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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 290 millioner kroner til kvalitetsfondene til mer enn 800 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 11 landsomfattende 
gjennombruddsprosjekter siden 1998, hvorav 10 er støttet av fondet. Metoden har vært viktig for 
kvalitetsforbedring i en rekke fagmiljøer. I 2015 ble det gjennomført et gjennombruddsprosjekt 
innen fødselshjelp.  
 
SKIL – Senter for kvalitet i legekontor, som ble etablert i 2014, var i drift fra 1.1.2015. Senteret er 
organisert som et selskap med Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Den 
norske legeforening, Praktiserende spesialisters landsforening og Norsk samfunnsmedisinsk 
forening som medeiere. SKIL skal støtte og veilede praksisnær kvalitetsutvikling i legekontor, 
gjennom tverrfaglige nettverk og kollegagrupper. Deltakelse i SKIL gir poeng i videre- og 
etterutdannelsen for spesialister i allmennmedisin. SKIL skal være aktivt til hjelp og støtte slik at 
legekontorene kan drive sin virksomhet på en sikker og effektiv måte. Det er et mål at statlige 
myndigheter og kommunene blir med som medeiere og drivere av sentret. 
 
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 2015 
Oppnevnt av Legeforeningen:  
Stein Tore Nilsen (leder), Ole Strand (medlem), Rolf Kirschner (medlem), Marit Hermansen 
(medlem til 14.9.2015), Petter Brelin (medlem fra 14.9.2015), 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 er oppnevnt for perioden 1.1.2015-31.12.2016. 
Petter Brelin er oppnevnt for perioden 14.9.2015-31.12.2018. 
De resterende medlemmene er oppnevnt for perioden 1.1.2013-31.12.2016.  

Fondsutvalget har hatt to møter i 2015.  

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, Maria Gaard, Hilde Skyvulstad, Stein Tore Nilsen,  
Marit Hermansen, Anne Sofie Torp, Ole Strand, Sigrid Askum og Helge Haarstad.  
 

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).  

http://www.legeforeningen.no/
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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 2015 ble det 
avsatt 10,394 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 2015 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 44, med samlet søknadssum på 22,6 millioner kroner. 
Det ble bevilget kr 9,84 millioner kroner til 14 av disse søknadene.  

Mange av prosjektene er bare delfinansiert av fondet. Dette fordi fondsutvalget må prioritere 
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. Fem foreninger ble tildelt slik støtte i 2015.  
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Prosjekter støttet av fondet  
 
Søker:  Dønna omsorgssenter v/sykehjemslege Kristin Sakshaug 
Prosjektets tittel: Kvalitetssikring av medisinsk utredning og behandling i sykehjem med 

fokus på etablering av øyeblikkelig hjelp plasser 
Bevilget beløp:  kr 218 000 
 

Dønna er en liten øykommune med 1400 innbyggere og lang avstand til sykehus. Sykehjemmet 
har 22 plasser som tradisjonelt har vært mest brukt til langtidsplasser. I tillegg er det 
demensomsorg i egen skjermet avdeling og noen korttidsplasser. Samhandlingsreformen har 
endret bildet sterkt allerede. Mye bruk av korttidsplasser og også øyeblikkelig hjelp i avklarte 
tilfeller. Det er avdekket et stort behov for fagutvikling og kvalitetssikring. Konkret skal dette 
munne ut i ferdige prosedyrer og rutiner som personalet kjenner og har fått trent på.  

Prosjektet skal bidra til å kvalitetssikre mottak, medisinsk observasjon, utredning og behandling 
når sykehjemmet skal ta imot øyeblikkelig hjelp pasienter og pasienter med ekstra behov for 
medisinsk oppfølging etter innleggelse på sykehus Det kan f.eks. være pasienter med behov for 
lindrende behandling og pasienter med mange og/eller alvorlige kroniske lidelser. Før innføring 
av kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) er det bl.a. behov for å vurdere om 
kvalitetssikringstiltakene som er iverksatt er effektive og vil fungere når prosjektperioden er over.  

I prosjektperioden skal det rapporteres internt i kommunen og det samarbeides med sykehuset og 
andre kommuner.  
 
 
Søker:  Norsk ortopedisk forening v/leder Hebe Kvernmo 
Prosjektets tittel:  Behandlingslinjer for håndleddsbrudd 
Bevilget beløp:  kr 230 000 
 

Norsk ortopedisk forening (NOF), som er den største kirurgiske foreningen i Legeforeningen, 
har sett betydningen av å utarbeide behandlingsretningslinjer for håndleddsbrudd for å sikre 
pasientene et resultat som kan forventes ut fra dagens behandlingsmuligheter. Kunnskapen som 
foreningen tilegner seg gjennom dette arbeidet vil også kunne bli applisert på andre områder 
innen ortopedien i fremtiden. 

Første del av prosjektet var å utarbeide behandlingsretningslinjer ved å utføre metaanalyser av 
foreliggende litteratur og publisere disse samt adaptere andre retningslinjer av god kvalitet inn i 
den elektroniske plattformen Magic App. Denne sikrer pasientsikkerhet og høy terapeutisk 
kvalitet i helsetjenesten gjennom effektiv formidling av retningslinjene til de som behandler 
håndleddsbrudd. Publisering ved MAGIC-applikasjonen gjør det enklere å ta i bruk 
retningslinjene og dermed tilby pasienter trygg og effektiv behandling. 

Denne delen av prosjektet ønsker å kartlegge:  

1) hva slags behandling pasientene ønsker: Hva er pasientens preferanser i valg av 
behandling, dvs. hvordan formidling av fordeler og ulemper ved behandling påvirker pasientens 
valg av behandling. Dette forholdet er sentralt i utarbeidelsen av troverdige 
behandlingsretningslinjer ved bruk av GRADE-metodikken, og er med på å angi styrken på en 
anbefaling. Pasientrettighetsloven slår fast at pasienter har rett til å medvirke ved valg mellom 
tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Videre skal tjenestetilbudet så 
langt som mulig utformes i samarbeid med pasienten, og det skal legges stor vekt på hva 
pasienten mener. Pasienten skal ha nødvendig informasjon for å få innsikt i sin helsetilstand og 
innholdet i helsehjelpen, mulige risikoer og bivirkninger. Prosjektet vil bli gjennomført som et 
forskningsprosjekt kalt “Choice of treatment of distal radius fractures – conservative or operative with either 



 

10 

 

pinning, external fixation or plating? A cohort study of shared decision making - patients´ real life choices and 
implications for guideline recommendations”. Konklusjonene fra studiene vil supplere dataene i 
legeforeningsprosjektet som pågår, og blir inkorporert i MAGIC-appen under 
Nøkkelinformasjon.  

2) bruker ortopedene retningslinjene: Prosjektet evaluerer implementeringen av 
retningslinjen. Vi vil repetere questback-studien vi utførte blant våre medlemmer i fjor om deres 
valg av praksis for ulike frakturer og pasientgrupper. Dette vil bli utført minimum 6 måneder 
etter at retningslinjen er publisert.  

Retningslinjene blir publisert gjennom MAGIC-applikasjonen. Den kan formidles via 
Legeforeningens nettside, egen hjemmeside og benyttes i nedlastet versjon på telefon og 
nettbrett. Parallelt vil en engelsk utgave bli publisert. Arbeidsgruppen vil også presentere 
retningslinjene for relevante målgrupper.  

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: Erlend Skraastad, overlege, Anestesiavdelingen, Kongsberg sykehus 
Prosjektets tittel:  Efficasy Side-effect Score (ESS) – Et verktøy for bedre postoperativ 

overvåking og behandling 
Bevilget beløp:  kr 420 000 
 

Denne delen av prosjektet ønsker å videreutvikle et skåringsverktøy, Efficacy/Side-effect Score 
(ESS), som bygger på "vektstang"-prinsipp for riktig balanse mellom god postoperativ 
smertebehandling (effektivitet) og bivirkninger av behandlingen (pasientsikkerhet). Validering og 
faglige korreksjoner etter klinisk bruk av verktøyet har vist at kvaliteten på behandlingen og 
pasientsikkerheten øker der skåringsverktøyet blir benyttet. Dette ønskes vist vitenskapelig, og 
sammenlignende studier opp mot tidligere anerkjente vurderingsmåter vil bli gjort. Verktøyet skal 
tas i bruk sammen med forbedrede overvåkingsrutiner for å øke kvaliteten på behandlingen etter 
operasjoner på flere sykehus i prosjektperioden. Validering og reliabilitetsvurdering av 
skåringsverktøyet skal gjøres ved hjelp av modifisert Delphi-prosess og samtidige skåringer på et 
gitt antall pasienter.  

Målet med ESS er todelt: Først etableres et postoperativt overvåkningsverktøy for kontinuerlig 
analyse av virkninger og bivirkninger av anestesi og smertelindring for den enkelte pasient. 
Dernest skal verktøyet brukes til å analysere tidlig postoperativt forløp og velbefinnende hos 
pasientgrupper som har gjennomgått forskjellige typer anestesi og kirurgi.  

ESS ble utviklet på grunnlag av litteratursøk, innspill fra kolleger nasjonalt og internasjonalt og en 
empirisk sammenfatning av egne erfaringer. Utgangspunkt er skåring av smerte i hvile og 
bevegelse ved hjelp av en numerisk skala.  

For den randomiserte delen av prosjektet blir det innhentet informert samtykke fra pasientene. 
Prosjektet er vurdert av Regional Etisk Komité, godkjent av Personvernombudet og registrert i 
ClinicalTrials.com.   

Artikkel om pilotprosjektet ble publisert i Norsk Anestesiologisk Forenings Tidsskrift i 2013. 
Artikler om verktøyet og implementeringen søkes publisert i internasjonale tidsskrift som 
grunnlag for doktorgrad.  
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Søker: Sykehuset Innlandet divisjon Gjøvik v/Even Reinertsen, avd.sjef 

Medisinsk avdeling 
Prosjektets tittel:  Kvalitet i Akuttmottak 
Bevilget beløp:  kr 800 000 
 

Det er opprettet en Styringsgruppe for akuttmottaket som ledes av divisjonsdirektør og består av 
avdelingssjefene for de tre avdelingene som deltar for å sikre tydelig ledelse og forankring av 
prosjektet hos alle som deltar.  

Vi vil ta i bruk følgende: 

- Rutinedata om pasienter i akuttmottak. Egne prosessparametere og prosessmål 

- Spørreskjema og registreringsskjema (Pasientopplevelse, "Kompetanse i front")  

- Statistisk prosesskontroll  

- Helsebibliotekets "Modell for kvalitetsforbedring" 

- Teamarbeid vil fremmes ved å gjennomføre regelmessig rapportering, fellesmøter og 
undervisning for leger og sykepleiere 

- Utvikling av kompetanseplaner for alle grupper 
Gjennom klar ledelse og tverrfaglig samarbeid vil vi implementere kvalitetsparametere fra den nye 
Veilederen for akuttmottak. 

Vi vil systematisk måle de parameterne vi synes er viktigst, og bruke tavler og statistisk 
prosesskontroll. Vi starter med: 

1. liggetid i mottak  
2. pasientopplevelse  
3. tid til vurdering av sykepleier og kompetent lege  
4. tid til tidskritisk diagnose og behandling som for eksempel hjerneslag og hjerteinfarkt, 

alvorlig blodforgiftning, hoftebrudd.  

Vi vil lage system for å oppdage og håndtere uvanlig stor opphopning av pasienter i mottak: 

- Vi vil videreføre "Kompetanse i front" og akuttmottaket som viktig læringsarena. Videre vil 
vi lage kompetanseplaner for alle legegrupper (turnusleger, LIS og overleger) og sykepleierne. 

- Vi vil måle om vi etterlever de krav som er satt av myndighetene og de målsetningene vi har 
satt oss selv, gjennom kontinuerlig opplæring og tett oppfølging og evaluering av resultater. 

- Vi ønsker samarbeid med kvalitetsforbedringskompetanse og erfaring fra andre miljøer i og 
utenfor helsesektoren (for eksempel UiO, industri). 

Systematisk forbedring av kvalitet i mottak er etterspurt av myndighetene. Registreringer og 
dokumentasjon med daglig og ukentlig oppfølging med tavlebruk gjør at vi vil kunne måle 
etterlevelse og resultater av prosjektet.   

Det vil ha stor overføringsverdi/generaliseringsverdi til liknende akuttmottak. Likeledes til 
forbedringsarbeid i andre deler av de deltakende avdelingene og til andre avdelinger i divisjonen 
og til alle helseforetakene. 

