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Allmennmedisinske kvalitetsindikatorer 

Prosjekt (NFA/AF) ledet av Randi Kasin som endte 
med forslag om 19 kvalitetsindikatorer fordelt på 
seks praksisområder 

–  Praksisorganisering 
–  Pasientsikkerhet 
–  Rettferdige tjenester 
–  Lege/pasientforholdet 
–  Kliniske indikatorer – kronisk sykdom 
–  Kliniske indikatorer – akutt sykdom 

  
 
    



•  Videreutviklet i et læringsnettverk i Grenland 
2011 

•  Vi foreslo å ta bort to av indikatorene og splittet 
en av indikatorene i to 

•  Automatisk uttrekk fra EPJ av åtte av de 18 
indikatorene med programmet Medrave4 

•  Enkelte av indikatorene presenteres her 

Allmennmedisinske kvalitetsindikatorer 





Indikator 1. Fastlegekontoret bruker data fra 
egen praksis til systematisk evaluering  

Konklusjon: 
•  Indikatoren anbefales tatt med i indikatorsett for 

allmennpraksis 
•  Bør kunne aggregeres på kommunenivå som 

utgangspunkt for drøfting  



Indikator 2. Andel av legene som er spesialister 
eller under spesialisering 

Konklusjon: 
•  Indikatoren anbefales tatt med i indikatorsett 
•  Den kontinuerlige videre- og etterutdanningen som 

denne spesialiseringen innebærer, er indirekte et 
kvalitetsstempel på virksomheten. 

•  Bør kunne aggregeres på kommunenivå som 
utgangspunkt for drøfting  



Indikator 3. Det holdes regelmessige møter med 
hele praksisteamet, med referat  

Konklusjon: 
•  Indikatoren anbefales tatt med i indikatorsett 
•  Det er nødvendig med jevnlige møter med både leger 

og medarbeidere som deltakere for å kunne drive 
systematisk kvalitetsarbeid.  

•    Bør kunne aggregeres på kommunenivå som     
      utgangspunkt for drøfting  



Indikator 4. Antall dager til tredje ledige 
ordinære time  

Uttrekk fra EPJ med Medrave4: 
•  Programmet leser ledige timer (i WinMed merket P) for 

hver lege på alle dager med timeliste; rapporten gir 
gjennomsnittlig antall dager i rapportperioden. 



Indikator 4. Antall dager til tredje ledige 
ordinære time  

Konklusjon: 
•  Indikatoren anbefales tatt med i indikatorsett 
•  Fordi legekontorer bruker timeboka ulikt, bør ikke 

sammenlikning mellom kontorer gjøres uten å ta med i 
vurderingen eventuelle forskjeller i bruken av timeboka. 

•  Bør kunne aggregeres på kommunenivå, men ikke for 
sammenlikning mellom legekontorene, men som 
utgangspunkt for drøfting av utvikling over tid. 



Indikator 9. Legen deltar i ansvarsgruppemøter 
og dialogmøter for sine egne pasienter 

 
Uttrekk med Medrave4: 
•  Teller: Antall ganger henholdsvis takst 14 og L35 er 

brukt i rapportperioden  
•  Nevner: Antall pasienter på legens liste 



Indikator 9. Legen deltar i ansvarsgruppemøter 
og dialogmøter for sine egne pasienter 

Konklusjon: 
•  Indikatoren anbefales tatt med i indikatorsett 
•  Nyttig som utgangspunkt for refleksjon over egen 

praksis. Den sier vel så mye om praksisprofil/hvem som 
er på legens liste som kvaliteten på legens virksomhet. 

•  Bør kunne aggregeres på kommunenivå som 
utgangspunkt for drøfting – ikke for direkte 
sammenlikning mellom leger  



Indikator 15. Alle pasienter med diabetes 
gjennomgår årskontroll etter spesifikasjon i 
handlingsprogram 

Uttrekk med Medrave4: 
•  Teller: Antall pasienter i rapportperioden hvor det er 

registrert HbA1C, BT-måling og mikroalbumin og/eller at 
ordet ”årskontroll” står i notatet eller at NOKLUS-skjema 
er utfylt pluss at diabetesdiagnose er brukt på pasienten 
på samme dato  

•  Nevner: Alle pasienter med diabetes-diagnose på legens 
pasientliste 



Indikator 15. Alle pasienter med diabetes 
gjennomgår årskontroll etter spesifikasjon i 
handlingsprogram 

Konklusjon: 
•  Indikatoren anbefales tatt med i indikatorsett  
•  Vi bør drøfte om det skal være med flere elementer i 

NOKLUS-skjemaet for å konkludere med at 
årskontrollen er gjennomført med tilstrekkelig bra 
kvalitet (mer enn HbA1C, BT-måling og mikroalbumin). 

•  Bør kunne aggregeres på kommunenivå som 
utgangspunkt for drøfting  



Kvalitetskriterier i allmennlegetjenesten - kan 
de defineres og måles? 

 
Svaret er ubetinget ja til bruk  
•  på det enkelte legekontor 
•  på kommunenivå i en styringsdialog mellom kommunens 

helseledelse og fastlegekontorene 
 



Kvalitetskriterier i allmennlegetjenesten - kan 
de defineres og måles? 

 
•  Løsrevet fra lokalt forbedringsarbeid eller lokal 

styringsdialog er jeg personlig usikker på om det har 
noen verdi at slike data samles og brukes på nasjonalt 
nivå 

  
 



Edward Deming 
Statistiker og forbedringsagent 

(1900 - 1993) 
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Hvem er 
dette? 
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Japansk kvalitetsrevolusjon 

På 50-tallet hentet Japan inn amerikanske forbedrings-
eksperter som Deming. 
   
•  Undersøkelser tidlig på 80-tallet i USA og Japan:  

–  Stor variasjon i antall feil på biler og andre tekniske 
produkter – alle de beste produsentene var japanske 

–  Sammenligning mellom en japansk og en amerikansk 
bilprodusent viste at den amerikanske hadde 15 % og 
den japanske  1 % kontrollerende personell.  
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Deming holdt seminarer for japanske ingeniører og ledere, 
og han introduserte bl.a. følgende ideer: 
•  PDSA-spiralen (Plan, Do, Study, Act) - en syklisk 

framstilling av prosess med et dialektisk forhold mellom 
planlegging, utførelse, kontroll og korrigering i en 
kontinuerlig prosess  

Elementer i den japanske kvalitetsutviklingen 



 

                            Brandrud AS, Helljesen GS, Nyen B, et al. 2012      
 

(etter Deming, Langley og Ashe)    



20 

Deming holdt seminarer for japanske ingeniører og ledere, 
og han introduserte bl.a. følgende ideer: 
•  PDSA-spiralen (Plan, Do, Study, Act) 
•  Tidsseriediagrammer for å følge opp og avsløre feil i 

prosessen under drift  
•  Eliminer behovet for inspeksjon; bygg inn kvalitet i 

produksjonen ved å myndiggjøre (og ikke overvåke og 
kontrollere) dem som utfører arbeidet  

Elementer i den japanske kvalitetsutviklingen 



Etter Batalden et al. 



   Ceterum censeo SAK esse statuendam  
     Etter Cato d.e. (han med Kartago) 

 
 

(Forøvrig mener jeg at SAK (eller noe tilsvarende!) bør etableres) 


