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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 opprettet i 1991. Prosjekter finansiert
av fondet 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. Støtte til registre kan fortsatt
være aktuelt, selv om fondet i noe mindre grad
har støttet dette i det siste.
SKIL – Senter for kvalitet i legekontor, har
vært i drift fra 1.1.2015. Senteret er organisert
som et aksjeselskap med Norsk forening for
allmennmedisin, Allmennlegeforeningen, Den
norske legeforening, Praktiserende spesialisters
landsforening og Norsk samfunnsmedisinsk
forening som medeiere. Målet er hele tiden å
tilby systemer for systematisk kvalitetsforbedring
på norske legekontor. SKIL sin visjon er at
kontinuerlig kvalitetsarbeid på sikt er en del
av egen profesjonalitet. Fondsutvalget har stor
tro på SKIL sin metodikk for kvalitetsarbeid.
Det er grunn til å gjenta forventningen om at
helsemyndighetene etter hvert i større grad vil
ta ansvar for basisfinansieringen av senterets
virksomhet. Dette bør på plass snarest!
Støtte til etablering og oppdatering av veiledere
og håndbøker innen ulike fagfelt er viktige
aktiviteter som fondet ofte gir støtte til. Vårt
inntrykk er at mye av dette arbeidet ikke hadde
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latt seg gjennomføre uten midler fra fondet.
Gjennom et fruktbart samarbeid mellom mange
kompetente spesialister, ofte ispedd en betydelig
grad av dugnadsinnsats, ser vi at mye viktig
kvalitetsarbeid på denne måten gjennomføres
med ganske begrensede midler.
2020 har vært et spesielt år på grunn av
koronapandemien. Det har også i noen grad
blitt reflektert i en del av prosjektene fondet
har støttet. Enkelte prosjekter har blitt utsatt,
og noen har måttet kanselleres fordi aktørene
i prosjektene har måttet ta på seg andre
presserende oppgaver. Fondsstyret har i den
foreliggende situasjon sett med velvilje på
søknader om utsettelse begrunnet i pandemien.
Det er likevel med tilfredshet vi konstaterer at
vi også i dette spesielle året har hatt atskillig
flere gode søknader til vurdering enn vi har hatt
midler til. Det er dermed fortsatt ikke til å unngå
at mange støtteverdige prosjekter ikke når opp.
Også denne gang har vi imidlertid hatt anledning
til å tildele midler utover de årlige bevilgningene,
grunnet fortsatt noe større egenkapital enn vi
anser nødvendig.
Grunnet pandemien har fondsstyrets møter i
2020 vært digitale. Selv om mange av oss savner
fysiske møter, mener vi likevel møteformen
har fungert godt, og vi føler oss trygge på at
prosjektene vi har gitt støtte til, vil bidra til nyttig
kvalitetsutvikling og økt pasientsikkerhet
Ole Strand
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 2020
Oppnevnt av Legeforeningen: Ole Strand (leder),
Jon Helle (medlem), Petter Brelin (medlem),
Anne-Karin Rime (medlem), Yngvild Hannestad,
(medlem), Ellen Tveter Deilkås (varamedlem),
Martin Altreuther (varamedlem).
Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet:
Runa Heimstad og Knut Berglund (medlemmer),
Kine Lynum (varamedlem).
Oppnevnt av KS: Sigrid Askum (medlem), Torun
Risnes (varamedlem).
Petter Brelin er oppnevnt for perioden 1.1.201931.12.2022. De andre i fondsutvalget er oppnevnt
for perioden frem til 31.12.2020.
Oppnevning for perioden 1.1.2021-31.12.24
Ole Strand (leder), Jon Helle (medlem), Petter
Brelin (medlem), Anne-Karin Rime (medlem),
Yngvild Hannestad, (medlem), Ellen Tveter
Deilkås (varamedlem), Martin Altreuther
(varamedlem).
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Oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet:
Runa Heimstad og Knut Berglund (medlemmer),
Kine Lynum (varamedlem).
Oppnevnt av KS: Torun Risnes (medlem), Sigrid
Askum (varamedlem).
Fondsutvalget har hatt to digitale møter i 2020.
Legeforeningens sekretariat administrerer fondet.
Arbeidet er forankret i Medisinsk fagavdeling
ved fagdirektør Kari-Jussie Lønning og
seksjonssjef for spesialisthelsetjenester, kvalitet
og pasientsikkerhet Bente Kristin Johansen.
Rådgiver Caroline Sølberg Yakubu har hatt den
daglige oppfølging av, og saksbehandling for
fondet.

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 →
kvalitet og pasientsikkerhet → fond for kvalitet
og pasientsikkerhet).
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.
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■

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.
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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.
I 2020 ble det tildelt 11,78 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.

EKSTRABEVILGNING
Helse og omsorgsdepartementet skrev i
«Handlingsplan for allmennlegetjenesten.
Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert
2020-2024» at de foreslår med Revidert
nasjonalbudsjett 2020 at det tildeles «24
mill. kroner til Fond for kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet for å legge til rette for at legene
kan delta på kurs om temaet (…)».
Den norske legeforening og
Kvalitetsforbedringsfondet er i dialog med Helseog omsorgsdepartementet om anvendelse av
midlene.
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SØKNADER OG BEVILGNINGER
Fondet har to årlige søknadsfrister, 1. april og 1.
oktober. Fondet ble i 2020 annonsert to ganger
i Tidsskrift for Den norske legeforening, via
nyhetsbrev og på Den norske legeforenings
nettsider. Søknadsskjema og informasjon om
fondet ligger på Legeforeningens nettside;
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/Styrendedokumenter/fond-og-legater/fond-for-kvalitet-ogpasientsikkerhet/
Totalt var det 45 søknader til fondet, med samlet
søknadssum på 22,75 millioner kroner. Det ble
bevilget 11,27 millioner kroner til 22 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. En forening ble tildelt slik
støtte i 2020.
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PROSJEKTER STØTTET AV
FONDET
Prosjektnavn:

Behandling av non-melanom
hudkreft

Søker:

Lars Frish, nestleder i Norsk
plastikkirurgisk forening

Bevilget beløp:

40.000 kroner

Basalcellekarsinom og plateepitelkarsinom (nonmelanom hudkreft) er hyppig forekommende.
Behandlingen er i hovedsak kirurgisk og
foregår delvis hos allmennleger, dels i
spesialisthelsetjenesten i regi av plastikkirurger,
hudleger, øre-nese-halsleger, spesialister i
generell kirurgi og hudonkologer. Det store
flertall av disse pasientene håndteres av leger
tidlig i sitt utdanningsløp. I motsetning til
melanom (føflekkreft) finnes ikke nasjonalt
handlingsprogram eller nasjonale retningslinjer
for behandling av non-melanom hudkreft.
Pasienter med non-melanom hudkreft utgjør
en stor pasientgruppe. Manglende nasjonale
retningslinjer for non-melanom hudkreft og den
store spredningen i faggruppene som ivaretar
disse pasientene gjør at behandlingen ikke blir
ensartet og sannsynligvis i flere tilfeller ikke
er etter beste faglige standard. Spesielt er det
behov for klare anbefalinger til alle faggrupper
som håndterer disse pasientene med hensyn
til eksisjonsmarginer, og spesielle forhold som
gjør at det er ønske om økte marginer. Det er et
sterkt ønske fra det plastikkirurgiske fagmiljøet at
det utarbeides evidensbaserte retningslinjer for
behandlingen av denne pasientgruppen. Norsk
plastikkirurgisk forening har derfor tatt til initiativ
til å samle representanter fra de plastikkirurgiske
avdelingene for å utarbeide felles retningslinjer
for det plastikkirurgiske miljøet. Retningslinjer vil
sikre pasientene mest mulig ensartet behandling
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uavhengig av hvilken plastikkirurgiske avdeling
pasientene blir behandlet ved.
Det er planlagt 3-4 møter i løpet av 2020 med
en representant for hver av de plastikkirurgiske
avdelingene i Norge med siktemål å utarbeide et
konsensusdokument som sendes til høring til de
plastikkirurgiske avdelingene. Møtene holdes i
Legeforeningens lokaler. Konsensusdokumentet
vil bli utarbeidet basert på best tilgjengelig
evidens. Andre lands retningslinjer for nonmelanom hudkreft vil bli benyttet i dette
arbeidet.
Forslag til retningslinjer for de plastikkirurgiske
avdelingene vil bli presentert for det
plastikkirurgiske fagmiljøet under den
årlige generalforsamlingen. De godkjente
retningslinjene vil bli distribuert til alle
plastikkirurgiske avdelinger og vil bli gjort
tilgjengelig til nettsiden til Norsk plastikkirurgisk
forening. Godkjente retningslinjer vil bli
distribuert til styrene i fagmedisinske foreninger
som behandler denne pasientgruppen.