 
Søker:  Praksiskonsulentordningen Drammen sykehus v/ Jan Robert Grøndahl, 

praksiskonsulent/allmennlege 
Prosjektets tittel: Primed – Prosjekt registrering innleggelser medisinsk avdeling 
Bevilget beløp:  kr 250 000 
 

Målsetningen er å kartlegge hvem som legger inn og hva som forårsaker innleggelsene. Gjennom 
dette ønsker vi å fremskaffe dokumentasjon for senere analyser og tiltak innenfor målsetningen – 
rett behandling på rett sted til rett tid.  
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Prosjektet skal registrere alle innleggelser ved medisinsk avdeling Drammen Sykehus i en uke. 
Innsamling er gjort 18-24 august 2014. Registreringen omfatter antall pasienter totalt, fordeling på 
innleggelser/behandlet i akuttmottak, elektive/øyeblikkelig hjelp, liggetid i mottak og totalt, 
innleggende lege, innlagt fra, problemstilling ved innleggelsen, mulige alternativer til innleggelse 
og alvorlighetsgradering/triagering av pasientene i mottak.  
 
Del 1: Rapporter hentes ut fra DIPS. Følgende parametere registreres:  
Alder, Innlagt/poliklinisk, Akutt/elektivt, Liggetid, Innleggende lege, Innlegges fra, Innleggelses- 
og Utskrivningsdiagnose 

Del 2: Innleggelsesskrivene gjennomgås, og det summeres opp om de inneholder en definert 
problemstilling. Deretter summeres om det ut i fra de foreliggende opplysninger foreligger 
relevante alternativer til innleggelse, som i så fall grupperes i ca. 9 ulike grupper.  
Gjennomgangene utføres av et fagråd, bestående av tre leger og en sykepleier. De registrerte, 
anonymiserte data gjennomgås deretter av datakyndig. 

Del 3: Triageringsskjema for hver pasient fra akuttmottaket gjennomgås og det summeres opp 
antall innleggelser i fem grupper alvorlighetsgrader.   

Vurderingen av mulige alternativer til innleggelse settes deretter i sammenheng med triageringen, 
for å se om det er et så stort samsvar mellom disse at triageringer kan tenkes å være et 
hjelpemiddel i primærhelsetjenesten i forbindelse med vurderingen av om pasienter skal 
innlegges. 
 
 
Søker:  Tverrfaglig prosjektgruppe v/overlege Reidar Kvåle, daglig leder Norsk 

intensivregister 
Prosjektets tittel: Pårørendes tilfredshet med intensivbehandling i Norge 
Bevilget beløp:  kr 500 000 
 

Intensivpasienter husker ofte ikke så mye av intensivoppholdet, mens pårørende er naturlig nok 
ofte preget av usikkerhet, frykt, stress og søvnløshet. Pårørende er derfor en viktig gruppe som 
kan evaluere selve intensivoppholdet, og det er viktig at de får god informasjon og omsorg i en 
slik fase.  

Vi ønsker med studien å kartlegge pårørendetilfredshet ved intensivbehandling ved 15 norske 
intensivenheter. Vi vil også gjøre en intervensjon midtveis for å måle effekten av denne. Et 
validert spørreskjema (FS-ICU 24) er oversatt fra engelsk og vil bli brukt til å samle inn data. 
Skjemaet er allerede i bruk ved intensivavsnitt ved UNN Tromsø og Nordlandssykehuset. 

Norge har ingen retningslinjer for familieomsorg i spesialisthelsetjenesten. Undersøkelser viser at 
pårørende er i fare for selv å utvikle post-traumatisk stresslidelse, ofte i større grad enn 
pasientene, og det er også beskrevet fysiske og sosiale endringer etter intensiverfaringer.  

God kommunikasjon mellom helsepersonell og pårørende er viktig i forebygging av 
langtidsproblemer av psykologisk art. En betydelig, men trolig høyst variabel, andel av 
personellets tid ved intensivavsnittene blir brukt på pårørende. Det er også grunn til å tro at 
pårørendes tilfredshet varierer.  

Hittil har ikke pårørendes «evaluering» av intensivoppholdet vært undersøkt systematisk i større 
skala, men pilotprosjekter er gjennomført ved UNN Tromsø og Nordlandssykehuset.  

1. Vi ønsker i en tremåneders periode høsten 2015 først å kartlegge hvordan 
pårørendetilfredshet er i et utvalg intensivenheter i Norge. Så vel store som små enheter med 
geografisk spredning vil bli valgt ut. Dette vil representere "basisskåren", ut fra dagens praksis 
uten noen intervensjon. Forskjeller her er i seg selv interessant å studere.  
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2. Deretter vil en komme frem til en intervensjon som tenkes å kunne påvirke pårørendes 
tilfredshet med behandlingen. Dette vil dreie seg om en mer standardisert og strukturert 
informasjon og gjennomgang med de pårørende. Alle avdelinger i prosjektet skal innføre 
intervensjonen samtidig og på samme måte.  

3. I andre periode, som også er planlagt å vare tre månder (i første del av 2016), skal man så 
studere pårørendetilfredshet etter implementering av intervensjonen. Det blir da et hovedmål 
å undersøke om intervensjonen har effekt, og i tilfelle på hvilke avdelinger. Det kan godt 
tenkes at intervensjonen vil ha større effekt på avdelinger som i utgangspunktet hadde en 
lavere skåre for pårørendetilfredshet.  

God intensivbehandling innebærer også god omsorg for pasientens nærmeste. Det er derfor 
viktig å ha som mål å bedre begge deler. Dette prosjektet kan bidra til det. Metoden er ikke 
begrenset til intensivbehandling, og kan brukes ved andre avdelinger og i andre deler av 
helsevesenet. Vi vil publisere metoden og resultatene, for å gjøre disse tilgjengelig for andre. 

 
Søker:  LEFO – Legeforskningsinstituttet v/instituttdirektør Karin Isaksson Rø 
Prosjektets tittel:  Betydningen av legers kår for pasientens behandling  
Bevilget beløp:  kr 260 000 
 

Forskning på legeprofesjonen har i stor grad vært motivert av antatte sammenhenger mellom 
legers mulighet for godt profesjonelt arbeid (organisatoriske og individuelle forhold) og kvalitet 
og sikkerhet i pasientbehandling. Det er hovedsakelig tre forskningsområder som har viktig 
forskning på disse temaene.  

Det finnes forskning på sammenhenger mellom organisatoriske og individuelle faktorer og legers 
mulighet for å gjøre godt arbeid ved å beskrive tilfredshet, helse, stress, mulighet for 
kompetanseutvikling o.l. Man har også noen studier som har undersøkt sammenhengen mellom 
legers atferd, helse og stress og konsekvenser dette har for pasientbehandlingen. Sosiologisk 
forskning har i stor grad beskrevet strukturelle betingelser (som beslutningsstruktur, 
finansieringssystem, rapporteringskrav), organisering, ledelse og kultur som er viktige 
organisatoriske betingelser for mulighet til god pasientbehandling.  

Disse studiene har i liten grad vært satt i sammenheng med studier av kvalitet og kvalitetsarbeid. I 
kvalitetsarbeidet har man fokusert på utvikling av kvalitetsindikatorer og måling over tid av 
endringer i slike indikatorer som en måte å sikre behandlingskvalitet på. Sammenhenger mellom 
organisatoriske faktorer og kvalitet er til dels beskrevet.  

I dette prosjektet ønsker vi å kombinere alle disse aspektene og studere sammenhengen mellom 
organisatoriske og strukturelle faktorer, legers mulighet for godt profesjonelt arbeid og dettes 
betydning for kvalitet i pasientbehandlingen.  

I dette forprosjektet skal hovedprosjektet planlegges på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det 
skal rekrutteres en forsker som tar hovedansvar for utforming av prosjektbeskrivelse og etableres 
referansegruppe for prosjektet.  

 
Søker:  Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) v/daglig leder Nicolas Øyane 
Prosjektets tittel:  Legemiddelgjennomgang i allmennpraksis 
Bevilget beløp:  kr 4 800 000 
 

Senter for Kvalitet i Legekontor AS (SKIL) ble stiftet i 2014 som en direkte videreføring av målet 
om å etablere et «Senter for Allmennmedisinsk Kvalitet» (SAK). Selskapet skal legge til rette for 
kvalitetsarbeid på legekontor, ved å tilby verktøy for å oppnå dette og opplæring i disse. 
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Aktivitetene skal gjennom samarbeid med forskningsmiljøene evalueres vitenskapelig, og det er 
på relativt kort sikt et mål å oppnå faglig og økonomisk samarbeid med stat og kommune. 
Senteret fikk kontorer i Bergen den 1.1.2015 og er samlokalisert med Noklus ved Haraldsplass 
Diakonale Sykehus, dette av både praktiske og faglige grunner. 

Hovedaktivitetene for inneværende år vil være følgende: 
- Pilotere prosjektet innenfor SKILs første innsatsområde – legemiddelgjennomgang 
herunder å videreutvikle IT-programvare, lage e-læringsmoduler, trene veiledere til 
kollegagrupper og evaluere underveis. Målet er at det i arbeidet med å gjennomføre det første 
prosjektet vil dannes en organisatorisk «grunnstruktur» for effektivt å kunne innføre andre 
innsatsområder senere. 

- Videreføre de allerede igangsatte prosjektene «Pasientsikker kommune» og «Gode 
Pasientforløp». 

- Bygge nettverk med viktige samarbeidspartnere som også jobber med kvalitetsarbeid på 
legekontor. Det har allerede vært kontakt med Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet, 
KS, Kunnskapssenteret for Helsetjenesten, forskningsmiljøene i Bergen og Oslo samt utvalg for 
kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) i Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA). Det er viktig å 
utnytte allerede eksisterende/planlagte verktøy og metodikk for å unngå et «dobbeltløp». 

- Organisasjonsbygging, herunder å utvikle grafisk profil, internettside og ansette 
personer/kjøpe konsulenttjenester nødvendig for den daglige driften av SKIL.  

SKIL har allerede mottatt gode signaler fra ulike kommunale og statlige aktører, og vi ønsker å 
styrke dette forholdet ytterligere. I prosjektet Legemiddelgjennomgang vil det spesielt være tett 
samarbeid med Statens Legemiddelverk og Pasientsikkerhetsprogrammet (Helsedirektoratet). I 
tillegg er SKIL involvert i Helsedirektoratets EPJ-løft, delprosjekt F (legemiddelgjennomgang) og 
delprosjekt G (rapportering). Gjennom «Gode Pasientforløp» er SKIL involvert i 
Kunnskapssenterets arbeid rundt sjekkliste for fastleger i møte med pasienter med kompliserte 
forløp i helsetjenesten. 

For å forene kvalitetsarbeid med hverdagen på legekontoret er det viktig å skreddersy IT-
verktøyet for legekontorets hverdag. Det må være enkelt å installere, oppdatere og bruke. Videre 
bør anonymiserte data kunne sendes over Norsk Helsenett til et kvalitetsregister. 

Hovedstrategien er å skape motivasjon for kvalitetsarbeid som kontinuerlig aktivitet på 
legekontorene. Her kan nevnes «de fire P-er» som motivatorer: 

- Pleasure – det er spennende og morsomt. 

- Pride – det er tilfredsstillende å vise frem kvalitet og at en gjør det bedre. 

- Prestige – kvalitetsarbeid får merittmessig verdi og vitenskapelig status. 

- Profit – tid kan til dels spares ved gode verktøy som gir bedre oversikt. Poeng til legers etter- 
og videreutdanning og medfølgende spesialitet utløser dessuten spesialisttakst. 

Deltakende legekontorer vil gradvis bygge opp et sett kvalitetsindikatorer gjennom å delta på 
kurs/prosjekter i SKIL-regi. Egen praksis evalueres regelmessig, og aktiviteter knyttet til dette 
skal telle som kvalitetsarbeid i legers videre- og etterutdanning. Spesialitetskomiteen i 
Allmennmedisin har gitt signaler om at kvalitetsarbeid på sikt kan være en obligatorisk del av 
spesialistutdanning og resertifisering. De ulike kursene skal bygge på faglig sentrale tema, hvorav 
det første vil være legemiddelgjennomgang. Dette vil lanseres som et klinisk emnekurs, noe som 
sannsynligvis vil øke rekrutteringen. Kursene vil bestå av både e-læringsmoduler (som inkluderer 
opplæring i bruk av IT-verktøy) og kollegagrupper (som inkluderer refleksjon over egen praksis). 
Inkludert i kurset er opplæring i bruk av IT-verktøy. Målet er at minst 70% har deltatt på minst 
en aktivitet i SKIL-regi innen utgangen av 2017. 
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Planen er å fullføre et pilotprosjekt inkludert evaluering i løpet av høsten 2015, og bredde 
prosjektet fra årsskiftet 2015/2016. Dersom denne modellen er vellykket vil også fremtidige 
prosjekter lanseres på tilsvarende måte. 

