tallfeste tilstanden til en pasient kan dessuten kommunikasjon mellom 
helsearbeidere forbedres og på den måten forebygge misforståelser og feiltolkninger. Risikoen for 
feil øker betydelig ved dårlig kommunikasjon innad i behandlingsteamet.  

Acute Life-Threatening Events: Recognition and Treatment (ALERT) er et kurskonsept fra 
England som har som formål å gjøre helsepersonell i bedre stand til å gjenkjenne en negativ 
sykdomsutvikling hos voksne innlagt i sykehus og dermed igangsette livreddende tiltak. En av 
bestanddelene i ALERT er bruk av et tidlig varslingssystem kalt modified early warning score 
(MEWS). Høsten 2010 ble det på Ahus startet en prosess for å lage et lignende opplegg til bruk 
hos barn. På bakgrunn av dette ble det våren 2011 implementert et klinisk skåringsverktøy, 
Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) i Barne- og Ungdomsklinikken. PEVS er en lett modifisert 
og oversatt versjon av PEWS. Dette er et enkelt verktøy for å kvantifisere alvorlighetsgrad av 
sykdom uavhengig av diagnose og baserer seg i likhet med andre tidlig varslingssystemer på 
fysiologiske kompensasjonsmekanismer som viser seg ved negativ sykdomsutvikling.  

Prosjektet, som kalles PedSAFE – Pediatric systematic assessment and communication for 
preventing emergencies, kan forhåpentligvis være opptakten til et nasjonalt pasientsikkerhetsløft 
for barn og ungdom i Norge, med overføringsverdi til andre land med liknende organisering av 
helsetjenestene. Det planlegges å ta initiativ til et nasjonalt nettverkbasert på erfaringene hittil, 
ved hjelp av digitale løsninger som e-læring, sertifiseringer/resertifiseringer, diskusjonsfora på 
nett og innrapportering av erfaringer og kvalitetsindikatorer.  

PedSAFEs læringsmål er 
 - å gjenkjenne risikopasienter 
 - å gjenkjenne det kritisk syke barnet og igangsette adekvat behandling og pleie 
 - å be om hjelp med konkret og definert kommunikasjon 
 - å styrke tverrfaglig samarbeid rundt det kritisk syke barnet 
 
 
Søker: Nettverk for leger som arbeider med forbedringsarbeid v/Martin Poulson, 

LiS B, Sykehuset i Vestfold 
Prosjektets tittel:  Leger ForBedring 
Bevilget beløp:  kr 97 000 
 

Gruppen ønsker å invitere til en samling med å etablere et kontaktnettverk for leger og 
medisinstudenter som arbeider med kvalitetsforbedring. Nettverket skal bidra til bl.a.:  

- Utveksling av erfaringer innen forbedringsarbeid. 

- Øke kompetanse innen forbedringsarbeid, gjennom kursvirksomhet og årlige samlinger. 

- Å fremme forbedringsarbeid som en nødvendig kompetanse for alle leger. 

Det er et stort fagmiljø med kompetanse innen forbedringsarbeid, men miljøet fremstår 
fragmentert, særlig når det gjelder de leger som er engasjert i arbeidet allerede. Målgruppen er 
leger i aktiv klinisk tjeneste, samt medisinstudenter som er interessert og/eller involvert i 
forbedringsarbeid. Formålet er å skape et nettverk for målgruppen, hvis primære hensikt er å 
bidra til økt kjennskap til forbedringsarbeid som foregår i Norge og internasjonalt. Hovedmål for 
prosjektet vil være å organisere en årlig samling for målgruppen. Den første samlingen er planlagt 
i tilknytning til kvalitetskonferansen i mars 2014. Delmål inkluderer utveksling av erfaringer, 
gjennomføring av kurs innen forbedringsarbeid, samt aktiv deltakelse på øvrige eksisterende 
arenaer for forbedringsarbeid i Norge i dag.  
 

 



 19 

 
Søker: Erlend Skraastad, overlege, Anestesiavdelingen, Kongsberg sykehus 
Prosjektets tittel:  Kongsberg Satisfaction Score – Et verktøy for bedre postoperativ 

overvåking og behandling 
Bevilget beløp:  kr 500 000 
 

Målet med Kongsberg Satisfaction Score (KSS) er todelt: Først ønsker vi å etablere et 
postoperativt overvåkningsverktøy for kontinuerlig analyse av virkninger og bivirkninger av 
anestesi og smertelindring for den enkelte pasient. Dernest ønsker vi å bruke verktøyet til å 
analysere tidlig postoperativt forløp og velbefinnende hos pasientgrupper som har gjennomgått 
forskjellige typer anestesi og kirurgi.  

Effekten og bivirkninger av postoperativ smertelindring skal analyseres ut fra type kirurgi, 
anestesimetoder, alder, kjønn, tilstand og vekt. Det er tidligere gjennomført pilottest på 191 
pasienter i postoperativ behandling ved Kongsberg sykehus. Dette prosjektet, som skal 
gjennomføres i et samarbeid mellom Ahus, Kongsberg og UNN, skal inkludere ca. 6000 
kirurgiske pasienter.   

Utgangspunktet er skåring av smerte i hvile og ved bevegelse ved hjelp av en 11-sifret numerisk 
skala (VAS). Videre tar vi med kjente ettervirkninger av anestesi og bivirkninger av opioider, som 
er den mest benyttede gruppen av behovsmedikamenter mot postoperative smerter. Hver enkelt 
faktor er tillagt en vekting som skal sikre at smerter og ubehag blir registrert og at alvorlige 
bivirkninger blir fanget opp.  

Pasientens utsagn og vitale parametere gis numeriske verdier fra 0 til 15 og summeres til en 
poengsum for hver time. Pasientansvarlig sykepleier registrerer laveste verdi i løpet av timen. KSS 
ble bestemt ut fra formelen 25 minus poengsum. Dette innebærer at høy skår er forenlig med et 
godt resultat. Skåringssystemet har en skalering som skal sikre at behandlingstrengende pasienter 
fanges opp, samtidig som det skal det være detaljert nok til å gjenspeile forandringer med en 
trendutvikling av pasientforløpet.  

Vi tror at pasientene får bedre smertelindring, og at bivirkninger blir fanget opp, med et 
skåringssystem som alarmerer personalet når pasientene ikke får god nok postoperativ 
behandling. Vi antar at den økte årvåkenhet som skåringssystemet bidrar til vil optimalisere 
forløpet, korte ned liggetiden og redusere komplikasjonshyppigheten for pasientene. Her ligger 
det ikke bare en gevinst for den enkelte pasient, men også en potensiell økonomisk gevinst for 
sykehuset.  

En multisenterstudie som inkluderer et stort antall operasjonspasienter med ulike typer kirurgiske 
inngrep og anestesimetoder trengs for å validere KSS som verktøy for postoperativ 
pasientbehandling. 
 
 
Søker: Michael Bretthauer, professor, Universitetet i Oslo  
Prosjektets tittel:  Medisinstudenters oppfatning av pasientsikkerhet 
Bevilget beløp:  kr 39 400 
 

Gjennom en spørreundersøkelse ønsker vi å kartlegge observasjoner medisinstudenter har gjort 
av feil, og videre hvordan de har håndtert dem. Dette som ledd i å kvalitetssikre klinisk 
virksomhet ved norske sykehus og legekontorer, og for å kvalitetssikre og forbedre 
undervisningen som gis til vordende leger. Det skal brukes et amerikansk spørreskjema for å 
kunne sammenlikne med resultater som er generert i andre land 

KLoK (Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring) ble innført på medisinstudiet ved 
Universitetet i Oslo i 2011. Faget dekker ulike aspekter av pasientsikkerhet, herunder ledelse, 
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kunnskapshåndtering og kvalitetsforbedring og undervises i 6 av de 12 semestrene. De andre 
universitetene jobber nå med å utvikle tilsvarende fag ved de respektive fakultetene. 
Helsedirektoratet gir KLoK en viktig plass i rapporten om nyordning av spesialistutdanning for 
leger. Det er ikke gjort noen kartlegging av hvilke observasjoner studentene har gjort og gjør seg 
når det kommer til medisinske feil og suboptimal klinisk praksis. Det er likevel rimelig å anta at 
de har observert/opplevd noe med tanke på et stort mediefokus de seneste par årene. 

Vi ønsker derfor å gjøre en kartlegging av dette som hjelp til å forbedre egen undervisning, 
samtidig som det vil gi nyttig informasjon til fakultetene, helsetjenesten og offentligheten.  
 
 
Søker: Norsk forening for klinisk nevrofysiologi v/leder av kvalitetsutvalget 
Prosjektets tittel:  Anbefalte nevrofysiologiske undersøkelser ved spørsmål om skade eller 

sykdom i nerver og muskler 
Bevilget beløp:  kr 90 000 
 

Hensikten med prosjektet er å arrangere en nasjonal konsensuskonferanse med representanter fra 
alle lokale fagmiljøer. Målet er å sikre enhetlig diagnostikk, basert på forskningsbaserte 
internasjonale anbefalinger ved de ulike nevrofysiologiske laboratoriene. I utredning av sykdom i 
perifere nerver og muskler henvises pasienter ofte til klinisk nevrofysiolog. Avhengig av 
pasientens symptomer, funn ved klinisk undersøkelse og supplerende undersøkelser som 
bildediagnostikk og blodprøver settes en tentativ diagnose. Hvilke undersøkelser som utføres ved 
klinisk nevrofysiologisk laboratorium er avhengig av problemstilling og tentativ diagnose. Norsk 
forening for klinisk nevrofysiologi har laget en veiledning for hvilke undersøkelser som bør 
utføres ved ulike problemstillinger. Denne veiledningen er nå under revisjon av kvalitetsutvalget i 
foreningen. Revisjonsarbeidet er basert på internasjonale anbefalinger og publikasjoner. Vi ønsker 
å gjennomføre et nasjonalt møte med representanter fra ulike laboratorier for å sikre nasjonal 
konsensus om denne veiledningen. Prosjektet antas å ha stor betydning for å sikre en nasjonal 
standard for nevrofysiologisk utredning.  