Prosjektnavn:

Regionalt kvalitetsregister for
hjertegenetiske sykdommer

Søker:

Torfinn Eriksen-Volnes

Bevilget beløp:

100.000 kroner

Det har vært en svær økning i antallet pasienter
med påvist genetisk hjertesykdom de siste årene.
Mange har alvorlig sykdom, men stadig flere blir
diagnostisert ved familieoppsporing og har mild
eller ingen affeksjon. For de fleste tilstandene
finnes det ikke spesifikke diagnosekoder og
sykehusene har liten mulighet til å ha oversikt
over pasientene for å sikre riktig og lik oppfølging.
Det er derfor et stort behov for systematisk
registrering.
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Dette prosjektet tar sikte på å etablere et lokalt
registeret for St. Olavs Hospital. Registeret
skal registrere genetiske, demografiske,
laboratoriemessige og billedmessige funn
samt behandling for alle hjertegenetiske
pasienter som tar gentest for St. Olavs
hospital. Dataene er planlagt brukt i forskning,
kvalitetssikring og planlegging av oppfølging for
disse pasientene. Data hentes fra pasientene
og elektronisk journalsystem, samt svar på
gentesting som gjøres eksternt (som regel
enhet for hjertegenetikk i Oslo). Data plottes
direkte inn i SPSS slik at statistikk lett kan
hentes ut. Registeret er delt i 3 deler: Lipiddelen, rytme-delen og kardiomyopati-delen.
Det registreres et høyt antall variabler både på
karakteristika for pasientene inkludert genetikk
og behandlingen disse får. For lipid-delen er
behandlingen medikamentell og kostholdsrettet,
og detaljer om dette registreres og kan brukes
i kvalitetsforbedring på sikt. For rytme-delen
registreres også en mengde karakteristika
samt behandling med medikamenter og ICD/
Pacemaker og CRT(-D). Dette kan brukes for å
få oversikt over om guidelines følges, og dermed
potensielt øke kvaliteten på behandlingen. For
kardiomyopatier registreres også medikamentell
behandling og de samme devicene som for
rytmeforstyrrelser, og en kan bruke registeret
for å finne avvik fra best practice og dermed
øke kvaliteten. En regner med at hjertegenetiske
pasienter har de samme utfordringer i forhold til
diagnostikk og behandling i hele Norge, slik at
funn i dette registeret nok kan generaliseres også
til andre helseregioner.
For kvalitetssikring vil resultater bli presentert
lokalt, ved eventuell forskning i framtiden i
aktuelle tidsskrifter som publiserer data på
lipidforstyrrelser, rytmeforstyrrelser og/eller
kardiomyopatier.
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Prosjektnavn:

Utbedring av veileder og lokale
fagprosedyrer i sosialpediatri

Søker:

Cathrine Monrad Hagen

Bevilget beløp:

960 000 kroner

Vold og seksuelle overgrep forekommer i alle
aldre og i alle samfunnslag, også av- og blant
barn og unge. Sosialpediatriske problemstillinger
som vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt bør
derfor alltid være en viktig differensialdiagnose
hos alt helsepersonell som daglig arbeider
med barn og unge. Sosialpediatri er et
kompetansekrevende fagfelt, hvor det ikke bare er
behov for gode kliniske ferdigheter med oversikt
over det siste innen medisinske anbefalinger,
men også viktig å ha god oversikt over
lovverk og praksis hos en selv og tverretatlige
samarbeidspartnere innen helse, politi, juss og
barnevern. Prosjektsøker ser at det stor variasjon
i kompetanse, erfaring og kapasitet innen dette
feltet. Dette medfører store variasjoner i det
akutte helsetilbudet som møter barn og unge
innen vold og seksuelle overgrep, hvor variasjonen
i stor grad avhenger av geografisk lokalisasjon og
tid på døgnet pasienten søker hjelp.
Oppdaterte, kunnskapsbaserte og brukervennlige
retningslinjer og fagprosedyrer kan være med
på å korrigere for denne variasjonen. Gode og
grundige veiledere og fagprosedyrer er dermed
en absolutt nødvendighet for å sikre høyest mulig
kvalitet, kunnskapsbasert praksis og mest mulig
likeverdig helsetilbud til alle pasienter uavhengig
av hvem de møter, hvor de bor eller når på
døgnet de måtte trenge hjelp.
Med dette prosjektet ønskes det å oppdatere
de eksisterende kapitler, samt å etablere nye
og nødvendige kapitler innen sosialpediatri
i «Akuttveileder i pediatri», og i de lokale
fagprosedyrene ved Oslo Universitetssykehus.

10

Resultatene vil være åpent tilgjengelig i
«Akuttveileder i pediatri», og åpent tilgjengelig
i e-håndboken til OUS under kapittelet for
sosialpediatri.

Prosjektnavn:

Kloke valg i praksis

Søker:

Ketil Størdal på vegne av Norsk
barnelegeforening

Bevilget beløp:

100.000 kroner

Norsk barnelegeforening har engasjert seg mot
overbehandling og overdiagnostikk gjennom
Kampanjen Gjør Kloke Valg. I 2018 og 2019 har
Norsk barnelegeforening kommet med totalt ti
anbefalinger om behandling og undersøkelser
som det er grunn til å begrense. Anbefalingene
er gitt fordi dagens praksis ikke er i tråd med
god evidens, og kan være uheldig for pasienter.
Barnelegeforeningen har tidligere fått midler
til å se på praksis ved bronkiolitt, et arbeid
som snart er ferdigstilt med data fra fire store
sykehus. Barnelegeforeningen ønsker i neste
fase å legge vekt på reduksjon av unødvendige
tester: Undersøkelser som kan være ubehagelige
for barnet, som ikke gir nyttig informasjon og
derfor ikke bør prioriteres i helsetjenesten.
Dette kvalitetsarbeidet egner seg godt for
implementering og måling på avdelingsnivå med
kampanjer av typen «Stikk – når det trengs».
Barnelegeforeningen ønsker å ta et nytt skritt i
dette kvalitetsarbeidet:
1. Konkrete tiltak med implementering nasjonalt
og på avdelingsnivå skal vektlegges.
2. Måling av effekt, fordi flere av anbefalingene har
klare og målbare ambisjoner.
3. Fokusere på unødvendig testing og diagnostikk.
Norsk barnelegeforening har to årlige møter,
Pediaterdagene og Vårmøtet, som samler 100-
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200 deltakere. Kampanjen Gjør Kloke Valg
har vært et fast innslag på Pediaterdagene
siden 2018. Prosjektet ønsker å videreføre en
årlig oppdatering med fokus på nye råd og
tilbakemeldinger på effekt av kampanjen.
Prosjektet gjennomføres ved:
1. Involvering av fagpersoner/interessegruppene
gjennom to dagsseminar med fokus på anbefalinger om diagnostikk/testing
2. Implementering nasjonalt og lokalt.
3. Endring i målbare effekter:
i. Bruk av utvalgte blodprøver
ii. Antall prøvetakinger/blodprøvestikk på
sykehus
iii. Bruk av røntgenundersøkelser (rtg thorax
og abdomen)
Det planlegges også å rapportere effekt av
rådene gjennom publisering i Tidsskriftet for
den Norske Legeforening, i media og eventuelt
i relevante internasjonale tidsskrift. Flere
studentoppgaver er skrevet om temaet og
kampanjen, og det er ønskelig å fortsette å
invitere studenter til lignende oppgaver.