 
Søker:  Legeforeningen, Medisinsk fagavdeling v/fagsjef, lege Audun Fredriksen 
Prosjektets tittel:  Deltakelse på National Forum 2015, Florida, Orlando, USA 
Bevilget beløp:  kr 480 000 
 

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 tidligere deltakere på National Forum viser til verdien av muligheten til å 
utvikle faglige nettverk, både gjennom kontakt med Legeforeningens deltakere 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 nettkurs 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 er utlyst i Tidsskriftet. 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. 

 
Søker:  FoU-avdelingen, St. Olavs Hospital v/avdelingssjef Erik Solligård 
Prosjektets tittel:  Dødsårsaksanalyse av 1000 dødsfall ved St. Olavs Hospital 
Bevilget beløp:  kr 250 000 
 

Det er svært mangelfulle og sprikende tall for hvor mange dødsfall i sykehus som kan forebygges. 
Avhengig av beregningsmetoden som brukes hevdes det i Norge at mellom 3 og 40% prosent av 
dødsfall kan forebygges.  

Primært mål med studien er å bestemme antall dødsfall der pasienten i sykdomsforløpet på 
sykehus har erfart problemer med behandling/pleie i form av unnlatelse eller aktiv handling og 
hvor stor andel av disse dødsfallene som var unngåelige. Sekundærmål er å sammenligne 
resultatene med tall som fremkommer ved GTT-analyse av samme dødsfall, gjennomført av det 
etablerte GTT-teamet ved St. Olavs Hospital.  

Basert på resultatene fra studien skal det etableres løpende retrospektiv dødsfallsgranskning ved 
St. Olavs Hospital, og beskrives på hvilke områder det skal settes inn tiltak av forebyggende art. 
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Det etableres en analysegruppe bestående av fire erfarne (pensjonerte) klinikere med ulik 
spesialistkompetanse og en sykepleier. 20 journaler gjennomgås først individuelt og så i fellesskap 
for å etablere metodene. 

For «inter-rater reliability» analyseres 50 dødsfall fortløpende med begge metoder. Resultatene 
bearbeides og resultatene uttrykkes med Kappa-verdier og Intraclass Correlation Coefficient 
(ICC). Enhet for anvendt forskning (AKF) etablerer web-basert registreringsskjema for begge 
metodene og bidrar med studie-design og statistikk. 

Deretter gås fortløpende dødsfall gjennom så man har til sammen 1000.  

Hver pasient vurderes med tanke på: Mangel på observasjon.  

- Mangel på plan.  

- Mangel på kommunikasjon. 

Endelig kategorisering gjøres i henhold til CEMACH (Confidential Enquiry into Maternal and 
Child Health). Kategoriseringen er egentlig, som navnet sier, laget for mer spesifikk bruk, men er 
i allmenn bruk som dødsårsakskategorisering.  

Basert på resultatene fra studien skal det etableres løpende retrospektiv dødsfallsgranskning ved 
sykehuset, og beskrives på hvilke områder det skal settes inn tiltak av forebyggende art.  

Resultatene anses å ville være av stor nasjonal interesse. Det tas sikte på publisering i 
fagfellevurderte tidsskrift før de går ut i media. Tallene vil også bli brukt i internt 
forbedringsarbeid. 

 
Søker:  Erlend Skraastad, overlege, Kongsberg sykehus 
Prosjektets tittel:  Efficasy Side-effect Score (ESS) – et verktøy for bedre postoperativ 

overvåkning og behandling 
Bevilget beløp:  kr 400 000 
 

Prosjektet ønsker å videreutvikle og implementere et skåringsverktøy kalt Efficacy/Side-

effect Score som bygger på et "vektstang"-prinsipp for riktig balanse mellom god postoperativ 

smertebehandling (effektivitet) og bivirkninger av behandlingen (pasientsikkerhet). 

Validering og faglige korreksjoner etter klinisk bruk av verktøyet har vist at kvaliteten på 

behandlingen og pasientsikkerheten øker der skåringsverktøyet blir benyttet. Dette skal vises 

vitenskapelig, og sammenlignende studier opp mot tidligere anerkjente vurderingsmåter er 

gjort. Prosjektet ønsker å implementere verktøyet sammen med forbedrede overvåkingsrutiner 

for å øke pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen etter operasjoner på flere sykehus i 

Norge i prosjektperioden. 

Formålet med prosjektet er å fremskaffe et verktøy for klinisk beslutningsstøtte i arbeid med 

postoperative pasienter på sykehus. Mye ressurser brukes for få pasienter operert, og dette 

gjøres stadig sikrere og mer effektivt. Dessverre er ikke den postoperative fasen like godt 

kvalitetssikret, og dette har konsekvenser for både den enkelte pasients behandling og 

sikkerhet, og også for sykehusets drift. Et sanntids skåringsverktøy basert på pasientens 

situasjon etter inngrepet vil kunne gi mindre risiko for over-/underbehandling med 

medikamenter og i tillegg bidra til å kunne skaffe informasjon for å drive kontinuerlig 

kvalitetsforbedring.  

Skåringsverktøyet ESS har blitt testet gjennom to pilotstudier om egnethet som et verktøy for 

klinisk beslutningsstøtte i pasienters postoperative fase. Videre har ESS gjennomgått 

validering og sammenligning opp mot eksisterende målemetoder. Resultatet av dette er nå 

under revisjon for publisering. Videre plan er nå en sensitivitets-/spesifisitetsundersøkelse 
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organisert som en prospektiv, randomisert multisenterstudie. Protokoll for dette er skrevet og 

prosjektet er godkjent av REK og registrert i Clinical Trials. 

Resultatene av valideringsundersøkelsen vil bli søkt inn for vurdering i Acta 

Ananesthesiologica. Resultater fra den prospektive randomiserte multisenterstudien vil bli 

søkt inn til British Medical Journal. Artiklene som vil komme om ESS og resultater av 

implementering søkes vurdert til internasjonale tidsskrifter som har fokus på anestesi-

/perioperativt arbeid, hvor Acta Anestesiologica Scandinavia anses gunstig, men også British 

Medical Journal på bakgrunn av at dette er kvalitative studier. En oppsummerende 

presentasjon av utviklingen vil bli søkt publisert i Tidsskriftet for Dnlf. Resultatene i 

prosjektet vil danne grunnlaget for en ph.d. utdanning ved Universitetet i Oslo. Alt materiale 

og resultater legges ut kostnadsfritt på en etablert web-side for prosjektet: www.esscore.no, 

som er opprettet ut fra prosjektet.  

Artikkel om det første pilotprosjektet ble publisert i Norsk Anestesiologisk Forenings Forum 

(Vol 26;2013, nr 4).  

 
Søker:  Sigrun Losada Eskeland, lege/stipendiat, Bærum sykehus 
Prosjektets tittel:  IDRI – Interactive Dynamic Refferal Interface 
Bevilget beløp:  kr 399 999 
 

Målsettingen med prosjektet er å utvikle en elektronisk løsning for generering av dynamiske 

menybaserte strukturerte henvisninger som kan implementeres i eksisterende elektroniske 

pasientjournaler (EPJ) etter validering.  

Delmål:  

1. Å validere dynamiske menybaserte strukturerte henvisninger som verktøy for allmenn-

praktikere ved at kvaliteten på henvisningen forbedres i forhold til tradisjonell fritekst. 

2. Å vurdere om dynamiske menybaserte strukturerte henvisninger kan føre til 

medisinskfaglig likere prioritering, utredning og behandling av pasientene. 

Testingen foregår i en standardisert setting for å unngå bias fra klinisk og organisatorisk 

variasjon. Dette er et innovativt samhandlingsprosjekt der hovedfokus er på bedret kvalitet i 

kommunikasjonen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i 

henvisningssituasjonen.  

Hensikten er å øke pasientsikkerheten i forbindelse med henvisning, samt lette arbeidet til 

både spesialisten og allmennpraktikere i henvisningsprosessen. Prosjektet tar utgangspunkt i 

gastroenterologiske henvisninger, men vil være overførbart til alle henvisningsårsaker da 

prinsippet for kvalitetssikringen vil være den samme for alle spesialiteter.  

EPAGE II-studien har kartlagt dagens henvisningsrutiner til koloskopi og vist sammenheng 

mellom god indikasjon for koloskopi og sannsynligheten for å gjøre relevante funn ved 

undersøkelsen. Studien er publisert. 

Score IDRI: For å vurdere kvaliteten/innholdet i henvisninger innen gastroenterologi har vi 

utviklet en kvalitetsscore for gastrointestinale problemstillinger. Resultater vil bli submittert 

for publisering i løpet av 2015. 

Del 1-IDRI: Utvikling av en unik metode for å heve kvaliteten på henvisninger ved at 

diagnosespesifikke dynamiske hjelpemenyer integreres i eksisterende EPJ- systemer. 

Metoden skal prøves ut i en standardisert setting ved hjelp av kasuistikker for unngå bias fra 

klinisk og organisatorisk variasjon. Denne forhåndsutprøvingen er svært viktig da man ikke 

ønsker å gjøre kostbare endringer i eksisterende journalprogrammer uten at effekten på 

henvisningskvaliteten er tilstrekkelig dokumentert.  

http://www.esscore.no/
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Del 2 Clinical impact of IDRI: Her vil vi evaluere effekten av hjelpefunksjonen i IDRI. Vi vil 

se på om den fører til mindre variasjon i den enkelte spesialists vurdering både av tentativ 

diagnose og prioritering til ventelisten, og om pasienter med samme symptomer i større grad 

settes opp til samme utredningsforløp. 

Effekten av intervensjonen vil evalueres ved måling av interindividuell variasjon i 

vurderingen, der forventet effekt vil være mer likeartet vurdering av henvisninger generert 

med hjelpefunksjon sammenlignet med henvisninger generert uten hjelpefunksjon. 

Denne delen av studien er i ferd med å avslutte innhentingen av de siste besvarelsene fra 

runde 2, og resultatene vil være klare til analyse og publisering i løpet av avslutningen av 

2015. Etter gjennomføring av IDRI del 1 og 2 vil løsningen være klar for klinisk 

implementering. 

Mål for 2016: 

• Sende inn artikler fra del 1 og del 2 av studien til internasjonale tidsskrift. 

• Sende inn avhandling til doktorgrad ved Universitetet i Oslo. 

• Få akseptert abstract fra prosjektet på United European Gastroenterology Week 2016.  

Resultatene vil bli publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. 

 
Søker:  Legeforeningen, Medisinsk fagavdeling v/Audun Fredriksen, fagsjef/lege 
Prosjektets tittel:  Konferanse forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse 
Bevilget beløp:  kr 480 000 
 

Bakgrunnen for konferansen er at mange leger savner kunnskap om prinsipper og metoder for 

forbedringsarbeid, og etterspør miljøer og fora der slik kunnskap finnes. 

Konferansen har hovedfokus på kvalitet/pasientsikkerhet. Formålet er å bidra til å øke legers 

kompetanse innen forbedringsarbeid og pasientsikkerhet, samt være et forum for gjensidig 

erfaringsutveksling, motivasjon og inspirasjon.  

Konferansen kan stimulere til konsolidering og videre utvikling av det nystartede nettverket 

for leger med interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse. Dette 

nettverket ble etablert ved Legeforeningens konferanse "Enkelt og håndterlig - 

forbedringsarbeid i praksis", som ble gjennomført 8.-9. september 2015, med finansiering fra 

fondet og fra Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.  

Nettverket har et midlertidig styre, som ledes av Jon Helle, Legeforeningens visepresident og 

Overlegeforeningens leder. Styret består i tillegg av Ellen Deilkås (Ahus og Legeforeningens 

utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet), Sissel Hjelle (Helse Møre og Romsdal), Martin 

Paulson (Sykehuset i Vestfold), Ylf-representant (ikke utpekt) og Anne-Grete Skjellanger, 

sekretariatsleder, Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (Helsedirektoratet) 

Målgruppen for konferansen er alle leger med nevnte interesser. 