Kvalitetsutvalget har gjennomført litteratursøk og har hatt møter med kritisk gjennomgang av 
publiserte internasjonale anbefalinger. Gruppen sluttfører i 2013 dette arbeidet, og har laget en 
punktvis foreløpig anbefaling for nevrofysiologisk utredning av ulike perifere muskel- og 
nervelidelser med referanser til ulike publikasjoner. På den nasjonale konsensuskonferansen vil vi 
presentere den foreløpige anbefalingen avsnitt for avsnitt. Anbefalingen vil bli diskutert i 
arbeidsgrupper og i plenum, og målet er å oppnå konsensus om formuleringene.  

Anbefalingen vil i første omgang bli distribuert digitalt til de ulike seksjonslederne og vil i tillegg 
bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden til Norsk forening for klinisk nevrofysiologi.  
 
 
Søker: Enhet helse, Sarpsborg kommune v/kommuneoverlege Nina C. 

Mikkelsen Bakken 
Prosjektets tittel:  Sammen for en bedre diabetesomsorg! 
Bevilget beløp:  kr 100 000 
 

Folkehelseinstituttet, Norsk Pasientregister og Norsk reseptregister viser at befolkningen i 
Sarpsborg og Fredrikstad lider hyppigere av diabetes enn gjennomsnittet i den norske befolkning. 
Sykdommen kan føre til svært alvorlige senkomplikasjoner for dem som er rammet, f.eks. 
blindhet, nyresvikt, amputasjon av føtter og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. 

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Fagforbundet, Sykehuset Østfold og Fredrikstad 
kommune. Prosjektet vil anvende metoder fra moderne system- og prosessforbedring og 
dokumentasjon ved bruk av statistisk prosesskontroll (SPC). 
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Formålet med prosjektet er: 
1. Mer stabilt blodsukker hos insulinbrukende diabetespasienter med hjemmesykepleie. 
2. Forebygging av diabetessår ved regelmessig fotinspeksjon, fotvask og smøring.  
3. Kvalitetssikring av diabeteskontroller hos fastlegen med innføring av NOKLUS 

diabetesskjema på legekontorene. Invitasjon til klinisk emnekurs diabetesmedisin. 

Sarpsborg kommune etablerte i 2012 en kommunal diabetes- og sårpoliklinikk. 
Diabetessykepleier og medisinsk ansvarlig lege konsulterer pasienter om diabetessykdom og 
medikamentbruk og behandler og forebygger diabetessår. Kompetanseoverføring og 
undervisning til sykehjem og hjemmesykepleie ønskes videreutviklet. Forebygging av 
diabetesfotsår og stabilisering av blodsukker blant hjemmeboende brukere av hjemmesykepleie 
tenkes utført ved fotinspeksjoner og fotvask og bedret teknikk for insulininjeksjoner for å 
forhindre infiltrater. NOKLUS diabetesskjema tenkes etablert ved kommunal diabetes- og 
sårpoliklinikk samt ved fastlegekontorer i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner.  

Strukturmål er  

- antall legekontor som har fått installert NOKLUS, har deltatt på kurs og som har fått 
informasjon om lokalt tilbud. 

- antall insulinbrukende diabetespasienter med hjemmesykepleie, som er registrert med 
behov for fotinspeksjon/fotvask/fotsmøring og injeksjonskart for insulin. 

Prosessmål er 

- antall konsultasjoner der lege har brukt NOKLUS diabetesskjema, og andel pasienter som 
har fått utført årskontroll/målinger. 

- antall insulinbrukende diabetespasienter med hjemmesykepleie, som har fått utført 
fotinspeksjon/fotvask/fotsmøring og der helsepersonellet har markert i injeksjonskartet 
hvor insulin er gitt. 

Resultatmål er 

- mer stabilt blodsukker og redusert HbA1c hos pasienter der fastlegen bruker NOKLUS 
diabetesskjema, og færre henvisninger til sykehusets og kommunens diabetespoliklinikk.  

- mer stabilt blodsukker hos insulinbrukende diabetespasienter med hjemmesykepleie, alle 
pasienter registrert i tiltaksplan i EPJ Gerica, færre henvisninger og henvendelser fra 
hjemmesykepleien til kommunal diabetes- og sårpoliklinikk. 

 
 
Søker: Norsk diabetesregister for voksne, Noklus, Bergen 
Prosjektets tittel:  Kvalitetssikring av diabetesbehandlingen i Hordaland 
Bevilget beløp:  kr 508 000 
 

I 2006 ble Norsk diabetesregister for voksne opprettet. Registeret har som formål å overvåke og 
forbedre kvaliteten på diabetesbehandlingen av pasienter over 18 år. Registeret er eid og 
finansiert av Helse Vest RHF, mens den daglige driften er lagt til Noklus.  

Hovedmålet med prosjektet er å følge opp fastlegene i Hordaland en periode etter oppstartsfasen, 
slik at man får etablert praksisen med å registrere pasientdata i diabetesskjema, og sende inn data 
til diabetesregisteret.  

For bruk på legekontor har diabetesregisteret laget et elektronisk skjema (Noklus diabetesskjema) 
som samhandler med det ordinære journalsystemet. Skjemaet er ment både som et klinisk verktøy 
og huskeliste for legen og som et innsamlingsverktøy for registeret. Programvaren er gratis og 
sendes til legekontoret sammen med installasjons- og brukerveiledning. Programmet installeres 
enten av personalet på legekontoret eller av det IT-firmaet som legekontoret samarbeider med. 
Undersøkelser viser imidlertid at bare 10 % av de som har fått tilsendt programvaren har 
installert den, og enda færre har tatt den i bruk.  
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I januar hvert år blir legekontorene bedt om å sende inn data til diabetesregisteret via Norsk 
Helsenett. Noen legekontor bruker Noklus diabetesskjema, men unnlater å sende inn data. 
Diabetessykepleieren vil derfor følge opp kontorene tett i denne perioden og vil også reise til 
legekontorene for å hente ut data om ønskelig. 

Dataene som hentes inn fra allmennpraksis i Hordaland vil bli brukt til å se på kvaliteten på 
diabetesbehandlingen. De vil også bli brukt til å se på samhandlingen mellom fastlegene og 
sykehuspoliklinikkene i Hordaland når det gjelder diabetesbehandlingen.  

Hvis dette resulterer i betydelig økning i antall allmennleger fra Hordaland som rapporterer til 
diabetesregisteret, vil registeret prøve å gjøre tilsvarende i de andre fylkene. På denne måten vil vi 
kunne få en landsomfattende oversikt på diabetesbehandlingen i Norge. 
 
 
Søker: Vestmo behandlingssenter, Rusbehandling Midt-Norge  
Prosjektets tittel:  Erstatningsavhengighet – utilsiktet effekt av fedmeoperasjon 
Bevilget beløp:  kr 294 000 
 

Fedme og overvekt gir høyere risiko for både fysisk og mental kronisk lidelse. Fedme er funnet å 
være positivt korrelert med psykiske lidelser, spesielt hos de som søker behandling for fedmen. 
Suboptimalt vekttap, spiseforstyrrelser, dårlig kroppsbilde, rusmisbruk, depresjon og selvmord er 
noen av de mest hyppige lidelsene som fedmeopererte pasienter erfarer postoperativt. I 
behandling av rusmiddelavhengige ved Vestmo behandlingssenter er det registrert en relativt høy 
populasjon fedmeopererte pasienter i rusbehandling. Dette har ført til økt klinisk 
oppmerksomhet om forståelse og behandling av denne pasientgruppen. Med en hypotese om at 
en relativt høy andel fedmeopererte utvikler "erstatningsavhengighet", hvor rusmiddel erstatter 
misbruk/avhengighet av mat, er det gjort omfattende forskning på temaet.  

Formålet med prosjektet er  

- å identifisere forekomsten av pasienter i rusbehandlingsinstitusjoner som skal eller som 
har blitt fedmeoperert, 

- å avdekke kliniske karakteristika hos pasientgruppen, f.eks. psykopatologi, nevrokognitiv 
fungering og rusmiddelbruk. 

Studien benytter epidemiologiske metoder basert på sekundærdata fra pasientjournal. Studien vil 
primært benytte dataanalyse. Identifiserte pasienter beskrives med deskriptiv statistikk og odds 
ratio. For å undersøke forskjeller i psykopatologi og nevrokognitiv fungering mellom 
rusavhengige med og uten fedmeoperasjon, utføres enveis variansanalyser (ANOVA). Vi vil i 
tillegg utføre hierarkiske regresjonsanalyser (lineær og logistisk) for å undersøke sammenhenger 
mellom alkohol-/rusmiddelbruk hos fedmeopererte korrigert for alder og kjønn. 
 