Prosjektnavn:

Normalverdier for klinisk
nevrofysiologi

Søker:

Kristian Bernhard Nilsen

Bevilget beløp:

780.000 kroner

Nevrofysiologisk diagnostikk er avhengig av
gode normalverdier. Gode normalverdier er
aldersspesifikke og basert på lokal praksis
og eget utstyr. Det er vanskelig å få tak i
tilstrekkelig antall friske personer til å lage gode
normalverdier, og dette gjelder særlig barn og
eldre hvor dagens normalmateriale er svært
dårlig. Det er nå kommet nye matematiske
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metoder som gjør at man kan utarbeide gode
normalverdier basert på historiske data fra
eget laboratorium. I dette prosjektet vil en
benytte disse nye metodene for å utarbeide
normalmateriale for nevrofysiologiske
undersøkelser. Dette kan gi gode normalverdier
også for barn og eldre.
Formålet med prosjektet er å forbedre
nevrofysiologisk diagnostikk ved å etablere et
nytt norsk normalmateriale for nevrofysiologiske
metoder. Normalmaterialet som brukes i dag er
i stor grad svært gammelt, hentet fra utlandet,
og i liten grad basert på bruk av moderne utstyr
og elektroder som brukes i Norge i dag. Å lage
nytt normalmateriale med tradisjonelle metoder
ved å undersøke flere hundre friske frivillige vil
være svært dyrt og vanskelig. Det har de siste
årene kommet nye matematiske metoder for
å lage normalmateriale for nevrofysiologisk
diagnostikk basert på historiske laboratoriedata.
Disse nye matematiske metodene har ikke vært
tatt i bruk i Norge før. Å etablere kompetanse på
dette området vil ha stor verdi for spesialiteten
klinisk nevrofysiologi, og vil ha stor verdi for å
øke faglig tyngde i det norske nevrofysiologiske
miljøet. Prosjektet vil på sikt gi et betydelig bedre
nevrofysiologisk tilbud, spesielt for barn og eldre.
Norsk sykehus har historiske data fra
nevrofysiologiske undersøkelser lagret i digitalt
format fra ca. år 2000. I dette prosjektet vil det
hentes ut historiske data og disse analyseres
med metoden «extrapolated norms (e-norms)
som ble lansert i 2015. Metoden baserer seg på
at mange av pasientene som har vært undersøkt
på egen lab ikke får påvist noen sykdom. Man kan
enkelt få et datamateriale på flere tusen personer
og dermed enkelt oppnå normalfordeling av
data. Ved å sortere måledata fra ulike pasienter
i stigende rekkefølge og plotte «kumulativ
tetthet», vil man få fram normalgrenser. Metoden
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kan brukes alene, eller til å sammenligne
normalverdier som er funnet med tradisjonell
innsamling av data fra friske personer eller for
sammenligning mot publiserte normalverdier fra
andre land og laboratorier. Prosjektet vil samle
inn data fra eget og andre foretak i Norge. Det
vil stratifiseres på foretak og alder, og lages
aldersjusterte normalverdier for hvert foretak, i
tillegg til normalverdier basert på samlete data
fra samarbeidende foretak. Prosjektet vil først
gjøre dette for metoden nevrografi, deretter for
metoden termotest, og til slutt for fremkalte
responser og elektromyografi. Det lages en
framdriftsplan med målbare milepæler, hvor
delmål kan avsluttes og formidles uavhengig.
På den måten vil nytteverdien av prosjektet
være stor.
Resultater fra prosjektet vil bli formidlet først
internt ved å oppdatere egne prosedyrer
og gjøre disse tilgjengelig for alle legene
ved eget og andre sykehus. Det vil også bli
utarbeidet felles nasjonale referanseverdier
publisert i metodeboken til Norsk forening for
klinisk nevrofysiologi som er tilgjengelig via
Legeforeningens nettsider. Det vil bli laget en
fullstendig rapport med sammenligning av
ulike laboratorier i Norge som vil bli sirkulert
til de respektive laboratorier. Prosjektet vil
presentere resultatene på nasjonale fagmøter
for spesialiteten, samt minst en internasjonal
nevrofysiologikongress, og det tas også sikte på
en vitenskapelig publikasjon.
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Prosjektnavn:

Tidlig avklaring – et møte
mellom mennesker

Søker:

Øyvind Watne

Bevilget beløp:

1.635.000 kroner

De fleste pasienter som mottar behandling fra
spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern får
denne behandlingen fra poliklinikker ved DPS
(distriktspsykiatriske senter). Pasientene har ofte
sammensatt problematikk, som kan innebære
psykiske og somatiske plager, så vel som
utfordringer i arbeidsliv og fungering i sosiale
forhold. Reelt samarbeid mellom tjenesteytere/
(etater), og med pasienten/klienten i førersetet,
kan være svært viktig. Erfaringsmessig er dette
krevende å få til.
Prosjektet søkte midler til frikjøp for å teste
ut en ny organisering av inntaksvurdering til
psykisk helsevern – Tidlig avklaringsteam.
Modellen har vært under utvikling ved Tiller
DPS. Modellen går ut på at pasienten fra første
møte med spesialisthelsetjenesten møtes med
mål om en bred og tverrfaglig forståelse og
fokus på det å fungere i samfunnet (familie,
arbeid mm). Modellen er slik enkel, men
original. Fokus på samhandling på tvers av
tjenester og forvaltningsnivå fra tidlig fase i
samråd med den som henvises er også logisk,
men original. I tidligere modeller samarbeider
hjelpeinstansene ofte uten at pasienten er til
stede; instansene avklarer seg imellom hvem
som skal møte vedkommende. Ved å inkludere
pasienten i vurderingen, er den kliniske
erfaringen at tiltakene i større grad tilpasses
behovene som den enkelte har. Samtidig
ansvarliggjøres pasienten og får eierskap til
prosjektet. På den måten spiller prosjektet på
brukermedvirkning, medbestemmelse, samvalg
og reell tverrfaglighet. Dette er i økende grad
etterspurt i fagfeltet både fra fagfolk, politikere
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og fra opinionen og vurderes som ledd i å styrke
pasientsikkerhet og bidrag til kunnskap om
kvalitet i vurderingsarbeidet og i pasientens møte
med psykisk helsevern.
Den er lovende, men den fleksible og dynamiske
teamarbeidsformen prosjektet ønsket å
kvalitetssikre og videreutvikle, er ikke tilpasset
dagens system for finansiering i helsevesenet.
For å kvalitetsforbedre modellen, sikre at den
er kostnadseffektiv og at den fremmer helse og
funksjonsnivå i betydelig grad sammenlignet
med ordinær praksis, søkes det midler for frikjøp
av klinikere for å jobbe mer fleksibelt, teambasert
og samhandlende i en periode. Problemstillingen
som undersøkes er: Hvordan påvirker kontakt
med Tidlig avklaringsteam pasientforløp, retur til
arbeid, helse og livskvalitet sammenlignet med
dem som kun møter til tradisjonell poliklinisk
behandling i psykisk helsevern?
Kvalitetsforbedringsprosjektet gjøres parallelt
med følgeforskning. For forskingsdelen har
prosjektet fått innvilget penger til PhDstipendiat fra en annen finansiell kilde; men
utprøving av modellen ved frikjøp, dekkes ikke av
forskningsmidler, og er ikke mulig å dekke over
ordinær drift. For prosjektet som helhet samles:
a) registerdata for arbeidsdeltagelse (NAV-data)
og bruk av helsetjenester (Norsk pasientregister)
og b) spørreskjema ved bruk av Questback for
alle pasienter som henvises til behandling i
allmennpoliklinikk ved Tiller DPS i en gitt periode.
Spørreskjema til pasienter omhandler psykisk
og fysisk helse, funksjonsnivå, livskvalitet og
opplevd bedringsprosess. Kvalitative intervju
vil gjennomføres med et utvalg av pasienter/
pårørende, samt henvisende fastleger (eventuelt
andre samarbeidspartnere). Intervjuene vil
utarbeides med representanter for fastleger,
eventuelt kommunehelsetjeneste og NAV, samt
brukerrepresentant(er).
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Resultatene antas å kunne ha overføringsverdi
til de aller fleste pasienter som henvises
psykisk helsevern. Resultater vil formidles i
nasjonale og internasjonale fagfellevurderte
tidsskrift og konferanser. Resultater vil
formidles for aktuelle interessenter i primærog spesialisthelsetjeneste, samt øvrige
aktuelle interesse-/pasientorganisasjoner og
samarbeidsaktører.