 
Søker: David Werner, lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, UNN 
Prosjektets tittel:  Developing a practical tool for utilizing and communicating information 

from a clinical registry to patients and surgeons, aimed at improving 
quality and shared decision making in spine surgery 

Bevilget beløp:  kr 420 000 
 

Prosjektet er del av Ph.d. grad, med David Werner som stipendiat i et dobbeltkompetanseløp.  

Formålet er å utvikle et enkelt verktøy som kan brukes av pasient og behandler til å bedre 

indikasjonsstilling og dermed resultater etter prolapskirurgi i ryggen. Allerede innsamlede 
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kohortdata på >12000 prolapsopererte pasienter er tilgjengelig fra Nasjonalt kvalitetsregister 

for ryggkirurgi (NKR), som er representert i prosjektgruppen. Disse data blir brukt for å 

definere suksess- og fiaskokriterier for mikrokirurgiske prolaps operasjoner.  

I neste trinn skal det identifiseres risikofaktorer for utkomme, som skal benyttes for å lage en 

kalkulator som beregner en samlet sannsynlighet for ulike operasjonsresultat hos 

enkeltpasienter. Overføring av relevant informasjon fra kvalitetsregistre til behandlere, 

pasienter, pårørende og eiere/administratorer er etterspurt. Kunnskap om risikofaktorer kan 

bedre indikasjonsstilling for kirurgi. Ved bruk av data fra NKR, kan kalkulatoren gi pasient 

og behandler et evidensbasert beslutningsverktøy, og bidra til at rett pasient får rett 

behandling til rett tid. Dette kan bidra til praksisendring slik at behandlingen blir tryggere og 

mer effektiv. I tillegg kan kalkulatoren bidra til "shared decision making" for pasient og lege i 

diskusjon om fordeler og ulemper ved operasjon. Validerte brekkpunkt for gode og dårlige 

operasjonsresultat vil forenkle kommunikasjon om effekter av kirurgien både i og utenfor 

helsetjenesten og gjøre det lettere å sammenlikne operasjonsresultater over tid og mellom 

sykehus. 

NKR bruker pasientrapporterte utkommemål (PROM); endring i generell og 

sykdomsspesifikk livskvalitet og fysisk funksjonsnivå (EQ- 5D og Oswestry Disability 

Index), ben og ryggsmerte, generell helse og yrkesstatus. I tillegg registreres komplikasjoner 

og globale effektmål som pasientopplevd nytte av operasjon og pasienttilfredshet. Globalt mål 

for nytte av operasjon vil bli brukt som gullstandard for å kategorisere endringer i de øvrige 

PROMs som "failure" og "suksess" gjennom ROC kurve analyser. Multivariatanalyser vil bli 

brukt for å definere risikofaktorer med odds ratios (OR) for ulike utfall av operasjon. Data vil 

bli sjekket for koavhengighet og interaksjoner før OR omregnes til sannsynlighet (P) og 

sammenstilles i en kalkulator. For å vurdere ekstern validitet og reliabilitet (testretest), må en 

siste delstudie planlegges og gjennomføres. Øvrige data er allerede innsamlet. 

Resultatene vil rapporteres i fire artikler, som planlegges publisert i open access tidsskrifter 

innen spinalkirurgi.  

 
Søker: NFAs referansegruppe for astma og kols v/fastlege Geir Sjåstad, Holter 
Prosjektets tittel: Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Implementering av 

en standardisert rehabiliteringsmodell i den kommunale helsetjenesten 
Bevilget beløp:  kr 500 000 
 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) kan også ses som en god modelltilstand for en kronisk 

sykdom med de mange utfordringer dette innebærer for primærhelsetjenesten. Et kolsforløp 

illustrerer godt de oppgavene man møter med tanke på å stille riktig og tidlig diagnose, 

oppfølging over lang tid med behandling i form av medisiner og rehabilitering, i tillegg til 

behandling av eksaserbasjoner og komorbiditet (tilleggsykdommer). 

Det er de senere årene kommet både nasjonale og internasjonale anbefalinger vedrørende 

diagnose og behandling av kols, også retningslinjer for rehabilitering. Det er bred 

internasjonal enighet om at rehabilitering er en viktig del av kolsbehandlingen. Med økende 

sykdomsgrad nedsettes også funksjonsnivået.  Dette fører til økt tungpust og angst for å 

bevege seg. Pasientene får lett en passiv livsstil med dårlig kondisjon som kan bidra til en 

«ond sirkel» med dårlig kondisjon, tungpust, angst for anstrengelse, og sosial isolasjon som 

viktigste komponenter. Rehabilitering kan bryte denne sirkelen ved hjelp av fysisk trening, 

veiledning og undervisning, psykologisk støtte og etablering av sosiale nettverk mellom 

pasienter.   
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Det finnes gode rehabiliteringstilbud ved egne lungesykehus (Glittreklinikken og Granheim 

Lungesykehus) og som ambulante tilbud tilknyttet lungepoliklinikker ved sykehus. Noen 

kommuner har tilbud om fysioterapi i grupper ved Frisklivsentraler, men det finnes ikke noe 

standardisert og systematisk nasjonalt tilbud som kan kalles lungerehabilitering. 

Ved et lokalt tilbud vil pasienter kunne knytte kontakt med andre i samme situasjon i 

nærmiljøet og man vil kunne følge opp rehabiliteringen med et mer tilpasset program. Med 

nærhet til fastlegen og fysioterapeut kan programmet enkelt justeres. I Danmark har man vist 

like god effekt av rehabilitering gjennomført i kommunen som på sykehuspoliklinikk.  

I dette prosjektet ønsker vi å ta i bruk en modell for kolsrehabilitering som et kvalitetsprosjekt 

i primærhelsetjenesten i to kommuner. Vi ønsker å evaluere effekten av prosjektet på 

deltagerne, målt ved deres anstrengelseskapasitet. I tillegg ønsker vi å evaluere ressursbruk 

både organisatorisk og økonomisk.  

Prosjektet har to deler:  

1. Fastlegene vil få tilbud om opplæring om kols i henhold til den norske veilederen. 

Opplæringen vil foregå på legekontoret på ettermiddagen og vil også inkludere 

helsesekretærene. Det er totalt 38 leger i de utvalgte kommunene. 

2. Pasienter som fyller kriterier for lungerehabilitering vil bli henvist fra fastlegen til 

prosjektet. Etter en basisundersøkelse vil de, i hver kommune, bli randomisert til to grupper. 

Den første gruppen begynner rehabiliteringsprosjektet og den andre gruppen blir 

kontrollgruppe frem til gruppe 1 er ferdig med prosjektet. Prosjektet består av 8 uker med 

trening og undervisning 2 ganger per uke. Det forutsettes egentrening mellom fellesøktene. 

Pasientene vil bli evaluert ved avslutning av fellestrening samt 3 måneder etterpå.  

Lege, sykepleier og fysioterapeut vil være ansvarlig for prosjektet. Opptrening vil følge 

anerkjente internasjonale retningslinjer og prinsipper for lungepasienter. Målet er å inkludere 

minimum 8 pasienter i hver gruppe og med to grupper i hver kommune gir det minimum 32 

pasienter totalt.  

Evaluering vil bestå av både kvantitative og kvalitative mål. Mål for økt funksjonsevne 

(hovedmål) er Shuttle Walk Test, i tillegg måles livskvalitet med validerte skjema (CAT, 

CCQ). Bruk av fokusgrupper (fastleger og pasienter) vil gi en bred evaluering av effekt og 

opplevelse fra alle deltagere. 

Resultatene ønskes publisert i nasjonalt og/eller internasjonalt tidsskrift. Abstract som 

beskriver prosjektskissen ble presentert på IPCRG kongress i Singapore mai 2015.  

 
Søker: Ellen Tveter Deilkås, overlege/forsker, Ahus 
Prosjektets tittel:  Pasientsikkerhetskultur og resultater ved norske intensivavdelinger – et 

forprosjekt 
Bevilget beløp:  kr 580 000 
 

Hensikten med prosjektet er: 

- Å studere i hvilken grad parametere for sikkerhetsklima og teamarbeidsklima varierer 

mellom norske intensivenheter. 

- Å studere i hvilken grad pasientresultater varierer mellom norske intensivenheter 

- Å utvikle en søknad for et forskningsprosjekt som kan studere sammenheng mellom 

pasientresultater og pasientsikkerhetskultur i norske intensivenheter. 

Forprosjektet vil belyse i hvilken grad parametere for sikkerhetsklima og teamarbeidsklima, 

og pasientresultater varierer mellom norske intensivenheter. Prosjektet vil også utvikle en 
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søknad om forskningsmidler til å studere sammenheng mellom pasientresultater og 

pasientsikkerhetskultur i norske intensivenheter.  

Pasientsikkerhetskultur handler om i hvilken grad helsearbeideres holdninger, prioriteringer, 

handlinger og rutiner bidrar til å forebygge uønskede hendelser og pasientskader. 

Pasientsikkerhetskulturen kan måles ved at helsearbeidere svarer på spørsmål om hvordan de 

opplever at uønskede hendelser håndteres på arbeidsplassen. Flere forskningsprosjekter viser 

sammenheng mellom medarbeideres opplevelse av pasientsikkerhetskultur og 

pasientresultater. Det er gjort noen få studier som sammenligner dette i norsk helsetjeneste, 

men ingen på intensivavdelinger. Det er relevant å studere forhold mellom 

pasientsikkerhetskultur og pasientresultater også på intensivavdelinger, fordi vi vet at slike 

avdelinger har spesielt stor risiko for uønskede hendelser som kan påvirke pasientresultater.  

Sikkerhetsklima og Teamarbeidsklima  

Data vil bli hentet fra undersøkelsen av pasientsikkerhetskultur som ble gjennomført i 

intensivavdelingene til alle helseforetak i 2012 og 2014.  Følgende parametere fra hver 

avdeling vil benyttes: 

• Svarprosent 

• Andel ansatte som rapporterer et godt teamarbeidsklima. 

• Andel ansatte som rapporterer et godt sikkerhetsklima 

Resultater for intensivpasienter 

Data over resultater for intensivpasientene hentes fra Norsk intensivregister (NIR). Totalt er 

ca. 30 intensivenheter med. Resultater vil filtreres for case mix i pasientpopulasjonene.  

Følgende parametere er aktuelle å bruke: 

• Pasientenes overlevelse, justert for alvorlighetsskår 

• Liggetid intensiv, justert for alvorlighetsskår 

• Respiratortid intensiv, justert for alvorlighetsskår 

Kun data som reflekterer samlet resultat for hver intensivavdeling vil bli benyttet.  

Statistisk analyse 

Variasjon vil bli belyst ved å sammenligne valgte parametere mellom intensivavdelingene og 

beregne i hvilken grad eventuelle forskjeller er statistisk signifikante. Forprosjektet vil gjøre 

styrkeberegninger som vil inkluderes i søknaden til forskningsprosjektet som skal studere 

sammenheng mellom pasientresultater og pasientsikkerhetskultur i norske intensivavdelinger. 

Resultater fra forprosjektet vil bli publisert i relevante vitenskapelige tidsskrift. 

 
Søker: Merethe Ravlo, overlege/stipendiat, NTNU 
Prosjektets tittel:  Erstatningssaker i gynekologi, hva kan vi lære? 
Bevilget beløp:  kr 304 500 
 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Norsk gynekologisk forening ønsker en gjennomgang 

av alle sakene som NPE mottar, og hvor skadelidende har vært behandlet for en gynekologisk 

lidelse. Hensikten er å finne årsaken til feilbehandlingen og på den måten bidra til økt kvalitet 

på helsetjenesten for gynekologiske pasienter.  

Alle saker i gynekologi som har vært behandlet hos Norsk Pasientskadeerstatning siden 

oppstart 1988 skal gjennomgås systematisk. Først skal skaffes en total oversikt over 

panoramaet av saker. Disse vil oftest dreie seg om vevsskader, funksjonsforstyrrelser, 

blødning, infeksjon eller forsinket eller feil diagnose. Deretter karakteriseres medholdsakene i 

henhold til type sak, hvilket nivå i helsetjenestekjeden svikten oppstod, og sammenheng med 
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svikt i retningslinjer, rutiner, veiledning, utilstrekkelig kompetanse, utstyr, kommunikasjon og 

journalføring undersøkes.   

Systematisk gjennomgang av pasientskadesaker vil kunne vise hva som oftest fører til skader 

eller komplikasjoner og derved vise hvor det er viktig å sette inn kvalitetsforbedrende tiltak. 