 
Søker: Norsk forening for allmennmedisin v/leder Marit Hermansen 
Prosjektets tittel:  Senter for medisinsk kvalitet utenfor sykehus 
Bevilget beløp:  kr 2 234 000 
 

Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) ble finansiert av fondet i årene 2010-2012 med totalt 
kroner 6 600 000. Det vises til rapporten Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorene, utgitt 
februar 2013. Rapporten finnes på nettsiden 
https://legeforeningen.no/PageFiles/140687/130528%20%20SLUTTRAPPORT%20L%c3%86
RINGSNETTVERK%20SAK.pdf.  

https://legeforeningen.no/PageFiles/140687/130528%20%20SLUTTRAPPORT%20L%c3%86RINGSNETTVERK%20SAK.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/140687/130528%20%20SLUTTRAPPORT%20L%c3%86RINGSNETTVERK%20SAK.pdf
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Det pågår fremdeles aktivitet i to mindre delprosjekter; verktøykasseprosjektet for PKO og 
prosjektet læringsnettverk med bruk av kvalitetsindikatorer for allmennmedisin som vil pågå fram 
til sommeren 2014.  

Det har ikke lykkes å etablere samarbeid med stat og kommune om oppstart og videre drift av et 
senter for medisinsk kvalitet utenfor sykehus. Bevilgningen fra fondet skal benyttes til etablering 
av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) som et non-profit aksjeselskap i 2014. En ønsker å 
arbeide for et partnerskap mellom Legeforeningen og de andre aktørene som er invitert inn i 
selskapet. Praktiserende spesialisters landsforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening blir 
medeiere sammen med Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen. 
Konkretisering og detaljert beskrivelse av eierskap, styresammensetning og vedtekter, herunder 
skattemessige forhold, skal være avklart ved årsskiftet.  

Senteret skal understøtte lokalt kvalitetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus gjennom aktiviteter 
som gir systematisk læring av egen praksis og gjennom utvikling og sikring av gode rutiner på det 
enkelte kontor, for å redusere forekomsten uønskede hendelser i praksisene. Den langsiktige 
målsettingen er at kontinuerlig kvalitetsarbeid blir en integrert del av medisinsk praksis utenom 
sykehusene. Det er en føring for at lokalisering av senteret skal skje utenfor Legenes hus, i et 
allmennmedisinsk miljø med forskningskompetanse. Spørsmål omkring lokalisering og 
samarbeidsformer forutsettes avgjort av selskapets styre. 

Sentralstyret har som en forutsetning at virksomheten gjennomgår en evaluering etter 4 år og at 
sentralstyret tar standpunkt til videre drift og finansiering på dette tidspunkt.  
 

 
Søker: Norsk gynekologisk forening v/leder Knut Hordnes 
Prosjektets tittel:  Erstatningssaker i gynekologi. Hva kan vi lære i et kvalitets- og 

skadeforebyggende perspektiv? 
Bevilget beløp:  kr 300 000 
 

Norsk gynekologisk forening har tidligere samarbeidet med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 
om et prosjekt som evaluerte pasientskadesakene i obstetrikk. Dette er et tilsvarende treårig 
prosjekt, og det handler om gynekologisakene. Studien omfatter en systematisk gjennomgang av 
alle saker i gynekologi som har vært behandlet hos NPE siden oppstart 1988. Hensikten er å få 
kunnskap om hvilke skader som meldes til NPE og hvorfor de oppstår. Dette kan øke 
helsepersonellets kunnskap om risikomomenter i utredning, behandling og oppfølging av 
pasienter med gynekologiske sykdommer.  

Først skal skaffes en total oversikt over panoramaet av saker. Disse vil som oftest dreie seg om 
vevsskader, funksjonsforstyrrelser, blødning, infeksjon eller forsinket eller feil diagnose. 

Deretter karakteriseres medholdsakene etter type sak, hvilket nivå i helsetjenestekjeden svikten 
oppstod, og sammenheng med svikt i retningslinjer, rutiner, veiledning, utilstrekkelig 
kompetanse, utstyr, kommunikasjon og journalføring undersøkes.   

Systematisk gjennomgang av pasientskadesaker vil kunne vise hva som oftest fører til skade og 
komplikasjoner og derved vise hvor det er viktig å sette inn forbedringstiltak. Å se hele landet 
under ett vil kunne gi kunnskap som de enkelte avdelingene hver for seg ikke kan skaffe seg. 
Finner man fellestrekk ved saker blir det mulig å iverksette tiltak som vil være effektive også på 
andre avdelinger enn der hvor den enkelte sak har foregått, og man kan lære av både egne og 
andres erfaringer.  
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Avslutning av prosjekter 
 
For at Fondsutvalget formelt kan avslutte et prosjekt skal utvalget forelegges en sluttrapport fra 
prosjektansvarlig. Fondets regnskap er en del av Legeforeningens regnskap og kontrolleres av 
Legeforeningens revisor. Ubenyttede prosjektmidler tilbakeføres fondet ved prosjektavslutning.  

 
I 2013 ble følgende 21 prosjekter avsluttet:  
 
 
Kvalitetssikring av blodgivere 

Prosjektleder: Øystein Flesland, Blodbanken Asker og Bærum 
 

Formålet med prosjektet var å bedre kvaliteten på blodgiverutvelgelsen. Utvelgelsen skjer ved 
hjelp av et personlig intervju og spørreskjema. Det papirbaserte skjemaet som ble brukt da 
prosjektet startet hadde betydelige svakheter som kunne løses ved å gjøre skjemaet elektronisk. 
Det ble derfor utviklet et elektronisk spørreskjema for blodgivere som kunne fylles ut i 
blodbanken, og som kunne videreutvikles til å bli internettbasert. Spørreskjemaet løste praktiske 
problemer som lagring og gjenfinning av skjemaer, og sikret at alle spørsmål ble besvart og at 
vurderinger ble dokumentert. Det elektroniske spørreskjemaet var dynamisk, slik at et svar kunne 
føre til relevante tilleggsspørsmål. Det var også slik at det ga standardisert informasjon om krav, 
og om årsak til at man ikke skulle gi blod. Det sikret at relevant informasjon ble gitt til alle 
blodgivere.  

Spørreskjemaet var i flere år i daglig bruk på Blodbanken, Bærum sykehus, og det ble testet på 
Blodbanken, Haukeland universitetssykehus.  

Det elektroniske spørreskjemaet var en klar forbedring i forhold til papirskjema, både for 
blodbank og blodgivere, og det bør være integrert i blodbankdatasystemet. Det lyktes ikke å få de 
to leverandørene av blodbankdatasystem i Norge til å integrere vårt spørreskjema i deres 
programmer, men begge har nå laget egne, enklere løsninger. Dette har bidratt til å heve 
kvaliteten på blodgiverutvelgelsen.  

 Prosjektet er beskrevet i foredrag en rekke ganger i Norge og Sverige.  

 Prosjektet er beskrevet i kortform i 2006: Flesland O, Seghatchian J. Transfusion medicine in 
Norway: New problems and new opportunities. Transfus Apher Sci. 2006 Oct;35(2):93-5. 

 Prosjektet er beskrevet i en artikkel i 2009: Flesland O, Seghatchian J.Quality assurance of the 
donor questionnaire and donor interview: A three year experience with an electronic donor 
questionnaire. Transfus Apher Sci. 2009 Oct;41(2):151-3. 

 Kunnskap fra prosjektet er brukt i en publikasjon i 2012: Kjøllesdal JG, Bjertnæs ØA, Farnes 
Z, Flesland Ø: Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet. Notat fra 
Kunnskapssenteret 2012. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2012. 

 Kunnskap fra prosjektet vil inngå i en posterpresentasjon i juni 2013 på kongress arrangert av 
International Society for Blood Transfusion.  

Kontaktperson: Øystein Flesland, flesland@rkl.no 
 
 
Kvalitetsutvikling gjennom styrking av utøveren. Oppmerksomhetstrening for medisin- 
og psykologistudenter  

Prosjektleder: Michael de Vibe, Kunnskapssenteret 
 

Formålet med prosjektet var å gi studentene en metode for personlig utvikling og stressmestring. 
All hjelpekunst er avhengig av kvaliteten på møtet mellom den som yter hjelp og den som mottar 

mailto:flesland@rkl.no
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hjelpen. I dette møtet og den relasjon som der skapes, er hjelperens personlige egenskaper 
avgjørende. De fleste klager på helsepersonell skriver seg fra at pasientene ikke føler seg sett, 
hørt, forstått eller godt nok informert. Medisin- og psykologstudiet har et hovedfokus på 
tilegning av kunnskaper og ferdigheter for å bli en dyktig fagutøver, men de legger begrenset vekt 
på utvikling av personlige egenskaper for å utøve faget på en menneskelig god måte.  

Faglig innhold: Medisin- og psykologistudenter oppgir betydelige plager med stress, psykisk 
besvær og nedsatt livskvalitet, noe som vedvarer etter kvalifisering. Prosjektet har prøvd ut en 
anerkjent metode, oppmerksomhetstrening (Mindfulness Based Stress Reduction), for å styrke 
studentenes personlige utvikling, deres helse og velvære, deres evne til stressmestring og deres 
utvikling for å bli en god hjelper. Intervensjonen er prøvd ut som et randomisert kontrollert to 
senter studie med 288 første års studenter på medisin- og psykologiprofesjonsstudiet i Oslo og 
Tromsø. De vil bli fulgt opp gjennom studiet og i ett år etter kvalifisering.  