Prosjektnavn:

SømløstInstitusjonsovergripende
sekvensiell behandling av
avhengighetslidelser

Søker:

Petra Becker

Bevilget beløp:

80.000 kroner

Få institusjoner tilbyr per i dag kontinuerlige
behandlingsrelasjoner over tid og på tvers
av omsorgsnivå. Viktigheten av stabile
behandlingsrelasjoner for vedvarende effekt og
økt utbytte av behandlingen er solid forankret
i psykoterapeutisk evidensbasert forskning.
Det er postulert en positiv effekt av tilgang
til psykoterapeut i flere år etter avsluttet
behandling. I tillegg kan det erfaringsmessig
gi økt tilfredshet hos behandlere (markert
som personlig engasjement versus et ellers
fragmentert ansvar for isolerte moduler). I praksis
planlegges en struktur for felles pasientflyt,
behandlingsmøter, utarbeidelse av rutiner for
samarbeidet (overordnet administrativt og
konkret praktisk) og der relevant, felles faglig
utvikling (fagdager). Gjennom tettere samarbeid
mellom involverte behandlere i et forløp unngås
tematiske brudd i terapien. Forbedring forventes
evaluert og effekt dokumentert i forhold til
pasientenes opplevelse av å bli kontinuerlig
ivaretatt, i redusert antall drop- out, og i bedre
pasientutfall i form av stabil rusmiddelmestring
på sikt. Her vil småskalatesting komme til
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anvendelse under utvikling av tilbudet. Prosjektet
vektlegger utvikling av eierskap til prosjektet
gjennom kontinuerlig evaluering og justering.
Dermed også økt bevissthet om hva en anser
som kvalitet i behandlingen, og hvordan det
lokalt kan påvirkes i tider med mye sentrale
føringer. Overføringsverdien kan ligge i å vise at
strukturerte samhandlingsforløp mellom private
ideelle og offentlige behandlingsinstitusjoner er
fult mulig, med dokumenterbar positiv effekt for
pasientene. Behandler kan over tid opprettholde
et kontinuerlig fokus i behandlingen, og skaper så
forutsigbarhet for pasienten. Et slikt samarbeid
vil legge til rette for både bedre kvalitet i
samhandling, i pasientforløp og styrke muligheter
for fagutvikling på tvers av institusjoner. Dette kan
gjelde for både psykiatrisk behandling og RAM.
Størst fare for frafall fra behandlingen i TSB
(drop- out) ligger i overgangsfasen mellom
forskjellige omsorgsnivå, ofte mellom
døgninstitusjon og poliklinisk oppfølging. Dette
prosjektet ønsker å overføre modellen fra
BK- HAS (Blå Kors Haugaland A-senter, privat
institusjon med offentlig avtale) med sekvensiell
behandling til et samarbeid mellom BK- HAS
og Stord DPS for planlagte behandlingsløp, der
behandler på DPS er mer delaktig i behandlingen
under en døgninnleggelse. Overgang mellom
døgnbehandling og DPS (med 1-2 timers bilvei
mellom hjemkommunen og døgninstitusjon) blir
sømløs, med samme behandler. En behandler
fra BK- HAS har allerede utekontor dager på
DPS for å styrke det direkte samarbeidet. DPS
har et etablert tett samarbeid med kommunale
instanser som vil bli integrert som del av en
helhetlig tilnærming.
Metodisk brukes forbedringsmodell etter Langley,
samt statistisk prosesskontroll, strukturert
tilbakemelding fra pasienter og praktiske råd fra
utdanningen «I trygge hender 24-7»
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Prosjektnavn:

Kompetansehevende tiltak for
lindrende behandling og omsorg
i livets siste fase

Søker:

Aasmund Storebø

Bevilget beløp:

400.000 kroner

Prosjektets mål er å bedre kvaliteten i
pasientforløpet for palliative pasienter ved å
øke kompetansen og bedre samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten (lokalt sykehus),
ØHD avdelinga og primærhelsetjenesten
(fastleder, hjemmebaserte tjenester,
institusjonshelsetjeneste og kreftkoordinatorer).
Prosjektet har sin bakgrunn i erfaringer og
kompetanse som er blitt tilegnet i løpet av
den tida Sunnhordland Interkommunale
Døgnavdeling (IDA) har vært i drift (oppstart var
20.03.2017). Denne kompetansen og erfaringen
ønsker prosjektet å dra nytte av i utvikling og
kvalitetsforbedring i samarbeidet mellom IDA
og primærhelsetjenesten i de samarbeidende
kommunene (Fitjar, Bømlo, Stord) og med lokalt
helseforetak (Helse Fonna) og lokalsjukehus
(Stord sjukehus) når det gjelder palliative
pasienter i deres område.
Prosjektet starter med en analyse av
nå-situasjonen ved å sende spørreskjema til alle
avdelingslederne på de ulike helseinstitusjonene
for å kartlegge deres fagkompetanse, hvilke
retningslinjer og kartleggingsskjema de bruker
i sin tjeneste til palliative og døende pasienter.
Parallelt med spørreskjema til avdelingslederne
sendes questback også til helsepersonell ved de
samme avdelingene. Målet er å kartlegge hva
ansatte opplever å ha av kompetanse og erfaring
innen faget palliasjon.
For å oppnå kvalitetsforbedring skal prosjektet så
arbeide parallelt med faglig kvalitet, systemtiltak
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og holdninger hos helsepersonellet. Det vil
implementeres tiltak i prosjektet som viser
seg å ha stor nytte så tidlig som mulig i de
kommunale helseinstitusjonene. Prosjektet
skal evalueres når prosjektgruppa har utforma
retningslinjer og rutiner for kompetanseheving.
Prosjektet skal evalueres når prosedyrene har
vært i praktisk bruk i ett år. Ved prosjektslutt
gjennomføres samme spørreundersøkelse.
Sammenligning av før- og etter-data vil gi
indikasjoner på om prosjektet har vært vellykket.
Sluttresultatet vil vises i en rapport som
distribueres til aktuelle parter i prosjektet, via
lokalt nettverk, kompetansesenteret i Bergen
og samarbeidspartnere lokalt. Publisering vil bli
vurdert fortløpende.
Prosjektet skal videreføres. Etter prosjektslutt
skal det to ganger årlig avholdes fagseminar.
Avdelingsoverlege og avdelingsleder på IDA vil
ha ansvar for å organisere fagseminar.
Alt helsepersonell får ansvar for å nytte
nettverket for å drøfte og ta opp erfaringer og
utfordringer som oppstår etter kvart.

Prosjektnavn:

Høstmøte Legenes Forening
for Kvalitetsarbeid og
Pasientsikkerhet 2020

Søker:

Eirik Søfteland & Olav Røise

Bevilget beløp:

80.000 kroner samt resterende
midler fra bevilgning for 2019,
kroner 80.906

kvalitet og forbedring. Formålet var å gi leger
økt kompetanse innen forbedringsarbeid- og
pasientsikkerhet, herunder samhandling, læring
av uønskede hendelser og kvalitetsledelse.
Konferansen skal være et faglig og akademisk
forum for gjensidig erfaringsutveksling og
inspirasjon. Høstmøtet skal fortsette å være et
fast nasjonalt forum for disse typene virksomhet.
Høstmøtet skal bidra til å øke legers kompetanse
innen forbedringsarbeid og pasientsikkerhet,
læring av uønskede hendelser og kvalitetsledelse
som et nasjonalt faglig og akademisk
forum for gjensidig erfaringsutveksling,
motivasjon og inspirasjon. Det skal også
bidra til videreutvikling av den nystartede
spesialforeningen «Legens forening for
Kvalitetsforbedring og Pasientsikkerhet» som
ble stiftet i 2017 i etterkant av Legeforeningens
tredje årlige konferanse ”Enkelt og håndterligforbedringsarbeid i praksis”. Spesialforeningen
ønsker i sitt videre arbeide spesielt å legge vekt
på å skape åpenhet om feil og uheldige hendelser
i helsevesenet. En egen høstmøtekomite
utarbeider konferanseprogrammet i samarbeid
med styret i foreningen, Legeforeningens utvalg
for kvalitet og pasientsikkerhet, Senter for
kvalitet i legekontor (SKIL) og Legeforeningens
sekretariat.
På grunn av korona-situasjonen ble det
vurdert om Høstmøtet evt kan arrangeres
som Webinar pga reise- og møterestriksjoner
som er innført, eller alternativt knyttet til
Pasientsikkerhetskonferansen 2020.

Leger både i primær- og spesialisthelsetjenesten
savner kunnskap om prinsipper og metoder
for forbedringsarbeid, og etterspør miljøer og
fora der slik kunnskap finnes. Prosjektet ønsket
derfor å arrangere et åpent høstmøte for leger
i primær- og spesialisthelsetjenestene som
har interesse for arbeid med pasientsikkerhet,
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Prosjektnavn:

Utsettelse til HIMSS 21

Søker:

Eirik Arnesen

Bevilget beløp:

140.000 kroner

HIMSS 2020 ble på utsatt på kort varsel på
grunn av koronapandemien, og de som skulle
reise i 2020, søkte om å kunne bruke midlene til
å reise i 2121 i stedet.
Legeforeningen har de siste årene engasjert
seg sterkt i hvordan kliniske IKT-systemer og
elektronisk pasientjournal kan brukes for å
forbedre arbeidsprosesser slik at klinikere målbart
forbedrer kliniske resultater og bruker data fra
EPJ-systemer til å analysere og sammenligne
egen med andres praksis. Legeforeningen ønsket
derfor å invitere 12 leger (inkl. reiseleder) til
verdens største konferanse om klinisk IKT,
HiMSS20 Global Conference & Exhibition.
Konferansen arrangeres årlig på senvinteren
av Healthcare Information and Management
Systems Society, HiMSS, www.himss.org
Konferansen, som samler mer enn 40.000
deltagere over 5 dager (inkl. prekonferanser),
med over 500 sesjoner, er et referansested for
de fleste aspekter innen kliniske IKT-systemer
og bruk av disse i kvalitetsarbeid. Hensikten
med stipendene er å stimulere interessen for og
kunnskapen om hvordan kliniske IKTsystemer
kan bidra til økt kvalitet i pasientbehandlingen og
samhandling blant norske leger. Myndighetene
investerer stort sammen med de Regionale
Helseforetakene i klinisk IKT for å øke kvaliteten
på behandlingen og bedre pasientsikkerheten.
Som vanlig på konferanser vil man få muligheten
til å utvikle faglige nettverk, både gjennom
kontakt med Legeforeningens deltakere og andre
norske og utenlandske deltakere.
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Det har blitt utlyst stipender. Legeforeningens
medisinske fagdirektør tildeler stipendene
til søkere som kan dokumentere interesse
for bruk av klinisk IKT og EPJ-systemer i
kvalitetsforbedring og gjerne har eller har hatt
en tillitsvalgteller lederfunksjon. Søkere som
kan viser til oppgaver i 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
har vurdert at konferansen ikke tilfredsstiller
kravene til godkjenning av tellende kurstimer ved
deltakelse på konferansen.
Stipendmottakerne forplikter seg til:
■

I løpet av konferansen å delta på daglige,
oppsummeringer/idéutvekslinger som
Legeforeningen organiserer.

■

På konferansen å søke etter ideer som kan
bringes tilbake og følges opp i egne fagmiljøer
og/eller i Legeforeningen. Dette kan f.eks. dreie
seg om prosjekter som knytter tradisjonell
forskning sammen med forbedringsarbeid,
eller prosesser som medvirker til kontinuerlig
forbedring.

■

Å lage en kort rapport som beskriver
ovennevnte. Rapporten formidles til
Legeforeningens sekretariat innen én måned
etter avsluttet konferanse.

■

Å presentere inntrykk fra konferansen på eget
arbeidssted.

Kostnader ut over stipendbeløpet forutsettes
dekket av deltakerne fra andre kilder, for
eksempel arbeidsgiver, organisasjonsledd eller
utdanningsfond.
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Prosjektnavn:

Tryggere smittevern på
legekontoret

Søker:

SKIL (Senter for kvalitet i
legekontor)

Bevilget beløp:

1.257.000 kroner

risikogrupper får vaksine og i hvor stor grad
smittevernrutiner blir fulgt.
■

Bidra til at legekontor finner
forbedringspotensial og benytter anerkjente
teknikker for å sikre kontinuerlig forbedring av
praksis knyttet til personvern.

SKIL ønsker å sette søkelys på smittevern på
legekontoret, som er blitt høyaktuelt under
Covid-19-pandemien. SKIL har i den forbindelse
etablert et kurs i smittevern på legekontoret med
fokus på håndtering av Covid-19-pandemien.
Kurset kan sees her: https://elearning.
easygenerator.com/833e0c1f-b642-41e5-82d98985b982889f

Det er en forutsetning å ha tett samarbeid med
relevant fagmiljø, heriblant Folkehelseinstituttet i
dette arbeidet. God vaksinedekning vil være et av
hovedmålene, og SKIL vil her trekker erfaringer
fra et pilotprosjekt høsten 2019. Det ble arrangert
et 6 timers meritterende seminar i Molde
kommune hvor alle legekontor var representerte
og nært sagt alle fastleger deltok.

Det var ønske om å dette utvide til en fullverdig
kvalitetspakke som inkluderer:

SKIL ønsker å sette sammen de viktigste
elementene fra Covid-kurset og
vaksineseminaret til en kvalitetspakke, og tror
det vil appellere godt både til legekontor og
kommuner. På samme måte som de andre
kvalitetspakkene vil de mest vellykkede tiltakene
spres ved å implementeres i oppdateringer av
kurset.

■

Kvalitetsindikatorer fra egen praksis

■

Uttrekk av sårbare pasientgrupper som trenger
vaksine

■

Organisering av en kvalitetspakke med
utgangspunkt i SKIL-modellen bestående av
tre kollegagruppemøter med utgangspunkt
planlegge og følge opp kvalitetsforbedring av
praksis.

Målet for prosjektene vil være:
■

Ferdig utviklet kurs i løpet av
prosjektperiodens første år og minst 100
deltakere maks en måned etter lansering.

■

Etter lansering av kurset:

Hovedformålene med prosjektet:
■

Øke smittevernberedskapene på kontorene
i samarbeid med de respektive kommunene,
inkluder nødvendig opplæring av ansatte.

■

Kunne sikre gode forebyggende tiltak,
herunder vaksinedekning av risikogrupper.,
aktuelt for både influensavaksine,
pneumokokkvaksine og en fremtidig Covidvaksine. 8% av innlagte pasienter med
Covid med alvorlig forløp har pneumoni som
bidiagnose.

■

Gi legekontorene bedre oversikt over kvaliteten
i egen praksis, inkludert i hvilken grad
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• Økt satte vaksiner, minst 10 prosentpoeng
på både influensa og pneumokokkvaksiner.
• Minst 90% av deltakerne svarer «ja» på
spørsmålet «Har du innført tiltak som har
hevet kvaliteten i din praksis siste år?»
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Prosjektnavn:

Gjør kloke valg på legekontor

Søker:

SKIL

Bevilget beløp:

790.000 kroner

Prosjektet satser på å bre kampanjen «Gjør Kloke
Valg» på norske allmennlegekontor basert på
SKIL-modellen, bestående av kollegagrupper
med refleksjon over data fra egen praksis, med
forutgående e-læringskurs med oppdatert
kunnskap. Ved hjelp av en veileder som er
ekspert på kvalitetsarbeid ledes deltakerne til
å forbedre egen praksis og lærer også en del
verktøy som kan benyttes i kvalitetsarbeidet. Det
er søkt om midler til prosjektets tredje og siste år.
Målet med prosjektet er å gi legene som deltar
bedre oversikt over rekvirerte blodprøver,
radiologiske undersøkelser og henvisningspraksis,
oppdatering av kunnskap om uønsket variasjon,
over- og underforbruk av tjenester. I tillegg
ønsker vi å fremme kontinuerlig forbedring med
basis i dette. Resultatet skal være riktige bruk
av diagnostiske tester både for å unngå skade
og sikre riktig ressursbruk. Videre ønsker SKIL
å bre de gode tiltakene ved å introdusere det i
fremtidige oppdateringer av kurset (slik de har
gjort blant annet for Legemiddelgjennomgang).
SKIL har benyttet allerede utviklet infrastruktur,
inkludert den tekniske løsningen SKIL ePortal
og SKILs administrasjon for å utvikle og starte
opp temaet. I neste fase av prosjektet vektlegges
det å videreutvikle indikatorsettet spesielt,
etter tilbakemeldinger fra deltakerne. For noen
kontorer har det vært tekniske utfordringer
med uttrekkene og SKIL ønsker å se på de ulike
alternativene for å gi valget mellom flere.
Resultatene er allerede publiserte i en artikkel i
Dagens Medisin: https://www.dagensmedisin.no/
artikler/2020/03/09/kloke-valg-treffer-godt/
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I tillegg har SKIL samarbeid med flere
professorer ved Institutt for Global Helse og
Samfunnsmedisin som ønsker å publisere en
vitenskapelig artikkel med bakgrunn i deres data.

Prosjektnavn:

Nettside for legekontor med
profilering av kvalitetsarbeid

Søker:

SKIL

Bevilget beløp:

1.023.000 kroner

Prosjektet NEFLE går inn i sitt siste år.
Formålet er som tidligere å tilby en nettside til
kostpris for legekontor og privatpraktiserende
spesialister som ivaretar informasjonsbehovet
utad til pasientgruppen, men som også
tilbyr brukerundersøkelser, profilering av
kvalitetsarbeid/ status for kontoret. Spesielt
informasjonsbehovet har vist seg viktig under
Covid-19-pandemien, både i forhold til nasjonale
og kommunale anbefalinger.
Nettsideløsningen Nefle er nå utviklet og lansert,
og benyttes av omtrent 90 legekontor i dag.
Løsningen gir mulighet til å nå raskt ut med
informasjon til befolkningen. I forbindelse med
Covid-19-epidemien ble det opprette en pop-up
med informasjon til pasienter blant annet med
å ringe før fysisk oppmøte. I tillegg oppdateres
prislisten automatisk.
Det er også lansert en løsning for
videokonsultasjon, Nefle Video som
også gjøre det mulig å invitere tredjepart,
eks. hjemmesykepleier eller tolk inn i
videokonsultasjonen.
Videreutvikling vil være å implementere
beslutningsstøtte i videoløsningen, samt
integrere systemet med Helsenorge og de
ledende EPJ-systemene.
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Internettsidene vil videre utbygges
til å kunne legge inn nyheter som er
spesifikke både for kontoret, kommunen
og landet. I tillegg vil vi inkludere forbedret
informasjon om tilgjengelighet for
personer med redusert funksjonsevne og
pasienttilfredshetsundersøkelser. Demonstrasjon
av Nefle kan sees på www.nefle.no

■

Gjøre beslutningsstøtte lett tilgjengelig under
videokonsultasjonen.