Å se hele landet under ett vil kunne gi kunnskap som den enkelte avdeling hver for seg ikke 

kan erverve alene. Finner man fellestrekk ved saker er det sannsynlig at det kan foreslås tiltak 

som vil være nyttige på andre avdelinger enn på bare den avdeling hvor den enkelte sak har 

foregått; man kan lære av både egne og andres erfaringer.  

Resultatene vil bli publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrift. 
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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 2015 ble følgende 16 prosjekter avsluttet:  
 
 
Norsk gjennombruddsprosjekt keisersnitt, forprosjekt 

Prosjektleder: Norsk gynekologisk forening v/Jörg Kessler 
 

Forprosjektet ble i samarbeid med Legeforeningenes sekretariat utsatt i tre år da Helse og 
omsorgsdepartementet (HOD) besluttet å gjennomføres en nasjonal pasientsikkerhetskampanje. 
RHF-ene måtte i perioden prioritere personell og ressurser til kampanjen. 

Hensikten med forprosjektet var å planlegge et stort prosjekt med deltakelse fra alle større 
fødeavdelinger. Målet med det prosjektet er å redusere variasjon i keisersnittvariasjon i 
sammenlignbare, veldefinerte grupper og å medvirke til at keisersnitt kun utføres når det er 
tilstrekkelig begrunnet. 

Bakgrunnen er at det er registrert økende bruk av keisersnitt uten at vi kan se bedring i maternell 
og neonatal morbiditet og mortalitet. Erfaringer i fagmiljøet tilsier at et stort antall keisersnitt 
utføres uten klar medisinsk indikasjon; ofte kun pga mors eget ønske. Det er kommet 
alarmerende rapporter fra inn- og utland om økning i senkomplikasjoner for mor og barn etter 
tidligere keisersnitt. Bruken av keisersnitt må/bør følges nøye og begrenses til tilfeller hvor det 
foreligger en veloverveid indikasjon. Nytteverdien ved et nytt gjennombruddsprosjekt antas å 
være stor. Vi mener forrige keisersnittprosjekt har bidratt til å begrense økningen i 
keisersnittfrekvens i Norge; bl.a. ligger nå flere sammenlignbare land på over 30%. 

Det ble etablert prosjektorganisasjon (prosjektråd, tverrfaglig ressursgruppe, og 
prosjektsekretariat). I løpet av tre endags møter i 2014 med den faglige ressursgruppen og 
legeforeningens sekretariat ble det lagt grunnlag for å invitere til et landsomfattende prosjekt med 
overskrift "Forbedringsprosjekt obstetrikk". Dette resulterte i Forbedringsprosjekt obstetrikk, som 
pågår nå med deltakelse av 25 fødeavdelinger fra hele landet. 

Prosjektet gjennomføres etter gjennombruddsmetoden. Ressursgruppen har beskrevet 
forbedringsområder som de deltakende fødeavdelingene kan velge. Forbedringsområdene er 
områder der fagmiljøet vet at anbefalt praksis (retningslinjer, faglig konsensus) ikke etterleves. 
Prosjektet skal gjennomføres med tre todagers samlinger, den første høsten 2014 og de to neste 
første halvår 2015.  

Kontaktperson og e-postadresse: Jörg Kessler, jorg.kessler@kk.uib.no  

 
Farmakologiportalen 

Prosjektledere: Andreas Westin og Tormod Bjånes, Norsk forening for klinisk farmakologi 
 

Formålet med prosjektet har vært å utforme en brukervennlig nettside til å presentere en 
komplett og oppdatert oversikt over alle klinisk-farmakologiske analyser som utføres i Norge.  

Farmakologiportalen (norsk portal for legemiddel- og rusmiddelanalyser) inneholder komplett 
nasjonalt repertoar over klinisk farmakologiske analyser i Norge. Analyserepertoaret er oppdatert 
for de største laboratoriene i forbindelse med arbeidet med Norsk laboratoriekodeverk høsten 
2014. Databaseløsningen er ferdig utviklet, og alt er tilgjengelig på nettsiden 

mailto:jorg.kessler@kk.uib.no
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http://beta.farmakologiportalen.no . Inntil offisiell lansering på www.farmakologiportalen.no  i 
februar 2015 jobber en webredaktørgruppe med representanter fra alle de klinisk-farmakologiske 
avdelingene i Norge med å detaljere innholdet, samt at de enkelte laboratoriene får anledning til å 
øke detaljnivået om sine egne analyser. IKT-støtte fra RELIS benyttes i denne fasen, og i videre 
driftsfase. 

Farmakologiportalen er en nettside som skal gi en oppdatert oversikt over alle klinisk-
farmakologiske analyser som tilbys i Norge. Idéen til portalen var www.genetikkportalen.no, som 
gir oversikt over medisinsk genetiske analyser i Norge. Prosjektlederne har med økonomisk støtte 
fra Legeforeningens fond for Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet samarbeidet med 
webdesign-firmaet Kantega AS i utviklingen av Farmakologiportalen. Analyserepertoar er 
innsamlet i henhold til metoder som beskrevet i publikasoner av Westin AA et al, supplert med 
nasjonal dugnad i faggruppe for klinisk farmakologi i forbindelse med arbeidet med Norsk 
laboratoriekodeverk høsten 2014. Januar og februar 2015 medgår til å kvalitetssikre og detaljere 
innholdet på nettsiden ytterligere, frem mot lansering av Farmakologiportalen (versjon 1) på 
www.farmakologiportalen.no  i februar 2015. Arbeidet styres av redaksjonsgruppen, som består 
av representanter for alle de klinisk-farmakologiske avdelingene i Norge. Alle laboratorier i Norge 
som tilbyr analyser innen fagfeltet får tilgang til å publisere og redigere i sine egne 
analyserepertoar. Samlet sett håper vi denne modellen bidrar til å sikre både kvalitet og konsistens 
i portalen, og det ønskede detaljnivå for hvert enkelt laboratorium.  

En kommentarartikkel er publisert i Tidsskriftet http://tidsskriftet.no/article/3305412   

Omtale av prosjektet i Dagens medisin http://www.dagensmedisin.no/nyheter/samler-alle-
farmakologiske-laboratorier-i-ny-nettportal/ og i Bioingeniøren http://www.nito.no/ 
Bioingenioren/Aktuelt-fra-Bioingenioren1/Farmakologiske-laboratorier-lanserer-nettportal-med-
analyseoversikt/ 

Kontaktpersoner:  Tormod K Bjånes, tormod.karlsen.bjanes@helse-bergen.no   
Andreas A Westin, andreas.westin@legemidler.no  

 
Kompetanse i front 

Prosjektleder:  Øystein Stubhaug og Even Reinertsen, Med. avd. Sykehuset Innlandet, Gjøvik 
 

Formål med prosjektet var kvalitetsforbedring ved implementering av definerte kunnskapsbaserte 
kvalitetsforbedringstiltak som er utarbeidet gjennom KLOK-programmet ved medisinstudiet i 
Oslo. Prosjektet hadde antatt betydelig nytte for pasienter, og skulle samtidig bygge endrings- og 
kvalitetsforbedringskompetanse ved medisinsk avdeling og divisjon Gjøvik. Parallelt med 
gjennomføringen har en prosjektmedarbeider skolert seg gjennom Institute for Healthcare 
Improvement (IHI).  

Kjent kvalitetsforbedringsmetodikk, i hovedsak Demings sirkel (plan-do-study-act), ble 
introdusert i avdelingen, indirekte samarbeid med IHI. Tiltakene som er forsøkt iverksatt er 
kunnskapsbaserte og skulle ikke trenge ytterligere evidens, men data fra implementeringen anses 
likevel interessante. Det er derfor gjort et betydelig registreringsarbeid.  

Materiale var daglige data fra registreringsskjemaer i akuttmottaket, både tilstedeværelse av 
overlege og pasient- og supervisjonsrelaterte data.  

Viktigste funn: Først ved forbedrede registreringsskjemaer, detaljert oppgavebeskrivelse og 
systematisk periodisk tilbakemelding til aktuelle legegrupper om prosessparametre lyktes man i å 
få gjennomført Kompetanse i front med stabil tilstedeværelse av vakthavende overlege de siste 4 
måneder av prosjektet. Etterlevelsen var da 93 % , og klart høyere enn målet om dekning 80 % av 
hverdager. Arbeidsmengden i prosjektet var underestimert, spesielt med registreringsarbeidet. Det 

http://beta.farmakologiportalen.no/
http://www.farmakologiportalen.no/
http://www.genetikkportalen.no/
http://www.farmakologiportalen.no/
http://tidsskriftet.no/article/3305412
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/samler-alle-farmakologiske-laboratorier-i-ny-nettportal/
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/samler-alle-farmakologiske-laboratorier-i-ny-nettportal/
http://www.nito.no/
mailto:tormod.karlsen.bjanes@helse-bergen.no
mailto:andreas.westin@legemidler.no
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var også vanskelig med å bruke turnuslege med tjeneste ved annen avdeling og i distrikt det meste 
av prosjektperioden. 

Avdelingen har tatt lærdom av nytten av prosessparametre i kvalitetsarbeid, og har introdusert 
slike i mottaksarbeidet i den "vellykkede" perioden mars - juni 2014, f.eks. tid til trombolyse, tid 
til antibiotika ved alvorlig sepsis. Det er samlet en stor mengde effektparametre fra prosjektet. 
Foreløpige data er omtalt i Helsedirektoratets utredning av ny mottaksspesialitet. Vi har funnet 
ganske konsistente data over tid som viser 25-30 % endring i tentativ diagnose, diagnostikk og 
behandling etter strukturert referering og diskusjon med overlege. Den faktiske betydningen av 
dette krever nøyere gjennomgang.  

Kontaktperson og e-postadresse: Øystein Stubhaug, oystub@gmail.com  

 
Deltakelse på National Forum 2014 

Prosjektleder: Audun Fredriksen, fagsjef, Legeforeningens sekretariat 
 

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

 

Følgende leger mottok stipend fra fondet:  
Eirik Viste, fastlege, Stavanger  
Ellinor Haukland, kst. avd.overlege, Kreftavdelingen, Bodø 
Erik Solligård, avdelingssjef, Klinikk for anestesi og akuttmedisin, St. Olavs Hospital 
Jens Lind-Larsen, fastlege, Moss 
Jonas Carsten Jeppesen, fastlege/kommuneoverlege, Trysil 
Martin Paulson, LiS, Sykehuset i Vestfold 
Kari Risnes, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital 
Lars Strauman, LiS, Nordlandssykehuset, Avd. Lofoten 
Marte Kvittum Tangen, fastlege, Tynset 
Vigleik Jessen, Klinikksjef ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs Hospital 

mailto:oystub@gmail.com
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Studenter: Solvor Riska, UiO og Thora Mothes, Susanne, Skjervold Smeby og Espen Myrstad, 
NTNU.  

I tillegg deltok Anne Sofie Torp fra fagavdelingen i sekretariatet som kontaktperson ved 
reiseforberedelser og program på konferansen. Jo Inge Myhre tilrettela studentgruppens 
deltakelse med bl.a. praktiske forberedelser før konferansen, overnatting og eget studentprogram.  

Deltakende leger og studenter 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. I løpet av konferansen ble det holdt felles daglige, korte 
møter for oppsummering og erfaringsutveksling, og en felles middag. I disse møtepunktene 
deltok også de medlemmene fra Legeforeningens sentralstyre som var med på konferansen.  

Deltakerne har sendt individuelle rapporter. Deltakerne har også forpliktet seg til å presentere 
erfaringer i egne fagmiljøer og på eget arbeidssted.  

I tillegg til hver enkelt deltakers vurdering av det faglige utbyttet av konferansen, legger de 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. 

Kontaktperson: Audun Fredriksen, audun.fredriksen@legeforeningen.no  
 
 
Utforming av nasjonalt kodeverk for farmasøytiske analyser  

Prosjektledere: Andreas Westin og Tormod Bjånes, Norsk forening for klinisk farmakologi 
 

I prosjektet skulle utformes et nasjonalt kodeverk for farmakologiske analyser (legemiddel- og 
rusmiddelanalyser). Et samarbeid mellom kliniske farmakologer og Helsedirektoratets 
arbeidsgruppe for Norsk laboratoriekodeverk skulle munne ut i Norsk laboratoriekodeverk 
(NLK), en ferdig kodeverksmal som er intuitivt å forstå for fagmiljøet, og som ivaretar den 
nødvendige kompleksiteten i analyserepertoarene. Kodeverket skal sikre ensartet bruk av 
analysenavn og definisjoner og derigjennom øke sikkerhet og kvalitet på den elektroniske 
kommunikasjonen mellom laboratorier og rekvirent. 