Viktigste funn: Den systematiske oversikten som ble publisert i februar 2012 viser en konsistent 
effekt av metoden både på kliniske og ikke-kliniske populasjoner på stress og psykisk helse med 
en moderat effektstørrelse. Funn fra målinger før og etter intervensjonen viser en klar effekt av 
intervensjonen på psykisk helse og livskvalitet med moderat effektstørrelse. Effekten er kun 
signifikant for kvinnelige studenter. Studenter med høy sårbarhet for stress har best effekt av 
tiltaket, og oppfølgingen så langt viser at disse gruppene av studenter utvikler seg i negativ retning 
når det gjelder psykisk helse dersom de ikke får intervensjonen. 

Den systematiske oversikten er publisert i Campbell Collaboration Library i februar 2012 
(http://campbellcollaboration.org/lib/project/117/). Hovedartikkel fra før- og etter-målinger er 
innsendt til BMC Education i oktober 2012. Artikkel om moderasjon og artikkel om coping vil 
bli innsendt våren 2013, og artikkel fra toårs oppfølging blir sendt inn sommeren 2013.  

Kontaktperson: Michael de Vibe, mdevibe@online.no  
 
 
Cognitive Patient Education trial 

Prosjektleder:  Erik L. Werner, fastlege, Eydehavn 
 

Faglig innhold: Prosjektet er en opplæring av fastleger og fysioterapeuter i bruk av en definert 
metode for å lære pasienter med ryggplager om smertefysiologi og ufarliggjøring av plagene, slik 
at de blir bedre i stand til å håndtere ryggplager. Opplæringen foregår enkeltvis mellom lege og 
pasient i vanlig praksis, inntil fire ganger, og følger en mal med spesifikt innhold for hver sesjon. 

Formålet med prosjektet er å se om en slik opplæring lykkes i å gjøre ryggpasientene tryggere på 
sine plager, og derved normaliserer sitt aktivitets- og bevegelsesmønster slik at tilheling skjer 
raskere. 

Metode og materiale: Cluster randomisert studie med like mange leger og fysioterapeuter i 
intervensjon og i kontroll. Kontrollklinikerne har rekruttert et tilsvarende antall pasienter som de 
har bedt komme inntil fire ganger for samtale om sine ryggplager, men uten å følge malen som er 
utarbeidet for intervensjonsklinikerne.  

20 fastleger og 20 fysioterapeuter har deltatt i studien og disse har rekruttert 218 pasienter. 

Viktigste funn: Preliminære data indikerer en til dels betydelig bedring i funksjon på pasientene i 
løpet av de fire ukene intervensjonen varer, men det er foreløpig ingen sikre forskjeller mellom 
intervensjon- og kontrollgrupper. 

Prosjektet samler oppfølgingsdata i ett år etter avsluttet rekruttering. De siste dataene vil foreligge 
i januar 2014, og publisering vil skje etter dette. 

Kontaktperson: Erik L Werner; loewern@online.no 

http://campbellcollaboration.org/lib/project/117/
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Analyse av henvisninger til en revmatologisk poliklinikk og vurdering av muligheten for  
tidligere diagnostikk av inflammatorisk sykdom 

Prosjektleder: Geirmund Myklebust, Revmatologisk avd., Kristiansand 
 

Formålet med prosjektet var å vurdere muligheter for endring av prosedyrer i vurderingen av 
henvisningene, slik at pasienter med inflammatorisk leddsykdom tidligere kommer til 
spesialistundersøkelse.  

Metode: Informasjonen ble hentet fra spørreskjemaer til pasienter og undersøkende leger og fra 
pasientjournaler.  

Viktigste funn: Vel halvparten av de henviste pasienten finner ventetiden akseptabel uansett 
ventetid, alder og kjønn. Kvinner har generelt lengre ventetid enn menn ved første gangs 
henvisning til en revmatologisk poliklinikk. Hos pasienter som blir tilsett innen 90 dager 
aksepterer kvinner ventetiden bedre enn menn, selv om den reelle ventetiden hos dem er lengre. 
Kvaliteten på henvisningsbrevet har stor betydning for ventetiden, spesielt for kvinner yngre enn 
50 år. 75 % av henvisningene karakteriseres som bra eller svært bra av den legen som undersøker 
pasienten på poliklinikken. Ventetiden varierer gjennom året, og årstid for frammøte er viktigere 
enn henvisningsmåned.  

Kontaktperson: Geirmund Myklebust, geirmund.myklebust@sshf.no  
 
 
Tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende, Liverpool Care Pathway 

Prosjektleder: Dagny Faksvåg Haugen, seksjonsoverlege, Haukeland universitetssykehus 
 

Formålet med prosjektet var å innføre tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) for å 
kvalitetssikre omsorgen ved livets slutt i Helse Vest, samt å koordinere arbeidet med LCP 
nasjonalt. 

Omsorg for døende er en viktig del av helsetjenestens virksomhet, men undersøkelser har vist at 
nytteløs livsforlengende behandling og mangelfulle lindrende tiltak er en betydelig utfordring. 
Siden tidlig på 1990-tallet har tiltaksplanen Liverpool Care Pathway for the Dying Patient (LCP) 
vært det ledende kvalitetsverktøyet for å bedre omsorgen ved livets slutt. Fra 2005 har LCP vært i 
bruk i Norge. Planen gir retningslinjer for behandling og pleie og er et dokumentasjonsverktøy til 
bruk ved alle forventede dødsfall.  

Metode og materiale: Per i dag representerer LCP "gullstandard" for behandling og pleie av 
døende. Planen har med medikamentalgoritmer for behandling av vanlige symptomer hos 
døende. Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest har også utarbeidet et 
medikamentskrin for lindring til døende, til bruk i hjemmet og sykehjem. Det er utarbeidet 
undervisningsmateriell, "registreringspakke" og "oppstartspakke" for virksomheter som ønsker å 
ta LCP i bruk. "Oppstartspakken" inneholder bl.a. en veileder for å gå gjennom 
journaldokumentasjonen ved dødsfall før innføring av LCP, og sammenligne denne med 
dokumentasjonen etter innføring av tiltaksplanen, med fokus på 18 kvalitetsindikatorer.  

Prosjektet var todelt. Den ene delen gjaldt innføring av LCP i på flere sengeposter på 
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland universitetssjukehus og i Helse Førde. Resultatet av 
innføringen er evaluert med spørreundersøkelse og fokusgruppe blant personalet, samt 
gjennomgang av journaldokumentasjon.  

Den andre målsettingen i prosjektet var å koordinere LCP-arbeidet i hele landet. En rekke 
kommuner har fått statlige prosjektmidler eller samhandlingsmidler til innføring av LCP, og har 
henvendt seg til Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest for råd og 
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veiledning. I januar 2012 fikk senteret status som nasjonalt senter for LCP fra hovedkontoret i 
Liverpool. Per februar 2013 er til sammen 210 LCP-brukersteder registrert, i 14 av landets 19 
fylker.  

Viktigste funn:  
LCP er nå i bruk på alle avdelinger på Haraldsplass Diakonale Sykehus, i 4 avdelinger på 
Haukeland og i 3 avdelinger i Helse Førde. Målet om å bruke LCP på minst 60% av forventede 
dødsfall er nådd. Journalgjennomgangen på Haukeland og Haraldsplass har vist forbedringer av 
symptomlindring, avslutning av uhensiktsmessige tiltak og kommunikasjon med de pårørende.  

Spørreundersøkelsen blant personalet viste at bruk av LCP skaper trygghet og forutsigbarhet og 
bedrer samarbeidet mellom lege og pleiegruppe. Praksis for å lindre plagsomme symptomer ble 
angitt å være mest endret, deretter fulgte det å avslutte uhensiktsmessige behandlings- og 
pleietiltak. Fokusgruppeintervjuet viste at LCP gir handlingsberedskap og er bevisstgjørende. I 
regi av prosjektet pågår det også en spørreundersøkelse til etterlatte etter dødsfall i sykehjem. Det 
er opprettet et koordinerende LCP-kontor for opplæring, rådgivning og registrering av 
brukersteder i hele landet.  

Kontaktperson: Grethe Skorpen Iversen, grethe.skorpen.iversen@helse-bergen.no   
 
 
Den alvorlig skadde pasienten i Midt-Norge – Hva vet vi egentlig om behandlingen 

Prosjektleder: Oddvar Uleberg, overlege, Akuttavdelingen, St. Olavs Hospital 
 

Hovedmålet med prosjektet var å beskrive forløpet for traumepasienter i regionen for å få 
oversikt over hvordan traumepasientene i Helse Midt-Norge blir behandlet, og eventuelt finne 
områder hvor man kan øke kvaliteten på behandlingen.  
Det er gjort lite forskning på behandlingen av traumepasienter og organisering av tjenesten i 
regionen. Prosjektet hadde fokus på sentrale aspekter ved moderne traumebehandling, og hvor 
man kunne foreta en parallell datainnsamling. Prosjektet bestod av tre hoveddeler:  

A. Beskrive traumepopulasjonen epidemiologisk i Helse Midt-Norge 
 a. Hvilke kategorier traumepasienter har vi i vår region? 
 b. Hvilken akuttbehandling får traumepasientene? 
 c. Hvilket forløp har de i vår region? 

d. Tidsbruk i akutt behandlingsfase (prehospital fase til definitiv kirurgisk behandling) 

B. Evaluering - kvalitetsvurdering av traumebehandling 
 a. Definisjon av kvalitetsindikatorer 
 b. Definisjon av pasientgrupper 
 c. Foreligger det diskrepans mellom aktuelt pasientforløp og optimalt forløp? 