Nettsideløsningen er nylig publisert i nyhetssak
i Dagens Medisin: https://www.dagensmedisin.
no/artikler/2020/03/11/lanserer-nettside-forfastleger-med-oppdatert-koronainfo/. Aggregerte
resultater fra brukerundersøkelser vil også etter
avtale med legekontorene kunne publiseres.

Hovedfokuset i siste fase av prosjektet vil være:
■

Sluttføre pasienttilfredshetsundersøkelse
(skjema er allerede utviklet med bakgrunn
i NorPEP og kan sees her: https://eportal.
skilnet.no/public/form/83/review). Det må
vurderes om hvilke andre validerte skjema
som kan være nyttige. Det skal da være mulig
for legekontoret å initiere og se resultatet av
undersøkelsen i SKIL ePortal. Undersøkelsen
vil også kunne lanseres av dem som ikke
bruker Nefle sin nettsideløsning.

■

Lage en mer strukturert informasjonskanal
hvor legekontoret kan publisere nyheter både
fra kontoret, fra kommunen og nasjonalt.
Spesielt viser det seg at mange pasienter
ikke kjenner til kommunens lavterskeltilbud.
I tillegg vil det være nyttig ved behov for
bredding av informasjon raskt, som under
Covid-19 pandemien. SKIL la raskt inn
informasjon for å forhindre smittespredning
ved at pasienter med Covid-19 mistanke skulle
ringe før time.

■

Videreutvikle Nefle video inkludert
implementering av Nefle video i Helsenorge
og med de ulike journalsystemene for bedre
brukerflyt. I tillegg implementeres det
integrasjon med ID-porten (gjelder hele SKIL
ePortal).

■

Legge inn mer utførlig informasjon om
tilgjengelighet på detaljert nivå, inkludert
hvilket tilbud legekontoret har for bevegelses/syns- og hørselshemmede.
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Prosjektnavn:

Beslutningsstøtte for legekontor

Søker:

SKIL

Bevilget beløp:

1.446.000 kroner

I forbindelse med Covid-19 utbruddet
utviklet SKIL i løpet av 4 døgn et elektronisk
beslutningsstøtteverktøy i samarbeid med
flere kolleger. Dette skulle bistå fastleger
i å treffe riktig beslutning rundt testing,
isolasjon, karantene, sykemelding og koding av
problemstillinger tilknyttet Covid-19. Verktøyet
ble raskt tatt i bruk, og etter 4 dager ble det
åpnet over 5000 ganger, 453 leger leverte
evaluering som viste høyt tilfredshet (4,6/5
på VAS). To EPJ-leverandører tok også kontakt
med oss for direkte implementering i deres
journalsystem straks. Verktøyet kan sees her:
www.covidinfo.no. SKIL ønsker på bakgrunn
av dette å utvikle beslutningsstøtte innenfor
flere relevante områder, med en optimalisert
plattform som også inneholder standardisert
pasientinformasjon og journalnotat som kan
legges rett inn i journalen. Tett samarbeid med
fagmiljøene blir vektlagt.
Først vil SKIL kartlegge hvilke områder det er
formålstjenlig å utvikle beslutningsstøtteverktøy.
Dette vil gjøres med utgangspunkt i SKILs
etablerte tema som allerede er valgt ut med
bakgrunn i hva som er viktig for kvalitet og
pasientsikkerhet. Deretter vil det vurderes ulike
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elektroniske verktøy samt vurdere utvikling
som kan iverksettes som en del av SKILs
styringsverktøy for legekontor i SKILs ePortal.
Ved utvikling av beslutningsstøtte følgende
vektlegges:
■

Klinisk nytteverdi: Er det en viktig
problemstilling i praksis?

■

Hensyn til opphavsrettigheter

■

Tydelig definisjon av formål inkludert
målpopulasjon for verktøyet

■

Enkelt brukergrensesnitt

■

Benytte tydelig definerte data/mål i verktøyet

■

Supplere med god dokumentasjon inkludert et
flytskjema

■

Legge til rette for kontinuerlig oppdatering
både som følge av ny kunnskap og
tilbakemelding fra brukerne.

Innenfor prosjektperioden ønskers det å etablere
minst 4 relevante beslutningsstøtteverktøy som
er relevante for SKILs tema.
Målet for prosjektene vil være:
■

Minst 1000 oppslag på hvert av
beslutningsstøtteverktøyene (mist 4)

■

Opplevd nytte (minst 4/5 på VAS-skala)

■

Minst 70% av legene mener at de traff en
riktigere beslutning enn tidligere på bakgrunn
av verktøyet.

■
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Alle verktøyene implementert i minst ett av
SKILs kvalitetspakker.

Prosjektnavn:

Veileder obstetrisk anestesi

Søker:

Joanna Haynes på vegne av
nyformet redaksjonskomite

Bevilget beløp:

85.000 kroner

Norge har (per 2009) 41 fødeenheter med
tilstedeværende eller vaktberedelse av
anestesitjenester. På linje med veilederen i
fødselshjelp er det ønskelig med en veileder som
hjelper å sikre høy kvalitet og sikkerhet i anestesi
til fødekvinner. Mål er reduksjon i uønsket
variasjon i behandling hvor evidensen er entydig
samt veiledende råd om behandling av akutte,
sjeldne tilstander.
Det er dannet en gruppe med 9 obstetrisk
anestesiologer (landsdekkende arbeidsplasser)
samt en gynekolog som har vært involvert i
veileder i fødselshjelp. I samarbeid med Norsk
anestesiologisk foreningen planlegges det
å utarbeide en veileder for anestesileger til
bruk ved landets obstetriske enheter. Mål er
standardisering av rutiner etter evidens-basert
best praksis, leveranse av høykvalitet i all
aspekter av anestesiologisk hjelp til fødekvinner
og praksisuttalelse om behandling av sjeldnere
tilstander hvor ingen sterk evidens eksiterer
i litteraturen. GRADE strukturen skal brukes
og hvor det er praktisk, tar vi utgangspunkt i
eksisterende internasjonale retningslinjer.
Redaksjonskomiteen er ansvarlig for utnevning
av kapittelredaktørene etter en nasjonal melding
om prosjektet og invitasjon til interesserte
om å melde seg. Utlysningen kommer i
høstens utgaven av NAForum- bladet til Norsk
anestesiforeningen (NAF). Første møte med
redaksjonskomiteen og interesserte finner sted
digitalt den 27.10.20. Deretter planlegges det
en fysisk samling av redaksjonskomiteen og
kapitteldirektørene hvor blant annet lederen
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av NAF skal redegjøre for arbeidsprosess og
struktur av veilederen som NAF vil kunne
slutte seg til. Hvor det er praktisk skal allerede
utarbeidet internasjonale retningslinjer være
utgangspunkt for vårt arbeid og vi benytter
oss av allerede vurderte evidens. Dette skal
tilpasses norske forhold og suppleres med eget
evidenssøk hvor nødvendig. GRADE systemet
brukes. Arbeidet planlegges igangsatt ved dette
kick-off møte i januar 2021. Det planlegges
oppfølgingsmøte etter 6 måneder.
Det søkes om midler til møtefasiliteter og
reisekostnader. Ellers lønnes deltakerne av sine
respektive avdelinger.