Prosjekt har bestått i å: 

1) samle representanter (kliniske farmakologer) fra alle klinisk farmakologiske avdelinger Norge,  

2) se gjennom internasjonalt kodeverk og definere hva som passer/ikke passer norske forhold,  

3) definere regler ved de vanskelige problemstillingene, for eksempel analyser med uspesifikke 
analysemetoder,  

4) diskutere problemstillingene frem til konsensus i faggruppen.  

Prosjektet er gjennomført som planlagt, men fortsatt er det knyttet stor usikkerhet til videre 
oppdatering og forvaltning av kodeverket. Prosjektlederne og faggruppen har lagt ned en 
betydelig dugnadsinnsats i prosjektet, som viste seg å være mye mer tidkrevende enn både 
Helsedirektoratet og fagmiljøet selv antok.  

Videre forvaltning av kodeverket er Helsedirektoratets ansvar. Faggruppen har anbefalt at 
kodeverket implementeres i fagmiljøets nettportal, www.farmakologiportalen.no, for å sikre faglig 
forsvarlighet og god brukervennlighet. Vi håper Helsedirektoratet følger denne anbefalingen.  

Kontaktpersoner:  Tormod K Bjånes, tormod.karlsen.bjanes@helse-bergen.no 
Andreas A Westin, andreas.westin@legemidler.no  

 

mailto:audun.fredriksen@legeforeningen.no
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Verktøykasse for PKO (praksiskonsulent) 

Prosjektleder: Jan Robert Johannessen, Norsk forening for allmennmedisin 
 

PKO-verktøykassen hadde som formål å systematisere og samle inn erfaringer og råd samt 
utarbeide maler og strukturere ulike verktøy for praksiskonsulentene. Fra oppdragsdokumentet; 

«Verktøykassen skal belyse PKO-ordningens aktuelle tema- og arbeidsområder. Den skal inneholde systematiserte 
erfaringer med referanser, konklusjoner og råd samt maler og oppskrifter der dette er hensiktsmessig. 

Målgruppen for arbeidet skal være ansatte i PKO, samarbeidende fagpersoner i sykehus, kommuneleger, fastleger.  

PKO-verktøykassen antas å være en nyttig og etterspurt referanse og hjelp til lokalt arbeid, spesielt ved igangsetting 
av nye prosjekter.» 

Videre: Eksempler på aktuelle elementer for beskrivelse: 
Tverrfaglig audit om pasientforløp (TAP) 
Arbeid med forbedring og kvalitetssikring av henvisninger 
Arbeid med forbedring og kvalitetssikring av epikriser 
Evaluering av henvisninger 
Evaluering av epikriser 
Statistisk prosesskontroll – grunnelementer 
Informasjonsarbeid og -verktøy 
Lokalt prosjektarbeid 

Det ble tatt utgangspunkt i at PKO-verktøykassen skulle utfylle 
den reviderte PKO-veilederen. Videre at innholdet skulle bygges 
opp av de prosjekter som er igangsatt av praksiskonsulenter, samt 
ulike verktøy og forskning som kan ansees relevant for 
konsulentenes arbeid. Det var også ønskelig å få frem 
konsulentenes egen evaluering av effekt og forbedringspotensial 

med tanke på læring for brukerne av verktøykassen. 

Med dette som utgangspunkt ble det opprettet en egen seksjon på 
PKO.no kalt «PKO Verktøykassen» I denne er det opprettet ulike 
tematiske seksjoner. Formålet er å ha et sted å organisere 
informasjon om ulike temaer konsulentordningen jobber med. 
Kort om tanken med den inndelingen som er gjort: 

Arena for samhandling: vise frem ulike arenaer og 
møtekonsepter. 
Behandlingstilbud: vise hvordan praksiskonsulenter kan bidra 
til å presentere ulike behandlingstilbud til henvisende instanser. 
Forskning: forskning som er gjort med fokus på PKO- 
ordningen. 
Henvisning og epikrise: arbeid med fokus på henvisning og 
epikrise. Relevant informasjon relatert til disse temaene.  
IKT verktøy: Enkle ideer/råd om bruk av ulike IT verktøy og 
programmer / apper som kan utnyttes i PKO arbeidet  

Info- og kommunikasjon: Gjennomførte prosjekter er lagt inn. 

Kvalitetsverktøy: Det er lagt inn lenker til Kunnskapssenteret som har samlet metoder og 
verktøy for kvalitetsforbedring samt NFA/KUP samt andre kilder. Dette virket mer 
formålstjenlig enn å bygge opp en egen nettressurs på PKO.no.  

Kontaktperson: Jan Robert Johannessen, johannessen@hinnatrekanten.no   

mailto:johannessen@hinnatrekanten.no
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Bruk av kvalitetsindikatorer i læringsnettverk 

Prosjektleder: Norsk forening for allmennmedisin v/ Tor Carlsen 
 

Legeforeningen gjennomførte i 2014 et pilotforsøk med læringsnettverk for fastleger og 
medarbeidere på åtte legekontor i tre lokalområder. Prosjektet var en forberedelse til oppstarten 
av Senter for kvalitet i legekontor, og bygde på en større utprøving i 2012. 
En ønsket å gjøre erfaringer med bruk av uttrekksverktøy fra elektronisk pasientjournal, i 
samarbeid med de aktuelle kommunene med tanke på nytten av kvalitetsindikatorene i utvikling 
av kommunehelsetjenesten.  

Læringsnettverk for legekontor oppfattes som nyttig og motiverende av deltakerne.  

En forutsetning for utbyttet er en ledelse på kontoret som sikrer tilstrekkelig øremerking av tid, 
og samlinger med egnet intervall. Videre er tilrettelagt ledelse/veiledning en viktig faktor.  

Mange kontorer trenger lengre tid enn 8-9 måneder, som ble brukt i dette prosjektet, for å kunne 
vise planlagt gevinst av tiltak. Hoveddelen av aktiviteter kan best karakteriseres som lovende. Det 
synes vesentlig å anlegge et lengre perspektiv, også for å vise at kvalitetsarbeid gir sikker bedring, 
og for at endringer kan konsolideres.  

Temavalgene for tverrfaglig kvalitetsarbeid retter seg i hovedsak mot organisatoriske og generelle 
forhold i praksis. Deltakerne synes å være opptatt av behovet for å bygge opp en systematikk 
over tid. Det er behov for et felles utgangspunkt for å trekke hele kontorteamet i gang sammen. 
Erfaringen er at gjennomgang med Maturity Matrix er mer egnet i så måte enn 
Kvalitetsindikatorrapporten. Indikatorrapporten synes å være et lovende utgangspunkt for dialog 
mellom kontoret og kommuneoverlegen.  

Prosjektet støtter plan om fortsatt bruk og forbedring av Medrave–verktøyet.  

Kontaktperson og e-postadresse: Tor Carlsen, tor.carlsen@legeforeningen.no  

 
Videreutvikling av verktøy for kontinuerlig kvalitetssikring i sykehus 

Prosjektleder: Einar Amlie, avdelingsoverlege, Lovisenberg diakonale sykehus 
 

Registrerings- og overvåkningsprogram for kontinuerlig kvalitetskontroll av kirurgisk behandling 
er utviklet med lokale ressurser og støtte fra Legeforeningens kvalitetssikringsfond. 
Kvalitetsregisteret er integrert mot DIPS og lagret data i egen SQL database. 48000 operasjoner 
er registrert siden 2007, til dels med preoperativ score, detaljert informasjon fra operasjon samt 
postoperativ score. Luksasjonstendens ved primære hofteproteser er redusert etter skifte til større 
leddhode, og peroperative rutiner ble lagt om pga varsel om økt infeksjonsrate i 2009. 

Registeret har gitt grunnlag for en rekke foredrag og postere ved nasjonale og internasjonale 
konferanser. Støtte fra legeforeningens kvalitetssikringsfond har muliggjort konvertering til en 
WEB-basert plattform. Applikasjonen er profesjonalisert og planlegges tilgjengeliggjort for andre.  

Viktigste funn: Qlikview er sårbart som registreringsverktøy. Det er oppnådd bedre stabilitet i 
operasjonsregistreringen med WEB-basert grensesnitt og lagring via WEB-service. 

Kvalitetsregisteret har levert data til åtte foredrag på ortopedisk og kirurgisk høstuke samt ett 
foredrag og åtte postere på internasjonale kongresser. 
Resultatene er presentert på halvdagsseminar med fire andre sykehus høsten 2014.  

Kontaktperson og e-postadresse: Einar Amlie: einar.amlie@lds.no  
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Kartlegging av prevalens og håndtering av MUPS i allmennpraksis 

Prosjektleder: Erik L. Werner, fastlege, Arendal 
 

Prosjektet ønsket å kartlegge forekomst av pasienter med Medisinsk Uforklarte Plager og 
Symptomer (Medically Unexplained Physical Symptoms (MUPS)) i norsk allmennpraksis, og 
hvordan fastleger i Norge utredet og behandlet disse.  

Pasientgruppen er stor og omfattende og byr på utfordringer med mange helseplager, ofte stort 
symptomtrykk, og samtidig få eller ingen objektive funn. Gruppen er heterogen og utfordrende 
for fastleger. Internasjonale prevalenstall er sprikende som følge av ulike definisjoner. I denne 
studien ønsket vi å kartlegge forekomsten av pasienter med MUPS i norsk allmennpraksis, og 
samtidig få kunnskap om hvilke plager pasientene hadde og hvordan legene valgte å utrede og 
behandle disse.   

Samtlige fastleger i Vest-Agder (n=160) ble tilskrevet med spørsmål om å gjennomføre en 
kartlegging over en fire ukers periode, av pasienter som tilfredsstilte definerte kriterier. 84 av 160 
fastleger deltok. Hver pasient ble registrert på eget skjema med demografiske opplysninger, 
angivelse av helseplager og hvilke tiltak legen iverksatte på den aktuelle konsultasjonen. Det var 
legen som utfylte skjemaet. Legene registrerte 526 pasienter av totalt 17688 konsultasjoner i 
studieperioden, det gir en prevalens på 3%. 

Pasientene klaget hyppigst over symptomer relatert til muskelskjelettapparatet, etterfulgt av 
generell tretthet/utmattelse. Det var ingen kjønnsforskjeller i symptompresentasjonen. Nesten 
halvparten av pasientene var i jobb (45%) på konsultasjonstidspunktet. Fastlegene forskrev lite 
medikamentell behandling og rapporterte støttesamtaler som hyppigste behandlingstiltak.  

Studien er publisert i BMC Family Practice (Aamland et al. BMC Family Practice 2014, 15:107) 
og har vært presentert på flere kongresser og forelesninger for leger og andre. Artikkelen inngår i 
Aase Aamlands PhD.  

Kontaktperson: Erik L. Werner, loewern@online.no  

 
Samhandling mellom fastleger og psykologer. Pasientsikkerhet og kvalitetsvurdering av 
psykiske helsetjenester i primærhelsetjenesten 

Prosjektleder: Marit Rognerud, bydelsoverlege og Jing Li Lorentsen, fastlege 
 

Bydel Søndre Nordstrand (BSN) har en befolkning på cirka 36 000 innbyggere. BSN er blant 
bydelene i Oslo med lavest gjennomsnittlig inntekts- og utdanningsnivå. Om lag 40% er 
innvandrere fra lavinntektsland i Afrika og Asia, og 23% av disse lever under OECDs 
fattigdomsgrense. Andelen som går på sosialhjelp er høy sammenliknet med andre deler av Oslo, 
og bydelen har Oslos høyeste forekomst av uføretrygd hos personer under 30 år. En 
befolkningsundersøkelse som ble utført ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt i 2010 viste at 
forekomsten av betydelige psykiske plager var høy; 25% av innvandrerne og 16% av de etnisk 
norske i bydelen skåret over grenseverdien på HSCL-25.  

En av de to psykologene som jobbet på legekontor i bydelens lokaler er lokalisert sammen med 
tre andre psykologer og to kommunalt ansatte fastleger. Den andre psykologen er på legekontor. 
Vi har da to modeller der vi bruker psykologer til å behandle den samme pasientgruppen med 
angst og depresjon som ikke har krav på hjelp i spesialisthelsetjenesten.  