C. Beskrive det nåværende traumesystemet i region Helse-Midt Norge 
a. Hvilken traumeorganisering finnes innen det enkelte sykehus? 
b. Hvilke muligheter for diagnostikk og behandling finnes ved det enkelte sykehus? 
c. Beskrive praksis for overføring av traumepasienter mellom de enkelte  

Kvalitetssikringsmetode og –design: Det ble gjennomført en retrospektiv deskriptiv studie av 
prospektivt innsamlede pasientmateriale i en 3-årsperiode (01.06.07 – 01.06.10). Dette ble 
gjennomført som en multisenterstudie ved de 8 sykehusene i Helse Midt-Norge som mottok 
potensielt alvorlig skadde pasienter i denne perioden. Innsamlede pasientdata fulgte 
definisjonskatalogen for de enkelte utvalgte variabler som beskrevet i mal for rapportering av 
traumedata, The Utstein Trauma template for uniform Reporting of Data following Major Trauma. 
http://scantem.org/misc/pdf/Revised_Utstein_Template_-_Data_Dictionary_v1.1.1.pdf   

Materiale: Man benyttet følgende inklusjonskriterier: 
a)  Pasienter registrert i traumeregister ved inkluderte sykehus og/eller 
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b) Pasienter registrert på BEST-skjema ved de inkluderte sykehus og 
c) mottatt som pasient ved 8 definerte sykehus i region Midt-Norge  

Skadeomfanget for hver pasient ble registrert med utgangspunkt i Abbreviated Injury Scale (AIS).  
a. skader ble beskrevet ut i fra AIS manual 2005 
b. alle pasientens skader ble registrert 

Datavariabler ble eksportert anonymisert og lagret i kryptert innsamlingsformat. Innsamlede data 
oppbevares på sikret kryptert dataløsning. Plasseringen for oppbevaring av materiale ble 
tilgjengelig slik at prosjektleder hadde tilgang til data fra alle sykehus. Dette materialet ble deretter 
eksportert for statistisk analyse. 

Viktigste funn: Høsten 2012 er det foretatt innhenting og kvalitetssikring av de siste innsamlede 
data fra de enkelte sykehus. Det gjenstår analysearbeid av materialet og ferdigstillelse av 
manuskript. Dette skal sendes inn til engelskspråklig peer-reviewed tidsskrift for publisering. 

I perioden er det samlet inn data fra omlag 2440 pasienter fra de 8 inkluderte sykehusene. Antall 
pasienter fra sykehusene varierte fra 1036 pasienter ved regionsykehuset til 40 pasienter ved det 
minste sykehuset. I perioden sluttet ett sykehus å motta pasienter.  

Alle sykehus i regionen utdannet sertifiserte AIS (Abbreviated Injury Score) skaderegistratorer. 
Det er kurs som anbefales alle medarbeidere som skal jobbe i og ved et traumeregister. Studien 
førte også til at sykehusene opprettet lokale register som kan benyttes i videre kvalitetssikring.  

Kontaktperson og e-postadresse: Oddvar Uleberg, oddvar.uleberg@gmail.com  
 
 
Hvilken effekt har kvalitetsforbedringsarbeid i sykehjem? 

Prosjektleder: Nanna Egidius, strategi- og utviklingssjef, Lillehammer kommune 
 

Formålet med prosjektet var å undersøke effekten av opplæring i prosessorientert 
kvalitetsforbedring med tanke på utforming, læringseffekt og resultater til et begrenset antall 
kvalitetsgrupper ved et helsehus.  

Tre kvalitetsgrupper med til sammen 17 medarbeidere har deltatt på opplæring i prosessorientert 
kvalitetsforbedringsarbeid i perioden april 2011 - mars 2012. Opplæringen har bestått av åtte 
opplæringsdager. I tillegg er det arrangert tre personalmøter for å informere resten av personalet 
om kvalitetsforbedringsarbeid. De syv første dagene deltok mellom 11 og 14 medarbeidere. Den 
siste dagen deltok kun fem deltagere som skulle avslutte arbeid som gjenstod. Ledelsen valgte ut 
avdelingene ved helsehuset som deltok i prosjektet ut fra nærmere bestemte kriterier:  

Deltagerne representerte tre funksjonsnivåer på helsehuset. De er ansatt som hjelpepleiere, 
sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere, kvalitetsombud, avdelingssykepleiere, verneombud, 
sjefsykepleier og kvalitetskoordinator.   

Status juni 2012 for aktivitetene som ble kvalitetsforbedret:  
1. Samarbeid mellom personalet om forflytning av pasienter. 

Status: Prosedyren er standardisert.   
2. Skylleromsrutiner  

Status: Indikatoren er fortsatt for lav - prosessen er under oppfølging 
3. Bestilling av medisinsk forbruksmateriell  

Status: Prosedyren er standardisert - aktiviteter planlagt høsten 2012 
4. Registrering av telefonhenvendelser utenom kontortid 

Status: Avsluttet fra personalets side - leder følger opp saken.  
5. Kartlegging av aktiviteter i forbindelse med ernæringsscreening  

Status: Sjekklister er utarbeidet og arbeidet blir fulgt opp.  

mailto:oddvar.uleberg@gmail.com
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Viktigste funn: Resultatet av opplæringen viser store variasjoner av nivået på kvaliteten på de fem 
aktivitetene som ble forbedret. En av aktivitetene viser omtrent samme nivå på indikatoren før 
og etter opplæringen. I et annet tilfelle økte nivået på indikatoren fra 51 % til 92 %. Utøverne 
opplevde i dette tilfelle økt trygghet ved å være to personer ved forflytning av utvalgte pasienter, 
økt forutsigbarhet i stellesituasjonen og bedre tid til pauseavvikling. På grunn av omorganisering 
av personalet ble det også spart inn 12 arbeidstimer totalt per uke i avdelingen.  

Deltagernes erfaring med bruk av metoden er generelt positiv, og metoden var nyttig og effektiv. 
Deltagerne framhevet at opplæringen og bruken av Demings sirkel til kvalitetsforbedring har 
styrket deres bevissthet på hvor viktig det er å holde fokus på og arbeide med kvalitet på 
prosessene i avdelingene. Videre ble rett kompetanse anerkjent som viktig for at arbeidet ble 
utført rett.  

Kontaktperson: Anette Hannestad, AHA-kvalitet, hannestad.anette@gmail.com  
 
 
Telemedisin som verktøy for bedret samhandling mellom primærhelsetjenesten, pasient 
og spesialisthelsetjenesten  

Prosjektleder: Ingebjørg Irgens, overlege, Sunnaas sykehus 
 

Målet med prosjektet var å bidra til at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten/det 
kommunale hjelpeapparatet samarbeider bedre for å sikre best mulig oppfølging av 
ryggmargskadde pasienter med trykksårproblematikk. Dette ønsket deltakerne å oppnå ved 
kompetanseheving og kompetanseutveksling, for slik å unngå unødvendige innleggelser.  

Bruk av telemedisin som poliklinisk verktøy skulle bidra til at behandlere og pasienter opplevde 
større kontinuitet, forutsigbarhet og trygghet rundt oppfølgingen, samt øke lokal kompetanse via 
tilrettelagt undervisning i form av videokonferanseveiledning, gruppeundervisning og e-læring.  

Sunnaas sykehus har gjennomført et pilotprosjekt med fokus på telemedisinsk oppfølging av 
pasienter med ryggmargskade og trykksår. Tidligere har noen av disse pasientene hatt langvarige 
sykehusinnleggelser i forbindelse med oppfølgingen og behandlingen av trykksårene. Noen har 
tilbragt opp til halvannet år på sykehus. Fra våren 2012 har Sunnaas sykehus kunnet følge opp 
disse pasientene poliklinisk, hjemme hos pasienten, i tett samarbeid med ansatte i 
kommunehelsetjenesten. Samhandlingen har foregått via PC-basert videokonferanse og 
webkamera. Dette har gjort at pasientene og det kommunale hjelpeapparatet har kunnet få 
fortløpende tilbakemelding om sårets tilstand og anbefaling om videre tiltak og oppfølging. Når 
det har vært behov for ytterligere spesialistvurdering, har plastisk kirurg ved Oslo 
Universitetssykehus bistått via videokonferanse.  

I tillegg er det utviklet en nettbasert kompetansepakke som tilbyr opplæring og undervisning via 
e-læringskurs og videokonferanse, samt at det har vært gitt tilbud om gruppeveiledning via 
videokonferanse.  

For nyskadde pasienter, nylig utskrevet fra primæroppholdet er det også gitt tilbud om generell 
sårforebygging. Dette tilbudet har også vært gitt til det lokale hjelpeapparat i pasientenes 
hjemkommuner.   

Tilbakemeldingene fra pasient og kommune er svært gode. Tett dialog og samhandling skaper 
trygghet hos pasienten og helsepersonell. Økt kontinuitet i behandling, økt kompetanse og rask 
kontakt med spesialisthelsetjenesten ved endringer trekkes også fram. Alle deltagerne så langt 
anbefaler denne samhandlingsløsningen til andre.  