Modell 1 er basert på at psykologen jobber på legekontor  
Modell 2 er basert på at psykologene jobber i en sentral enhet og samhandler med fastlegene 
elektronisk via E-link i tillegg til at de har månedlige lunsjmøter med alle legekontorene.  
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Vår opplevelse er at Modell 1 gir langt bedre samhandling og mer koordinerte tjenester, og det 
ser ut til å være langt mindre "drop-outs" fra behandling i Modell 1. Pasientene i Modell 1, der 
psykologen jobber på legekontoret, ser ut til å føle seg mer forpliktet til å følge opp 
behandlingstilbudet når dette ytes på legekontoret og psykolog og lege står sammen om å gi 
pasienten et godt og bredt behandlingstilbud (det er slik det framstår for pasienten).  

Produksjonen per psykolog gikk noe ned i 2013 sammenliknet med 2012 pga at alle psykologene 
har deltatt i Helsedirektoratets opplæringsprogram for Rask psykisk helsehjelp. Dette tok minst 
tre arbeidsdager per måned for hver av psykologene. I tillegg brukte vi en del ressurser på å legge 
om til en "Stepped care" modell med større vekt på lavintensive intervensjoner som 
psykoedukative kurs, bruk av internettbaserte selvhjelpsprogrammer og telefonkonsultasjoner. 
Omleggingen har krevd innsats og tid, men vi har stor tro på at dette vil føre til økt pasientvolum. 

Problemstillingene som psykologene har tatt seg av har stort sett vært som forutsatt ved oppstart. 
Pasienter med ulike angst/nevrotiske lidelser sammen med depressive tilstander har dominert 
bildet. Ofte er det kombinasjoner av flere tilstander, og problemstillinger knyttet til konflikt 
og/eller relasjonelle vansker på jobb og/eller hjemme samt følgetilstander etter alvorlige 
livshendelser er hyppig forekommende. Innen angstlidelsene er panikkangst og sosial fobi blant 
de vanligst forekommende undergruppene. Søvnproblematikk er ofte en del av symptombildet. 
Den subjektive vurderingen fra psykologene er at de fleste pasientene når behandlingsmålene sine 
i løpet av ca. 10-12 timer. De fleste pasientene ønsker imidlertid å få alle timene, og det kan 
derfor se ut som det kan være vanskelig å avslutte tidligere. Psykologene har vært lite involvert i 
dialogmøter med NAV, arbeidsgiver m fl. De fleste pasienter som har fått psykologtilbudet er 
sykemeldt dersom de har jobb. Totalt ser det ut til at om lag 70% av de som har fått 
psykologtilbudet er sykemeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger. 

Selv om fastlegekontorene nok er det mest effektive stedet å plassere psykologene for at leger og 
psykologer skal kunne samarbeide tett om å gi et omfattende, koordinert og personfokusert 
helsetjenestetilbud med kontinuitet over tid, så er dette i praksis vanskelig så lenge 
fastlegetjenesten består av mange små enheter av privatpraktiserende leger. Vi har fått tillatelse til 
å etablere to kommunale legehjemler som vi vil samlokalisere med psykologtjenestene i et 
Lokalmedisinsk senter (LMS). Vi har nå to kommunale leger og fem psykologer ansatt i bydelen.   
 
Lokaliseringen av psykologene på LMS vil redusere mulighetene for daglig samhandling mellom 
de private fastlegene og psykologene. Vi vil prøve å kompensere dette tapet ved å bygge ut 
mulighetene for elektronisk samhandling og sørge for flere faste møteplasser mellom psykologer 
og leger i bydelen (f.eks. avtalte lunsjmøter). Alle de private fastlegekontorene i Bydel Søndre 
Nordstrand er koblet opp mot E-link. Tett samhandling mellom lege og psykolog av stor 
betydning for at de skal være godt koordinert om behandlingsmål, sykemelding og jobb og 
avvenning fra vanedannende medikamenter. 
Kontaktperson: Jing Li Lorentsen, jinglorentsen@voila.fr  

 
PedSAFE – Pediatric systematic assessment and communication for preventing 
emergencies 

Prosjektleder: Anne Lee Solevåg/Johnny Jakobsen, Akershus universitetssykehus 
 

Formålet med prosjektet var å opprette et elektronisk nasjonalt kurs- og læringskonsept 
(PedSAFE) for bedret pasientsikkerhet for barn.  

I Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus (Ahus), har leger og sykepleiere 
sammen utviklet et rammeverk for tverrfaglig læring av tidlig gjenkjenning av alvorlig syke barn 
og ungdommer. Rammeverket kalles Pediatric Systematic Assessment and communication For 
preventing Emergencies (PedSAFE). I PedSAFE settes det fokus på å øke helsepersonells 
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kompetanse i å systematisk vurdere syke barn og ungdommer, iverksette tiltak og kommunisere 
presist og objektivt. Konseptet egner seg for alle som behandler barn og ungdom, både i og 
utenfor sykehus. PedSAFE er basert på den velkjente airways, breathing, circulation, disability, 
exposure (ABCDE)-algortimen, kommunikasjonsverktøyet identify, situation, background, 
assessment, recommendation (ISBAR) og pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS). Vi mener at bruk 
av disse verktøyene vil bedre samarbeid og kommunikasjon og gjøre helsepersonell, på tvers av 
profesjoner, bedre i stand til å forebygge og behandle en negativ sykdomsutvikling hos barn og 
ungdommer. 

PEVS eller Pediatric early warning scores (PEWS) er skåringssystemer som basert på alder og 
parametre som respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk, temperatur og 
bevissthetsnivå identifiserer pasienter i fare for klinisk forverring. Dersom de målte parameterne i 
økende grad avviker fra normalverdier for alderen øker skåren. Skåren for alle de ulike 
parameterne legges sammen til en tallverdi som, avhengig av cutoff-nivå, bestemmer pasientens 
risiko for klinisk forverring. PEWS eller Paediatric Advanced Warning Score (PAWS) er også blitt 
brukt som triageringsverktøy. De skiller seg imidlertid fra mer tradisjonelle triageringssystemer 
der vitale parametre ofte dikotomiserte til normal/unormal eller det brukes inndelinger som 
sjokk/unormal puls/øket respirasjonsarbeid, uten referanser til normalverdier for alder. Basert på 
Chapman og medarbeidere og egen erfaring er det publisert 12 valideringsstudier av 6 ulike 
versjoner av PEWS som baserer seg på samme skåringssystem. 

Etter en omfattende diskusjon rundt hvilket skåringssystem vi skulle bruke på Ahus, bestemte vi 
oss våren 2011 for å oversette og tilpasse Monaghans versjon fra Brighton publisert i 2005. Vi 
ønsket et system som kunne brukes uten medisinsk teknisk utstyr. Vi oversatte Monaghans 
PEWS til norsk og endret rekkefølgen på parametrene til å passe med ABCD-algoritmen. Vi kalte 
skjemaet vårt PEdiatrisk tidlig Varsling Skår (PEVS). Kirurgiske og medisinske barn, uavhengig 
av diagnose, skåres på papirkurve ved ankomst i Barnemottak. Dersom barnet gråter, er 
høyfebrilt eller har smerter gjøres enkle tiltak som å gi febernedsettende eller smertelindring før 
barnet skåres igjen. Dette bidrar til reduksjon i antallet falskt forhøyede PEVS. Skåringskjemaet 
følger barnet til sengepost dersom barnet innlegges for observasjon og behandling. Alle innlagte 
barn skal skåres en gang per sykepleiervakt, oftere etter ordinasjon fra lege eller på sykepleiers 
eget initiativ. Ved utskrivelse skannes PEVS-skjemaene til elektronisk DIPS-journal.  

Prosjektet er presentert som et kapittel i Norsk barnelegeforenings akuttveileder og i foreningens 
tidsskrift Paidos. Nettsiden www.pedsafe.no  ble etablert i november 2014 og e-læringskurset ble 
ferdig ved årsskiftet. Evaluering skal foretas ved årsskiftet 2014/15.  

Kontaktpersoner og e-postadresser:  Judith Schrøder, judith.schroeder@ahus.no 
     Anne Lee Solevåg, a.l.solevag@medisin.uio.no  

 
Medisinstudenters oppfatning av pasientsikkerhet  

Prosjektleder: Michael Bretthauer/Jo-Inge Myhre, Universitet i Oslo 
 

Prosjektet tok sikte på å kartlegge medisinstudenter og turnuslegers erfaringer og opplevelser av 
medisinske feil og hvordan disse ble håndtert. Undersøkelsen ble distribuert til sisteårs 
medisinstudenter ved de fire medisinske fakultetene i Norge, samt til et kull med turnusleger som 
var ferdig med sykehusåret av turnusen. I tillegg ble det gjennomført litteraturgjennomgang av 
publikasjoner over hva som undervises i pasientsikkerhet ved medisinstudiet, hvilket omfang og 
hvordan dette evalueres. 

Prosjektet var todelt. Den ene delen gikk på å distribuere en spørreundersøkelse som var testet 
ved Boonhoft School of Medicine til sisteårs medisinstudenter samt turnusleger. 
Spørreundersøkelsen var en kartlegging av respondentenes oppfatninger og erfaringer av 
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medisinske feil. Den andre delen av prosjektet var litteraturgjennomgang av hva som undervises 
av pasientsikkerhet på medisinstudiet og hvordan dette evalueres.  

Spørreundersøkelsen var ikke validert formelt sett, men var benyttet på medisinstudenter i USA. 
Den ble ikke oversatt, men respondentene fikk en mulighet til å svare på norsk. 
Litteraturgjennomgangen var et søk på PubMed med forhåndsbestemte inklusjons- og 
eksklusjonskriterier. Alle artiklene ble gjennomgått uavhengig av to personer som sammenfattet 
funnene.  

Det ble overveid å oversette skjemaet, men med tanke på eventuell publisering ble det beholdt i 
sin opprinnelige form. Distribusjonen gjennom fakultetenes kanaler viste seg å være svært 
vanskelig, og dette gjorde at prosjektet tok lengre tid enn forutsatt. Da vi ville inkludere et nytt 
kull for å unngå at noen svarte to ganger, ble det også noen utsettelser. I et forsøk på å få flere 
respondenter ble også turnusleger inkludert. Dette måtte gå via representanter hos fylkesmannen 
og dette medvirket også til at det tok lengre tid.  

Dessverre hadde vi problemer med utsendelse av spørreundersøkelsen. Vi gjennomførte en 
runde via Questback, men svarprosenten ble veldig lav, også grunnet misforståelse med 
fakultetene. Det ble gjennomført en ny runde hvor undersøkelsen ble utlevert i papirformat. 
Dette ga bedre svarprosent, men den totale svarprosenten ble likevel lav. Det var likevel over 
halvparten av de omtrent 200 vi fikk inn svar fra som hadde opplevd feil, og som hadde fått 
endret syn på medisinen.  

Det var planlagt å få til en eller to publikasjoner, men etter overveielser ble dette frarådet når 
svarprosenten på spørreundersøkelsen var så lav (ca. 15%). Resultatene er publisert i form av en 
studentoppgave ved Universitetet i Tromsø, og vi tenker å skrive en kronikk/diskusjon til 
Tidsskriftet. I tillegg skal resultatene presenteres muntlig på IHI sitt National Forum on Quality 
and Safety in Healthcare på studentprogrammet der.  

Kontaktperson: Jo-Inge Myhre, joimyhre@gmail.com  

 
Anbefalte nevrofysiologiske undersøkelser 

Prosjektleder: Kristian Bernhard Nilsen, Norsk forening for klinisk nevrofysiologi 
 

I utredning av sykdom i perifere nerver og muskler henvises pasienter ofte til kliniske 
nevrofysiologer. Avhengig av pasientens symptomer, funn ved klinisk undersøkelse og 
supplerende undersøkelser (bildediagnostikk, blodprøver) settes en tentativ diagnose. Hvilke 
undersøkelser som utføres ved klinisk nevrofysiologisk laboratorium er avhengig problemstilling 
/ tentativ diagnose.  

Prosjektets formål var å sikre enhetlig diagnostikk, basert på forskningsbaserte internasjonale 
anbefalinger, ved de ulike nevrofysiologiske laboratoriene og formidle oppdatert kunnskap om 
internasjonale anbefalinger til laboratoriene. Prosjektet skulle gi føringer for hva som er faglige 
minstekrav for utredning av ulike tilstander, samt sikre målrettet bruk av ressurser ved å anføre 
hva som er relevante (og ikke relevante) undersøkelsesmetoder i nevrofysiologisk utredning. 
Gjennom konkrete anbefalinger om omfang og valg av metoder for ulike problemstillinger vil en 
sikre at pasienter vil bli undersøkt på en adekvat måte, uavhengig av hvilket laboratorium 
undersøkelsen skjer på. Prosjektet vil være nyttig for diagnostikk av alle typer perifere nerve- og 
muskellidelser i Norge. 

Den oppnevnte gruppen (kvalitetsutvalget i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi) har 
gjennomført litteratursøk og i møter hatt en kritisk gjennomgang av publiserte internasjonale 
anbefalinger. Gruppen har laget en punktvis anbefaling for nevrofysiologisk utredning av ulike 
perifere muskel- og nervelidelser med referanser til ulike publikasjoner. Det er også arrangert en 

mailto:joimyhre@gmail.com
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nasjonal konsensuskonferanse med representanter fra alle lokale fagmiljøer. Prosjektet antas å ha 
stor betydning for å sikre en nasjonal standard for nevrofysiologisk utredning.  

Prosjektet resulterte i et konsensusdokument/veiledning som er publisert på 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi/metoder-
prosedyrer/Retningslinjer-for-metoder-i-KNF---Elektronisk-versjon/   

Kontaktperson: Kristian Bernhard Nilsen, kristian.b.nilsen@ntnu.no  

 
Kvalitetssikring av diabetesbehandlingen i Hordaland 

Prosjektleder: Sverre Sandberg, leder, Noklus 
 

Prosjektet hadde tre hovedmål:  
1. Opprettholde eller øke bruken av Noklus diabetesskjema i Hordaland. 
2. Se på kvaliteten av diabetesbehandlingen i allmennpraksis i Hordaland. 
3. Sammenlikne data fra allmennpraksis og sykehus i Hordaland for å se på samhandlingen 

mellom sykehus og allmennpraksis.  

Det ble sendt invitasjon til alle fastleger i Hordaland, og det kom respons både fra leger som 
allerede hadde installert og tatt i bruk Noklus diabetesskjema og leger som ikke hadde hatt besøk 
av diabetessykepleier i forrige prosjekt. Prosjektet viste at bruk av diabetessykepleier til 
installasjon og veiledning i bruk av Noklus diabetesskjema gir både økt bruk av skjemaet og økt 
innsending av data til registeret. Prosjektet har også vist at det er behov for jevnlig oppfølging av 
legekontorene etter at skjemaet er tatt i bruk. Suksessfaktorer for god dekningsgrad i 
allmennpraksis er f.eks. ny teknisk plattform for skjemaet, automatisk uttrekk av variabler, økt 
takst, fjerning av samtykke og inkludering av medarbeiderne i årskontrollen.  

Henholdsvis 62%, 57% og 58% av pasienter med type 2-diabetes i Hordaland oppnår 
behandlingsmålet for HbA1c, systolisk blodtrykk og LDL kolesterol. Gjennomsnittsverdier for 
HbA1c, blodtrykk og LDL kolesterol ligger på omtrent samme nivå som behandlingsmålet. Det 
er fortsatt rom for forbedring av behandlingen.  

Prosjektdataene fra Hordaland viser en klar forbedring i prosentandelen type 2-diabetespasienter 
som har gjennomført prosedyrer for de fleste variablene, sammenliknet med en studie som ble 
gjennomført i 2005 (ROSA3). Forbedringen skyldes trolig bruk av Noklus diabetesskjema som 
fungerer som en sjekkliste for prosedyrene. Unntaket er henvisning til undersøkelse for øyebunn. 
Det er bekymringsfullt at kun 69% er henvist til øyelege.  

Det er ikke gått nærmere inn på data for samhandling mellom sykehus og allmennpraksis. Dette 
vil bli gjort senere, i forbindelse med et annet pågående prosjekt (ROSA4) som Noklus har flere 
steder i landet.  

Kontaktperson og e-postadresse: Karianne Fjeld Løvaas, karianne.loevaas@noklus.no    

 
Forbedringsprosjekt obstetrikk 

Prosjektleder: Audun Fredriksen, Legeforeningen 
 

Prosjektet er gjennomført etter gjennombruddsmetodikken som er utviklet av Institute for 
Healthcare Improvement i Boston, USA. Prosjektet ble planlagt og gjennomført i samarbeid med 
sekretariatet for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» og med Program 
for pasienttryggleik i Helse Vest RHF, men prosjektet var ikke underlagt disse 

Prosjektet er tverr- og flerfaglig, og inkluderte gynekologer, jordmødre, pediater og 
brukerrepresentant. Norsk sykepleierforbund og Jordmorforeningen deltok i prosjektrådet, og i 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi/metoder-prosedyrer/Retningslinjer-for-metoder-i-KNF---Elektronisk-versjon/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-klinisk-nevrofysiologi/metoder-prosedyrer/Retningslinjer-for-metoder-i-KNF---Elektronisk-versjon/
mailto:kristian.b.nilsen@ntnu.no
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ressursgruppen deltok de samme i tillegg til pediater og representant fra Medisinsk 
fødselsregister. 

Forbedringsteam i de 25 fødeavdelingene som deltok gjennomførte forbedringstiltak lokalt etter 
forslag fra prosjektets helsefaglige ressursgruppe. Hvert team fikk opplæring, veiledning og 
oppfølging av erfaren prosessveileder med kompetanse på forbedringsmetodikk. Alle teamene 
møttes i tre fellessamlinger for oppfølging og utveksling av erfaringer.  

Sekretariatet planlegger å arrangere et oppfølgingsprosjekt høsten 2016 for de samme 25 
fødeavdelingene.  

Kontaktperson: Audun Fredriksen, audun.fredriksen@legeforeningen.no  
 
 
Konferanse kvalitet og pasientsikkerhet 

Prosjektleder: Audun Fredriksen, Legeforeningen 
 

Konferansen «Enkelt og håndterlig – forbedringsarbeid i praksis» samlet ca. 50 deltakere på 
Gardermoen 8.-9. September 2015. Legeforeningen (Legeforeningens fond for kvalitet og 
pasientsikkerhet) og Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (Helsedirektoratet) samarbeidet 
om konferanseprogrammet og om finansieringen. 

Formålet med konferansen var tredelt: 

- Bidra til at leger med interesser for pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og ledelse kan få økt 
kompetanse innen forbedringsarbeid/pasientsikkerhet 

- Være et forum for gjensidig erfaringsutveksling og inspirasjon 

- Være utgangspunkt for etablering av et nettverk for leger 

Konferansen er forankret i Legeforeningens arbeidsprogram, som bl.a. sier: «Det er et mål at alle 
leger gis mer tid til kunnskapsutveksling og forbedringsarbeid.» 

Tidligere og nåværende utvalgsleder Rolf Kirschner og Ellen Deilkås fortalte om arbeidet i 
Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet fra 1990-årene og frem til i dag. 

Sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger og prosjektlederne Ida Waal Rømuld og Johnny 
Advocaat-Vedvik orienterte om Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Programmet vil 
tilby et kurs i forbedringsarbeid spesielt tilpasset leger. 

Fra Vestre Viken og fra Ålesund fortalte Anne Sejersted Bødtker, Erik Dyb Liaaen og Sissel 
Hjelle om sine erfaringer med å planlegge og gjennomføre forbedringsprosjekter på eget 
arbeidssted. 

Utviklingsdirektør Göran Henriks fra Jönköping län fortalte om forbedrings- og kvalitetssatsinger 
derfra, og presenterte også noen visjoner om hvilke verdier og tilnærminger som i nær fremtid vil 
bli etterspurt av pasienter og brukere: ikke bare diagnostikk og behandling, men også 
forebyggelse og «wellness», samt økt involvering av pasienter og pårørende i behandlingen. 

Overlege Jacob Anhøj fra Rigshospitalet i København redegjorde for kunnskapen bak 
forbedringsarbeid, som går ut på å finne ut hvordan de rette behandlingstiltakene kan iverksettes. 
Hvordan sørge for at størstedelen av pasientene mottar den behandlingen som det er faglig 
enighet om? Anhøj beskrev forbedringsmodellen som er utviklet av Institute for Healthcare 
Improvement i Boston, USA, og viste hvordan lokale forbedringstiltak kan måles og evalueres. 

mailto:audun.fredriksen@legeforeningen.no
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Anhøjs presentasjoner ble fulgt opp av gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, der konferanse- 
deltakerne drøftet hvordan lokale forbedringsprosjekter kunne iverksettes. 

Alle konferansedeltakerne vil få tilbud om å delta i oppbygging og drift av et nettverk for leger 
som har interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse. Det er etablert et 
midlertidig, koordinerende styre, som ledes av Jon Helle, visepresident i Legeforeningen og leder 
av Overlegeforeningen. 

Kontaktperson: Audun Fredriksen, audun.fredriksen@legeforeningen.no    
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Gjennombruddsprosjekter  
 

I september 2014 ble første fellessamling i det landsomfattende Forbedringsprosjekt obstetrikk 
arrangert på Gardermoen med deltakelse av lokale prosjektgrupper, ressursgruppe og veiledere. 
De to neste samlingene i prosjektet fant sted henholdsvis på Flesland, Bergen i januar 2015 og på 
Værnes, Hell i juni 2015. Det planlegges en ny samling for deltakerne på Gardermoen høsten 
2016.  

Årlig utføres det rundt 10 000 keisersnitt i Norge, som et av de hyppigst utførte større operative 
inngrep her i landet. Det er imidlertid store variasjoner i keisersnittfrekvens mellom 
sammenliknbare fødeavdelinger. Flere forklaringer har vært lansert, blant annet ulik kultur og 
praksis på den enkelte avdeling, vaktordning for obstetrikere, tilgang på neonatalekspertise og 
erfaringen til fødselshjelperne.  

Målet med prosjektet er å redusere variasjon i keisersnittfrekvens i sammenliknbare, veldefinerte 
grupper og medvirke til at keisersnitt kun utføres når det er tilstrekkelig begrunnet. 
Prosjektgruppene kunne velge å gjennomføre forbedringstiltak ved håndtering av langsom 
fremgang av fødsel og bruk av oxytocin, fosterovervåkning og diagnose av truende asfyksi og 
ikke-medisinske årsaker til keisersnitt. Likeledes indikasjoner og metoder for induksjon av fødsel, 
eller kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor under aktiv fødsel. 

I prosjektet deltok helsepersonell fra 25 helseforetak. De fleste foretakene var representert ved 
jordmødre og én til to leger. Initiativ til prosjektet kom fra Norsk gynekologisk forening, og 
arbeidet er et samarbeid med blant andre Norsk sykepleierforbund og Den norske 
jordmorforening. Prosjektet er planlagt i dialog med sekretariatet for det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» og med Program for pasienttryggleik i Helse Vest 
RHF. 

Arbeidet i et gjennombruddsprosjekt følger en modell der en tverrfaglig ressursgruppe 
identifiserer «best practice» innen det valgte forbedringsområdet. Institusjoner/avdelinger 
inviteres til å delta med et lokalt tverrfaglig forbedringsteam. Hvert forbedringsteam velger et 
forbedringsområde, vurdert ut fra erfaringer og behov på egen arbeidsplass, og gjennomfører et 
lokalt prosjekt. Dette skjer under oppfølging av en kvalifisert prosessveileder. 

Metoden muliggjør målbare forbedringer av ulike tiltak ute i sykehusavdelingene. Den egner seg 
for alle områder der det er et gap mellom eksisterende kunnskap (f.eks. retningslinjer, faglig 
konsensus) og behandlingen som faktisk blir gitt. 

Legeforeningen har fra 1998 organisert og gjennomført prosjekter som har brukt 
gjennombruddsmodellen for å bedre prosessene og resultatene innenfor utvalgte områder i 
helsetjenesten. Som eksempel kan nevnes «Keisersnitt» (det første gjennombruddsprosjektet), 
«Tvangsbruk i psykiatrien» og «Bedret rusbehandling». Gjennombruddsprosjekter bygger på en 
anerkjent modell for kvalitetsforbedring som er utviklet ved Institute for Healthcare 
Improvement (IHI) i Boston, USA (www.ihi.org). 
 
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.  
 

http://www.ihi.org/
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Følgende gjennombruddsprosjekter er 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 
2014-2015 Forbedringsprosjekt obstetrikk 
 
 

Legeforeningens skriftserie: Utdanning og kvalitetsutvikling 
 
Utgitt i 2015: 

- Neonatale diagnosekoder i ICD 10 (revisjon 2015) 

- Veileder i akutt pediatri (revisjon 2015) 
 

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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