Kontaktpersoner:  
Ingebjørg Irgens, ingebjorg.irgens@sunnaas.no, Hilde Sørli, hilde.sorli@sunnaas.no  
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Deltakelse på National forum 2012 

Prosjektleder: Audun Fredriksen, fagsjef/lege, Legeforeningen 
 

Formål med deltakelse på konferansen var å øke kunnskapen om kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet i norske fagmiljøer og å utvikle et miljø for forbedringsarbeid blant norske leger 
og studenter. Stipend til leger og studenter var utlyst i Tidsskrift for Den norske legeforening.  

Ni leger, hvorav fem fra spesialisthelsetjenesten og fire fra primærhelsetjenesten, og sju studenter 
fra tre medisinske fakulteter deltok på konferansen med stipend fra fondet. 

Deltakerne var før konferansen oppfordret til å gjennomgå noen av de åpent tilgjengelige 
nettkursene i IHI Open School for å gjøre seg kjent med begreper og terminologi som benyttes 
innenfor dette området. Sekretariatet organiserte møteplasser for oppsummering og 
erfaringsutveksling i løpet av konferansen, og inviterte til en felles middag. Alle deltakerne har 
sendt individuelle rapporter fra konferansen. Studentene publiserte også tre blogginnlegg på 
Tidsskriftets nettside i løpet av konferansen. I tillegg til det faglige utbyttet av konferansen, legger 
deltakerne vekt på verdien av nettverksbyggingen som blir muliggjort, både nasjonalt og 
internasjonalt. Både legene og studentene fant at de felles samlingene som sekretariatet arrangerte 
var nyttige møtepunktet. 
 
 
Strukturerte elektroniske maler for patologibesvarelser ved kreft  

Prosjektleder: Roger Bjugn, avdelingssjef, Oslo universitetssykehus 
 

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Kreftregisteret og patologiavdelingene ved 
Haukeland universitetssjukehus, Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus og 
Sykehuset Innlandet. 

Formålet med prosjektet var: 

- å forbedre kvaliteten på patologisvar ved kreft,  

- å forbedre uttrekk av strukturerte patologidata for kvalitetssikring, 

- mer effektiv rapportering av patologidata til Kreftregisteret. 

Undersøkelser har vist at patologibesvarelsene er mest komplette når man benytter sjekklister 
eller maler for rapportering. Den norske patologforening og Kreftregisteret har tidligere 
samarbeidet om å utvikle en standardisert elektronisk mal for patologibesvarelser av kreft. I 
oppfølgende nasjonal undersøkelse fant man at bruk av elektronisk mal for rapportering av kreft i 
tykk- og endetarm var bedre enn andre former for rapportering. Man har også langtidsdata om 
bruk som viser at malen blir benyttet i mer enn 90% av alle rapporter ved avdelinger som har tatt 
malen i bruk. I dette prosjektet har man laget utkast til tre elektroniske maler for 
kreftrapportering som kan integreres i de IKT-systemene som patologiavdelinger i Norge bruker. 
Arbeidet er basert på nasjonale og internasjonale fag- og IKT-standarder. Slike maler kan både 
bedre kvaliteten på patologirapportene, lette arbeidet med kontinuerlig kvalitetssikring og 
forenkle overføring av kreftdata til Kreftregisteret.    

Arbeidsprosess og dokumentasjon var basert på internasjonale retningslinjer. Utforming av 
malene var basert på standard utarbeidet av tidligere KITH (nå Avd. for standardisering, 
Helsedirektoratet). Utvalg av parametere er såkalte "kjerneparametere", dvs. evidensbaserte 
parametere som vurderes som sentrale for pasientbehandling. Gruppering av parameterne i 
malene er basert på retningslinje utarbeidet av College of American Pathologists, USA for 
elektroniske patologimaler ved kreft. Det ble avholdt dialogmøter med de tre firmaene som har 
avtaler for leveranse av IKT-løsninger for patologi i Norge. Alle standarder og klassifikasjoner 
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som er benyttet er i samsvar med nasjonale og internasjonale anbefalinger. Relevante 
organisasjoner, fagmiljø og pasientgrupper ble involvert i prosessen.   

Materiale: Av de mange kreftformene som finnes valgte man i denne foranalysen å fokusere på 
"vanlige" kreftformer som de fleste patologiavdelingene i Norge undersøker. Da man i prosessen 
ble kjent med at International Collaboration on Cancer Reporting arbeidet med lignende 
sjekklister for kreft i endometrium, kreft i prostata, kreft i lunge og føflekkskreft, valgte 
prosjektgruppen å fokusere på maler for henholdsvis kreft i prostata, føflekkskreft samt revisjon 
av mal for kreft i tykk- og endetarm.  

Det ble utarbeidet kravspesifikasjon til tre elektroniske maler for henholdsvis kreft i prostata, 
føflekkskreft samt revisjon av mal for kreft i tykk- og endetarm. Basisorganisasjonene er anbefalt 
å innhente pristilbud fra IKT-leverandørene av patologsystemer med tanke på implementering.  

Gjennom studiebesøk ved Cancer Care Ontario, Canada fikk prosjektgruppen informasjon fra 
College of American Pathologists som medførte strukturelle endringer av innholdet i 
malutkastene. Videre gav informasjon om pågående arbeid i regi av International Collaboration 
on Cancer Reporting behov for formell avklaring fra styringsgruppen om at arbeidet skulle 
fokusere på såkalte "kjernelementer" (dvs. evidensbaserte elementer som er sentrale for 
pasientdiagnostikk og behandling) i malutkastene. Selv om endringene forsinket arbeidet noe, 
mener prosjektgruppen at arbeidets kvalitet ble bedre. Videre er malutkastene som ble laget i 
enda bedre samsvar med lignende arbeid som er gjort av fagmiljøet i andre land.  

Det er utarbeidet egen faglig sluttrapport for prosjektet.  

Kontaktperson: Roger Bjugn, rogbju@ous-hf.no  

 
 

Norsk biologisk legemiddelregister (NOBIR) 

Prosjektleder: Bjørg-Tilde Svanes Fevang, Norsk revmatologisk forening 
 

Formålet med prosjektet var å opprette et nasjonalt register for pasienter med kronisk 
inflammatorisk artrittsykdom (NorArtritt).  

NorArtritt skal registrere data vedrørende pasienter med kronisk inflammatoriske 
artrittsykdommer. Pasientene som omfattes av registeret er pasienter med revmatoid artritt (RA), 
kroniske uspesifiserte artrittsykdommer, og spondyloartritter (SpA, flere undergrupper, bl.a. 
ankyloserende spondylitt (AS), uspesifisert spondyloartritt og psoriasisartritt (PsA). 

Registeret skal bidra til å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølgning av pasienter med 
kroniske artrittsykdommer. Dette ønsker man å oppnå gjennom å registrere praksis i 
håndteringen av pasienter med kroniske artrittsykdommer ved å redegjøre for forhold ved 
pasientene som behandles (diagnose, alder, kjønn, sykdomsaktivitet etc.), beskrive forbruk, effekt, 
og sikkerhet ved de ulike legemidler/behandlingsregimer, konvensjonelle sykdomsmodifiserende 
så vel som biologiske midler, og å fremskaffe data vedrørende oppfølgning, komplikasjoner og 
død. NorArtritt skal også bidra til at den enkelte behandlende enhet kan evaluere sin virksomhet, 
og på den bakgrunn drive målrettet kvalitetsforbedring. Videre skal registeret bidra til økt 
forskningsbasert kunnskap om kroniske inflammatoriske artrittsykdommer.  

Variablene som inngår i registeret innbefatter administrative data, pasientkarakteristika, 
diagnoseopplysninger (diagnosetidspunkt, sykdomsspesifikke klassifikasjonskriterier, 
komorbiditet, blodprøvesvar, billeddiagnostiske funn), behandling (syntetisk og/eller biologisk 
sykdomsmodifiserende medikasjon), registrering av uønskede hendelser, og effekt av behandling. 
I tillegg registreres oppnåelse av remisjon og tid til remisjon definert ved gitte 
sykdomsaktivitetsmål.  

mailto:rogbju@ous-hf.no
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Det ventes at NorArtritt starter datainnsamling fra januar 2013 og analyser vil derved kunne 
rapporteres fra 2014. 

Kontaktperson: Bjørg-Tilde Svanes Fevang, bjorg.tilde.svanes.fevang@helse-bergen.no  

 
 
Oppdatering av Veileder i fødselshjelp  

Prosjektleder: Knut Hordnes, leder, Norsk gynekologisk forening (NGF) 
 

Norsk gynekologisk forenings kvalitetsutvalg arrangerte i september 2012 et todagers seminar i 
forbindelse med oppstart av arbeid med å revidere Veileder i fødselshjelp 2013. Hensikten med dette 
var å drøfte en del felles problemstillinger for alle kapitlene, bl.a. organisering av kapitlene, 
angivelse av dokumentasjonsnivå og anbefalinger, volum på hvert kapittel og antall referanser.  

Alle hovedansvarlige for de enkelte kapitler i den nye veilederen og enkelte andre nøkkelpersoner, 
blant annet fra Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og NGF, var invitert til å delta. Samarbeidet 
med Helsedirektoratet er banebrytende, og det vil forene de faglige veilederkapitlene med 
direktoratets Nasjonale retningslinjer. NGF mener at dette er et klart kvalitetsforbedrende tiltak.  

Kunnskapssenteret holdt foredrag om hvordan man lager kunnskapsbaserte medisinske 
retningslinjer og ga en innføring i GRADE systemet. Dette ligger til grunn både for utarbeidelsen 
av reviderte veiledere og nasjonale retningslinjer. Representanter fra Kunnskapssenteret var til 
stede under hele møtet for å svare på spørsmål og komme med innspill. En dansk deltaker 
informerte om erfaringer med lignende arbeid i Danmark. Foreløpige utkast til reviderte kapitler 
ble presentert og diskutert og tidsrammene videre ble bestemt.  

Utvalgte kapitler ble presentert og drøftet i plenum ved NGFs årsmøte i oktober. Arbeidet 
planlegges ferdigstilt i løpet av 2013.  
 
Kontaktperson: Knut Hordnes, knut.hordnes@uib.no  
 
 
En tverrfaglig oppfølging av pasienter med leppe-kjeve-ganespalter (LKG) fra fødsel til 
avsluttet behandling. Retrospektiv undersøkelse og prospektiv registrering  

Prosjektleder: Hallvard Vindenes, Plastikkirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus 
 

Formålet med denne studien var å undersøke langsiktige hørselutfall hos barn med 
leppe/ganespalte. Funnene inkluderer 15 års oppfølging, og studien besto av 317 barn uten 
syndrom, hvorav 159 hadde CLP og 158 hadde CP. 

Materiale er kliniske journalopplysninger av pasienter født med leppe-/ganespalter i 1985-1994 
og henvist til teambehandling i Bergen. Barn med leppe- og ganespalte (CLP) eller ganespalte 
(CP) har en høy forekomst av mekanisk hørselstap fra otitis media med diffusjon(OME). Men 
det mangler studier som viser langsiktige, langsgående resultater.  

Viktigste utfallsmål: Pure Tone Audigram Gjennomsnitt (PTA) beregnet ut fra rentoneaudigram i 
alderen 4, 6 og 15 år. 

Resultater: Median PTA betydelig forbedret med økende alder.  

For CLP-gruppen var median PTA på 4, 6 og 15 år for høyre øre henholdsvis 17, 13 og 10, og 
for venstre øre henholdsvis 15, 12 og 8.  

For CP-gruppen var median PTA på 4, 6 og 15 år for høyre øre henholdsvis 15, 12 og 10, og for 
venstre øre var resultatene 15, 13 og 8.   

mailto:bjorg.tilde.svanes.fevang@helse-bergen.no
mailto:knut.hordnes@uib.no
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Konklusjon: Hørselen forbedres betydelig hos pasienter med CLP og CP fra barndom til 
ungdom. Det var ingen signifikant forskjell i hørselsnivåer for de to gruppene.  

Resultatene er publisert nasjonalt og internasjonalt. Uten startkapitalen fra fondet hadde 
prosjektet ikke kunne startet. Etter hvert som prosjektet ble utvidet ble det fra Helse Vest tildelt 
"Såkornmidler" med kvalitetssikrings- og senere også forskningsprosjekt knyttet opp mot 
behandlingsresultater hos barn med leppe-/ganespalter.  

Kontaktperson: Hallvard Vindenes, hallvard.vindenes@helse-bergen.no  

 
Frist meg inn i ledelse. Kurs for kvinner  

Prosjektleder: Elisabeth Søyland, fagsjef/lege, Legeforeningen 
 

Kurset er et ledelseskurs som har til hensikt å støtte og motivere kvinnelige leger til å påta seg 
lederansvar. I tillegg til innføring i aktuell ledelsesteori inneholder kurset praktiske øvelser. 

Kurset er eneste tilbud om kompetanseheving i ledelse eksklusivt for kvinnelige leger som har 
interesse for ledelse i sykehus, og det er stor søkning for å bli med. De 37 legene som deltok på 
kurset kom fra alle de fire helseregionene. Kurset ble gjennomført med fire moduler, hver på to 
dager. Metodene som brukes i kurset er interaktive og bidrar til at alle får prøve ut sine 
lederevner, med tilbakemelding fra kolleger og kursledere. Temaene er teamledelse, 
kommunikasjon og systemtilnærming som forutsetninger for god kvalitet i sykehus. Evalueringen 
fra kurset var meget gode.  

Kurset blir fra 2013 et samarbeid mellom Legeforeningen og Nasjonal ledelsesutvikling.  

Kontaktperson: Åse Brinchmann-Hansen, aase.brinchmann-hansen@legeforeningen.no  
 
 
Trygg hos fastlegen og på legevakta – Mulige modeller for et senter for senter for 
allmennmedisinsk kvalitet  

Prosjektleder: Janecke Thesen, Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg og Referansegruppe for 
kvalitetsarbeid i praksis 
 

Prosjektet ble i en treårsperiode bevilget til sammen kr 6 600 000 til et forprosjekt for etablering 
av et senter for allmennmedisinsk kvalitet. Prosjektet er ledd i Legeforeningens arbeid for å 
fremme praksisnær kvalitetsutvikling på legekontor og legevakter. Kvalitetsfondet har vært helt 
sentralt i dette prosjektet og i det langsiktige arbeidet med å utvikle forbedringsmetoder. 
Legeforeningens overordnede mål har vært å etablere en organisasjon som kan være en ressurs og 
pådriver for kvalitetsutvikling i allmennpraksis, et Senter for allmennmedisinsk kvalitet. 
Læringsnettverk vil være en av arbeidsmåtene i kvalitetsarbeidet. 

Det er utarbeidet en omfattende rapport fra prosjektet. Rapporten ligger på nettsiden 
https://legeforeningen.no/PageFiles/140687/130528%20%20SLUTTRAPPORT%20L%c3%86
RINGSNETTVERK%20SAK.pdf  

Det pågår fremdeles aktivitet i to mindre delprosjekter; verktøykasseprosjektet for PKO og 
prosjektet læringsnettverk med bruk av kvalitetsindikatorer for allmennmedisin, som vil pågå 
fram til sommeren 2014. Det har ikke lykkes å etablere samarbeid med stat og kommune om 
oppstart og videre drift av et senter for medisinsk kvalitet utenfor sykehus. Etter utredning i 
sekretariatet og behandling i Sentralstyret; vedtok Fondsutvalget å støtte en bruk av inntil 60 % 
av midlene i Fond for kvalitet- og pasientsikkerhet til etablering av Senter for kvalitet i 
legekontor, SKIL. 
 
Kontaktperson: Marit Hermansen, marit.hermansen@legeforeningen.no  

mailto:hallvard.vindenes@helse-bergen.no
mailto:aase.brinchmann-hansen@legeforeningen.no
https://legeforeningen.no/PageFiles/140687/130528%20%20SLUTTRAPPORT%20L%c3%86RINGSNETTVERK%20SAK.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/140687/130528%20%20SLUTTRAPPORT%20L%c3%86RINGSNETTVERK%20SAK.pdf
mailto:marit.hermansen@legeforeningen.no
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Analyse av NPE-saker innen gynekologi og fødselshjelp  

Prosjektleder: Mads Morten Nøjd og Stine Andreasen, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 
 

I NPE foreligger et stort materiale som kan benyttes i kvalitetsutviklings- og 
pasientsikkerhetsarbeid. Dette materialet har tidligere ikke vært benyttet. Det var spesielt ønske 
om å se på typiske karakteristika ved medholdssaker versus avslagssaker, samt å forsøke å 
kartlegge årsaken til slike skader. Målet var å finne tiltak for å begrense denne typen skader.  

Alle journalopplysninger, saksdokumenter, sakkyndighetserklæringer etc. ble gjennomgått og lagt 
inn i et skjema spesielt designet for studien. Registreringsskjemaet ble optisk lest og data overført 
til SPSS. Alle analyser ble utført i SPSS.  

Det er til nå utformet to artikler. Den ene er en oversiktsartikkel over alle medholdssaker innen 
fødselshjelp i perioden 1994-2008. Her registreres det at personlig svikt er en viktig faktor ved 
sviktende behandling. Studien er publisert i ACTA Obstetricia et Gynecologica Scandinavia. 
Andre artikkel omhandler både medholds- og avslagssaker innen asfyxi under fødsel. Artikkelen 
ligger til revisjon i samme tidsskrift.  

Materialet er også blitt formidlet som abstract/poster ved årsmøte i Norsk gynekologisk forening, 
som ledd i undervisning av spesialistkandidater i gynekologi og obstetrikk og ved NPEs nasjonale 
møter for helsepersonell.  

Kontaktperson: Stine Andreasen, stine.andreasen@online.no  
 
 
Forsterket helseinstitusjon  

Prosjektleder: Marit Strugstad, Steinkjer kommune 
 

Ansatte ved enheten har fått opplæring i bruk av elektronisk meldingsutveksling og er nå 
tilknyttet Helsenett som er et viktig virkemiddel til å sikre overføring av pasienter fra et 
omsorgsnivå til et annet og for å oppnå visjonen "Helhetlig pasient- og brukerforløp" og "Rett 
behandling på rett sted - til rett tid".  

Enheten har fått kompetanse og erfaring i utprøving av velferdsteknologiske hjelpemidler, noe 
som kan bidra til en tryggere overføring til hjemmet med større deltagelse og sosial kontakt.  

Enheten har fulgt framdriftsplanen og er i gang med å evaluere dokumentert og egenopplevd 
kompetanseheving og trygghetsfølelse, og har gjennomført en brukerundersøkelse over en 
tidsbegrenset periode. Det er laget statistikk over liggedøgn, fra hvor til hva, avvik, reinnleggelse 
og funksjonsnivå (IPLOS). Det jobbes med å utvikle et kartleggingsskjema i forbindelse med 
velferdsteknologiske tiltak sammen med kommuner tilknyttet Det Midtnorske 
Velferdsteknologiprosjektet som fylkesmennene i Nord- og Sør Trøndelag og Møre og Romsdal 
samarbeider om. 

Enheten har kvalitetssikret rutiner, prosedyrer og kompetanse. Kompetanse har blitt formidlet 
internt i kommunen og til studenter. Enheten har hatt besøk av over 100 personer som har sett 
og lært om velferdsteknologi. Det har vært reportasjer i lokale aviser og radio om Forsterket 
institusjon og velferdsteknologi. Personalet har informert om tjenestetilbudene ved Dag- og 
døgnrehabiliteringsenheten i flere fora internt på Steinkjer, og i Molde, Ålesund, Bjugn, samt på 
Stiklestadkonferansen.  
 
Kontaktperson: Marit Strugstad, marit.strugstad@steinkjer.kommune.no  
 
 

mailto:stine.andreasen@online.no
mailto:marit.strugstad@steinkjer.kommune.no
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Diagnostikk av malignt melanom  

Prosjektleder: Claus Lützow-Holm, Oslo 
 

Prosjektet har resultert i en kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening og tre 
korte videoer som viser enkle prosedyrer som allmennleger kan utføre for å gi pasientene raskere 
diagnose, - og ved malignt melanom – tidligere behandling og bedre prognose.  

Les artikkelen og se videoene på nettsiden http://tidsskriftet.no/article/3018744. Videoene blir 
brukt aktivt i studentundervisning i hudsykdommer ved UIO, så prosjektet har også hatt effekt 
på det pedagogiske tilbudet. 

Kontaktperson: Claus Lützow-Holm, clau-lut@online.no  
 
 
Pay for performance P4P – Quality to what price? 

Prosjektleder: Kari Jussie Lønning, Legeforeningen 
 

Prosjektet ble gjennomført som en masteroppgave. Hensikten var å få frem erfaringer med 
incentivsystemet P4P ved bruk av litteratur og intervju med fastleger i England. Masteroppgaven 
er publisert på nettsiden 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35908/Masteroppgave-Kari-J-
Lonning.pdf?sequence=4   

The aim of this thesis was to explore P4P as incentive system in health care, and I wanted more 
specifically to do a review of the current literature, and also explore GPs' experiences with P4P 
and Quality and Outcome Framework (QOF) in UK. My main research questions have been: 
Does P4P/QOF give quality improvement and to what price? How does QOF influence quality? 
What are the positive and negative effects? Does QOF influence ethical reflections or mindset of 
good doctoring? 

Price is used in this thesis in a broad sense, by including both the price to pay in an ethical way, in 
relation to the patient -doctor relationship, professional, working force, money a.o.  

Material and method 
I have done unstructured literature searches, and collected data on GPs’ experiences through 
interviews with five GPs in UK.  

Results 
The literature suggests that the QOF system seems to improve quality measures in diagnoses 
with clear endpoints, like diabetes, hypertension and some others. One could question if the 
improvement lasts, and also if improvement in quality measures causes better outcomes and care 
for patients. In sum, although there exists a huge amount of data, the evidence on the efficiency 
of P4P is scare and inconclusive. There are negative effects that have to be studied more 
thoroughly. In the interviews, GPs experienced that QOF had lifted “every doctor to the same 
bar” and given them a longed systematic approach to managing certain diagnoses. The system of 
QOF seemed to have eliminated the worst practices, but at the same time it left little room and 
no incentives for the exploration of excellence. GPs reported side effects of QOF that need to be 
taken into account.  

Conclusion 
In order to improve quality, we have to include all the dimensions of the term; Safety, Effective, 
Patient centered, Efficient, Timely, Equitable. Incentive systems have no value in themselves; 
they are just one among many tools to influence what happens in clinical practice. Future 

http://tidsskriftet.no/article/3018744
mailto:clau-lut@online.no
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35908/Masteroppgave-Kari-J-Lonning.pdf?sequence=4
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35908/Masteroppgave-Kari-J-Lonning.pdf?sequence=4
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attempts to measure quality in primary care should take the unique complexity of primary care 
into account. We then need to engage multiple perspectives and multiple levels. 

Kontaktperson: Kari Jussie Lønning, kjl@sio.no  
 
 
Workshop for å beskrive ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IT-systemer  

Prosjektleder: Audun Fredriksen, Legeforeningen 
 

Workshop ble arrangert med 45 deltakere fra sentralstyret, yrkesforeninger, kompetansesentra, 
myndighetsorganer m.fl. Utkast til beskrivelse ble bearbeidet etter workshopen og sendt på bred 
høring til Legeforeningens organisasjonsledd. Sentralstyret ga sin tilslutning til endelig versjon av 
beskrivelsen 15.1. 2013. Beskrivelsen som er utarbeidet omhandler en EPJ som i større grad enn i 
dag vil kunne hente ut relevante opplysninger fra tidligere kontakter med helsevesenet og 
sammenstille disse med relevante opplysninger fra aktuelle kontakter på en oversiktlig måte. 
Dessuten beskrives hvordan helsepersonell vil kunne få tilgang til relevant kunnskapsstøtte i form 
av retningslinjer, faglitteratur osv. i behandlingssituasjonen der beslutningene tas.  

Beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IT-systemer ligger på nettsiden 
http://legeforeningen.no/PageFiles/94183/Bedre%20IT-
verkt%C3%B8y%20for%20trygg%20pasientbehandling.pdf  
 
Kontaktperson: Audun Fredriksen, audun.fredriksen@legeforeningen.no  
 
 
Workshop for å samle, dele og videreutvikle kunnskap om måling av kvalitet som 
grunnlag for kvalitetsforbedring  

Prosjektleder: Audun Fredriksen, Legeforeningen 
 

Som ledd i Legeforeningens arbeid med satsingsområdet 1 "Kvalitet skal måles og resultatene 
brukes til forbedring" har Legeforeningen arrangert en workshop for å samle, dele og 
videreutvikle kunnskap om måling av kvalitet som grunnlag for kvalitetsforbedring. Formålet var 
å tilrettelegge for utveksling av tanker og erfaringer mellom deltagerne, og samtidig innhente 
innspill fra fagmiljøene og andre relevante ressurs- og kompetansepersoner. Resultatene fra 
workshopen tas med i det videre arbeidet med å implementere målsetningene i satsingsområdet. 
Workshopen ble hovedsakelig rettet inn mot områdene kvalitetsmåling, retningslinjer, registre og 
læringsmiljø. Deltagerne ble på forhånd oversendt informasjon, et notat med sammenstilling av 
kunnskap om målinger som grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid og et notat som forklarte 
"kafédialog" metoden. Deltagerne ble samlet i en workshop designet etter såkalt dialogkonferanse 
der åpen dialog og meningsutveksling mellom deltagerne ble fremmet. Workshop ble etterfulgt av 
questback for å evaluere workshopen.  

Oppsummering av dialog i arbeidsgruppene er sendt til alle deltagere og publisert på nett 
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Kvalitet/ sammen med innledningene som ble 
holdt. 

Resultatene fra workshopen tas med i Legeforeningens videre arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet og brukes i forbindelse med anbefalinger om videre arbeid.  
 
Kontaktpersoner: Ida Waal Rømuld, ida.waal@legeforeningen.no   

Audun Fredriksen, audun.fredriksen@legeforeningen.no  
 
 

mailto:kjl@sio.no
http://legeforeningen.no/PageFiles/94183/Bedre%20IT-verkt%C3%B8y%20for%20trygg%20pasientbehandling.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/94183/Bedre%20IT-verkt%C3%B8y%20for%20trygg%20pasientbehandling.pdf
mailto:audun.fredriksen@legeforeningen.no
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Kvalitet/
mailto:ida.waal@legeforeningen.no
mailto:audun.fredriksen@legeforeningen.no
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Gjennombruddsprosjekter  
Gjennombruddsprosjektenes utgangspunkt er begrepet “Achievable Benefits Not Achieved”: 
Ethvert fagområde der det er et gap mellom det en vet og det en gjør, er en potensiell kandidat 
for et gjennombruddsprosjekt. I samarbeid med aktuelle fagmiljøer etableres en tverrfaglig 
ressursgruppe som identifiserer problemer og forbedringsmuligheter. Avdelingene som deltar 
etablerer hvert sitt tverrfaglige forbedringsteam. Deres lokale forbedringsarbeid blir støttet av 
prosessveiledere, som er eksperter på de sosiale og psykologiske aspekter ved endringsprosesser.  

I 2013 er det i samarbeid med Norsk gynekologisk forening gjort forberedelser til et nytt 
gjennombruddsprosjekt der temaet er keisersnitt.  

Følgende gjennombruddsprosjekter er tidligere gjennomført i regi av fondet:  
 
1998-1999 Keisersnitt  
1999-2000 Intensivmedisin 
2000-2001 Psykiatri – Bruk av tvang 
2002-2003 Psykiatri – Alvorlige stemningslidelser 
2003-2004 Allmennmedisin – Vond rygg 
2004  Psykiatri – ADHD 
2005-2006 Bedre rusbehandling 
2008  Sykehjemsmedisin 
2009-2012 Første gangs psykose 
 

Legeforeningens skriftserie: Utdanning og kvalitetsutvikling 
Tidligere er utgitt ca. 75 publikasjoner. Fullstendig oversikt over utgivelser finnes på 
Legeforeningens nettside der heftene kan bestilles. Heftene selges til selvkost, og kan hentes 
kostnadsfritt fra nettsiden.  
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