Prosjektnavn:

Tren-Treneren online-kurs

Søker:

Benedicte Skjold-Ødegaard

Bevilget beløp:

300.000 kroner

Kirurgiske fag har tradisjonelt vært bygget opp
etter mester-svenn-prinsippet; «See one, do
one, teach one». I de senere år har det imidlertid
blitt økende fokus på hvordan basal kunnskap
innenfor utdanningsteori og formell opplæring
i hvordan å undervise effektivt, burde være et
krav for de som driver opplæring innenfor kirurgi.
Noen av kunnskapene som har vært fremhevet
er hvordan gi konstruktive tilbakemeldinger,
og hvordan vurdere utdanningskandidatene
og deres læringsbehov. Prosjektets mål er å
sikre god og effektiv opplæring av kirurgiske
utdanningskandidater. Prosjektet er aktuelt for
alle subspesialiteter innenfor kirurgi – og er også
overførbart til andre spesialiteter, spesielt der det
drives opplæring i praktiske ferdigheter.
«Tren Treneren (TT)» er et etablert rammeverk
for opplæring der målet er å øke læringsutbytte
av tradisjonell trening ved å introdusere
pedagogiske prinsipper – og kurset er beregnet
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på de som driver opplæring. Tradisjonelt har
TT-kurs vært avholdt som fysiske kurs – noe
som nå er vanskeliggjort av den pågående
koronapandemien. Prosjektet vil utarbeide et
kursopplegg basert på litteratur og eksisterende
TT-kurs tar, og tar sikte på å etablere en
webplattform der man kan gjennomføre TT-kurs
online – og som kan være en online ressurs for
repetisjon dersom man tidligere har tatt TT-kurs.
Webplattformen vil gjøres kjent for landets
kirurger (både utdanningskandidater og
spesialister) gjennom NKF (Norsk Kirurgisk
Forening).

Prosjektnavn:

Behandlingsforløp ved alvorlige
komplikasjoner hos kvinnen ved
svangerskap og fødsel i Norge

Søker:

Hilde Engjom ved
Kvinneklinikken Haukeland
Universitetssjukehus

Bevilget beløp:

90.000 kroner

Rett behandling til rett tid kan redusere
alvorlighetsgrad av komplikasjoner ved
svangerskap og fødsel og redusere risiko for
at kvinnen og barnet dør. Svikt og forsinkelser
kan bidra til økt alvorlighetsgrad og risiko for
død, å avdekke slike faktorer kan dermed bedre
behandlingskvalitet og redusere forekomst og
alvorlighetsgrad av komplikasjoner. Samtidig er
det viktig for organisasjonslæring å kartlegge hva
som fungerte i behandlingskjeden og dermed
bidro til å redde kvinnens liv eller til redusert
alvorlighetsgrad.
Målrettet analyse av behandlingsforløpet
har redusert risiko for dødsfall hos kvinnen
i forbindelse med svangerskap og fødsel.
Tilsvarende analyser av behandlingsforløpet
ved alvorlig sykdom har vært nyttig i andre land,
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men er foreløpig ikke tatt systematisk i bruk i
Norge. Dette prosjektet tar sikre på å utvikle og
dokumentere bruk av forløpsanalyser (audit) for
kvinners helse i norsk fødselsomsorg.
Dette forprosjektet vil prøve ut og planlegge
implementering av systematisk analyse av
hendelsesforøpet (audit) ved potensielt
livstruende komplikasjoner hos kvinnen i
forbindelse med svangerskap og fødsel.
Forprosjektet er en kartlegging av hvordan
audit kan gjennomføres i Norge, og organiseres
med best mulig nyttig for klinisk praksis
på sykehusene. Bruk av audit bygger på
internasjonalt etablert metodologi (confidential
enquiries), men dette er ikke tilpasset norsk
bruk og norsk helsetjeneste. Målsettingen er
å forbedre helsetjenesten ved svangerskap og
fødsel, sikre kvinnen rett behandling til rett tid, og
unngå svikt og forsinkelser i helsehjelpen.
Erfaringer med prosjektet vil bli publisert i
Tidsskriftet og i presentert i tidsskrift for Norsk
Gynekologisk Forening og på NGFs møter.
Erfaringer vil også bli delt med fødeavdelingene.

Prosjektnavn:

Digital veileder i fysikalsk
medisin og rehabilitering

Søker:

Norsk forening for fysikalsk
medisin og rehabilitering
ved Niels Gunnar Juel

Bevilget beløp:

80.000 kroner

Norsk forening for fysikalsk medisin og
rehabilitering (NFFR) har laget en pilot
for en digital veileder/metodebok knyttet
til det anbefalte kurset i LIS-utdanningen:
«Muskel- og skjelettplager. Diagnostikk og
behandling». Veilederen er publisert på åpen
portal i Helsebiblioteket.no (https://www.
helsebiblioteket.no/retningslinjer/fysikalsk-

22

medisin/forord) og er brukt i 2 kurs med svært
gode tilbakemeldinger. Helsebibliotekets
treffstatistikk viser ca. 70000 besøk på sidene
2 måneder etter lansering. NFFR vil videreføre
dette og målet med prosjektet er å;
1. lage dokumentasjon for og pensum i alle 9 anbefalte kurs i LIS-utdanning i faget.
2. Kvalitetssikre diagnostikk og behandling ved
spesialavdelingene i landet.
3. Utarbeide og være et oppdatert oppslagsverk for
andre helsearbeidere i spesialist- og primærhelsetjenesten med særlig fokus på allmennleger.
De anbefalte kursene i LIS-utdanningen er
knyttet til læringsmål (LM) i utdanningen.
Foredrag og annen aktivitet i kursene skal
dekke disse LM-ene. NFFR ønsker å publisere
sammendrag av foredragene digitalt med
referanser og linker til videre lesning og
fordypning. Sammendragene skrives av
foredragsholderne på kursene, men tilpasses
for nettlesing profesjonelt før nettpublisering.
Kursene rullerer over en 2-års periode,
oppdatering av nettinnholdet gjøres som
forberedelse til nytt kurs etter standardisert
oppskrift og iverksettes og styres av nettredaktør.
Prosjektet vil kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre
kjernekunnskapen i LIS-kursene på en langt
bedre måte enn andre typer kursdokumentasjon
(kompendier, kurspermer etc) for kursdeltagerne,
men også for alle andre da innholdet er
fritt tilgjengelig gjennom den åpne portalen
Helsebiblioteket.no. En digital tilgjengeliggjøring
av stoffet vil derfor kunne bidra til bedre og
lik kunnskap om dette stoffet også hos andre
faggrupper og i den generelle befolkning.
Prosjektet er komplekst og involverer flere ulike
interessegrupper. Det er derfor viktig med klar
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informasjon og tydelig prosessledelse:
■

Helsedirektoratet er ansvarlig for LISutdanningen og har definert læringsmål (LM)
for kursene.

■

Kursleder for hvert enkelt kurs er ansvarlig
for gjennomføring av kursene, etablering
av kursprogram for å dekke aktuelle LM og
invitere kompetente foredragsholdere.

■

Foredragsholdere på kursene skal dekke LM
oppgitt i programmet og skrive sammendrag
under veiledning av en redaksjon.

■

Legeforeningen organiserer leger i
spesialforeninger (her NFFR) med ulike
faglige og fagpolitiske agendaer og er pådriver
for kvalitetsforbedrende prosjekter. NFFR/
kvalitetsutvalget har initiert pilotprosjektet
til veilederen og redaktøren for arbeidet er
medlem av kvalitetsutvalget.

■

Redaksjonen til veilederen består av
redaktøren som er prosessansvarlig og
koordinerer arbeidet mot kursledere,
foredragsholdere og utgiver (Helsebiblioteket).

■

Helsebiblioteket nett-tilpasser
sammendragene og publiserer disse i
samarbeid med redaktør/prosessansvarlig.

Prosjektnavn:

Startøvelser til pasienter med
muskel-skjelettplager, for
allmennleger

Søker:

Niels Gunnar Juel

Bevilget beløp:

540.000 kroner

En høy andel pasienter i allmennpraksis har
muskelskjelettplager. Prosjektets ønske er å
bedre behandlingsmulighetene for fastleger og
andre som driver med muskel-skjelettplager
gjennom produksjon av enkle og lett tilgjengelige
øvelsesprogrammer for pasientene. Dette er ofte
etterspurt av studenter, fastleger og spesialister
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ved kurs, men er ikke tilgjengelig i kvalitetssikret
og enkel form i dag.
Et av flere gode verktøy for å aktivere pasienten,
stimulere egenomsorg og bedre muskelskjeletthelsen er fysisk aktivitet og trening. Enkle
og nokså kortvarige (2-4 uker) programmer
med 3-6 enkle basisøvelser har vist like god
effekt som fysioterapiveiledet trening med mer
komplekse programmer ved mange muskelskjelettplager.
Metodisk vil det først gjøres litteratursøk
og websøk med tanke på eksisterende
behandlingsprogrammer. Prosjektet vil finne
programmer som har vist dokumentert effekt
og supplere disse med programmer produsert
i samarbeid med kvalifiserte fagpersoner
(fastleger, fysioterapeuter, personlige trenere
etc.). IT-applikasjonene skal utvikles i
samarbeid med USIT (Universitetets senter for
informasjonsteknologi) for optimal datasikkerhet
og anvendbarhet. Utvikling av applikasjonene
gjøres av ekstern utvikler.
Det vil bli produsert en digital ressurs for pc,
mobil etc. med konkrete programmer og videoer
av utførelse. Utskrivbare PDF med scannbar
kode (QR-kode) skal være tilgjengelig på
flere plattformer. Det vil produseres et enkelt
veiledningshefte for fastleger med bakgrunn,
indikasjonsstillinger og programmer for alle
kroppsregioner samt oppstartprogrammer
for å øke generell fysisk aktivitet inkluderes.
Det er allerede etablert samarbeid med
kommunikasjonsrådgiver er etablert for mulig
markedsføring gjennom sosiale medier, samt
samarbeid med SKIL for formidling via deres
nettverk og nettsider. Publiseringsplattform
gjennom Helsebiblioteket.no/HelseNorge.no er
også etablert.
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Prosjektnavn:

Er det sant at de med
ADHD kan trylle? Utvikling
av et psykoedukativt
behandlingstilbud for barn og
unge med ADHD

Søker:

Elin Håkon Martinsen

Bevilget beløp:

250.000 kroner

Prosjektet ønsker å utvikle et psykoedukativt
behandlingstilbud til ungdom med ADHD
som inneholder alderstilpasset informasjon
om ADHD, og som kan brukes innenfor
konteksten av poliklinisk oppfølging i psykisk
helsevern for barn og unge (BUP). Innholdet
i behandlingstilbudet er tenkt utviklet ved å
ta utgangspunkt i et Bottom-up-perspektiv
der ungdomsstemmene gis plass, i tillegg til å
komplettere perspektiver med evidensbasert
kunnskap. Ved å sette fokus på tilpasset
informasjon til unge, vil dette prosjektet bidra
til å høyne kvaliteten på behandlingstilbudet til
ungdom med ADHD i BUP i tråd med nasjonale
retningslinjer og pasientrettigheter.
Målsettingen med prosjektet er å utvikle et
psykoedukativt behandlingstilbud tilpasset
ungdom med ADHD. Psykoedukasjon er tenkt
tilbudt som en del av behandlingen i poliklinikk
(BUP). Utvikling, utprøving og evaluering av
innhold og hjelpemidler (brosjyrer, tekster og
andre verktøy) vil inkludere brukermedvirkning
av ungdom i alle faser av prosessen.
Aktuelle problemstillinger vil være:
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■

Hva er viktig og nyttig kunnskap om ADHD for
ungdommer (12-18 år) med diagnosen?

■

Hvordan kan kunnskapsformidling og læring
best foregå?

■

Hva kan være vanskelig eller utfordrende med
å gi og få informasjon?

Prosjektet vil bruke deltakende
aksjonsforskningsmetodikk, og deler prosjektet
inn i flere faser:
1. Innhente litteratur og innspill fra brukerrepresentanter.
2. Utarbeiding av pilot.
3. Utprøving, evaluering og videreutvikling
4. Analyse, skriving, formidling og publisering
Generaliseringsverdien av prosjektet: prosjektet
har valgt å ta utgangspunkt i ungdom, men
ambisjonen er å videreutvikle prosjektet til
også å omhandle et behandlingstilbud til barn.
Prosjektets erfaringer kan deles både skriftlig i
form av fag- og forskningsartikler og ved innlegg
på aktuelle konferanser. Det å jobbe systematisk
med brukermedvirkning blant ungdom i BUP,
der ungdom bidrar både som medforskere
og deltakere, er nytt og på mange måter et
nybrottsarbeid innen BUPfeltet, som vil gi ny
kunnskap og erfaring som kan brukes også på
andre områder innen fagfeltet fremover.

Prosjektnavn:

Medikamentell kreftbehandling
hos eldre – onkogeriatrisk
organisering av tjenestetilbudet

Søker:

Ingrid Olave Bersås ved
Kreftavdelinga Ålesund sjukehus

Bevilget beløp:

515.572 kroner

Så langt vi vet, har ingen i Norge implementert
en samlet onkogeriatrisk vurdering i klinisk
praksis. Dersom vi får etablert denne endringen i
helsetjenestetilbudet vil prosjektet sannsynligvis
kunne gjøre vurderingen av om eldre pasienter er
i stand til å gjennomføre planlagt medikamentell
kreftbehandling mer presis.
Kjemo- og immunterapi har et betydelig
potensial for alvorlige og til dels livstruende
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komplikasjoner. Onkologer vurderer vanligvis
om slik behandling er aktuelt, som regel basert
på en kortfattet, vitenskapelig fundert vurdering
av nytteverdi vs. risiko for bivirkninger. Dette
er en krevende beslutning; dels fordi evidens
som viser effekt av en gitt medikamentell
kreftbehandling sjelden inkluderer pasienter
> 70/75 år, dels fordi kompetanse for en bred
vurdering av funksjonsnivå og dermed sårbarhet
for uakseptabel toksisitet av behandling primært
finnes i geriatriske fagmiljø – ikke onkologiske. En
bedre styring av kreftbehandling vil ha potensiale
for å redusere komplikasjoner og samtidig bedre
opprettholde livskvalitet og selvstendighet.
Prosjektet har potensiale til å redusere
overforbruk av kjemoterapi hos sårbare eldre
og dermed også overforbruk av økonomi- og
personellressurser. Nye strukturer som etableres
på tvers av fagfelt i spesialisthelsetjenesten vil
også gi grunnlag for ytterligere forbedringsarbeid
og forskning. I prosjektet er flere profesjoner
og faggrupper involvert. Prosjektgruppen
består av spesialister i geriatri og onkologi,
spesialsykepleier i geriatri, økonomirådgiver og
forløpsveileder.
Prosjektet har som målsetning å etablere,
implementere og evaluere et generisk
standardisert pasientforløp (SPF) som medfører
en systematisk, validert og standardisert
onkogeriatrisk vurdering av eldre pasienter
(> 70 år) aktuelle for medikamentell
kreftbehandling (kjemoterapi/immunterapi –
adjuvant eller palliativt). Det tas utgangspunkt
i tre hovedeffektmål, andel pasienter som
starter opp slik behandling, andel som mottar
behandling <12 og <6 uker før død, og antall
sykehuskontakter i forløpet.
Generaliseringen fra pasienter med tykkog endetarmskreft /lungekreft til «alle»
kreftpasienter > 70 år vil skje i samarbeid
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med spesialister med ansvar for de enkelte
aktuelle tumorgrupper. Prosjektet vil evaluere
effektmålene for denne tidsperioden og
sammenlikne med baseline-målingene. Gjennom
regelmessige møter i prosjektgruppen tilstrebes
kontinuerlig forbedring.

Prosjektnavn:

Godt samspill mellom leger og
ledere – bra for pasienter

Søker:

LEFO ved Karin Rø

Bevilget beløp:

578.000 kroner

Forbedring av kvaliteten på medisinsk behandling
er til enhver tid en av de viktigste utfordringene
for helsevesenet. Tradisjonelt har man operert
med et såkalt «Triple Aim» for kvalitetsarbeid:
i) å forbedre pasientbehandling (kvalitet og
opplevelse), ii) å forbedre populasjonens
helse og iii) og effektiv ressursbruk. De siste
årene peker forskere på behovet av en firedelt
målsetting, «the Quadruple aim» der gode
arbeidsforhold for helsearbeiderne kompletterer
de tre målsetningene.
I prosjektet «Bra for leger – bra for pasienter?»
har LEFO studert samspillet mellom
organisatoriske faktorer, legers jobbtilfredshet
og kvalitet i pasientbehandlingen ut fra legers
perspektiv. Resultatene av legeintervjuene peker
på behovet av å også intervjue sykehusledelse,
med den samme metodikken. LEFO ønsker
i dette prosjektet å studere hvordan ledere
forstår sammenhengene mellom organisatoriske
faktorer, (legers) jobbtilfredshet og kvalitet i
pasientbehandlingen. Studien gjennomføres i
tett samarbeid med sykehus slik at lokal klinisk
praksis og erfaring, fra både leger og ledere,
integreres med forskningserfaring – slik at
studien blir nyttig for leger, ledere, øvrige ansatte
og pasienter, samtidig som den gir vitenskapelig
kunnskap.
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Dette vil bidra til et vitenskapelig grunnlag som
kan støtte en prosess for å skape forutsetninger
for at ledere og leger «snakker mere med
hverandre og mindre om hverandre». Dette
må til for å tilrettelegge organisasjonen for å
skape god kvalitet i pasientbehandlingen og
samtidig oppnå tilfredshet hos både leger og
ledere. Siden studien gjøres i tett samarbeid
med sykehusavdelinger og utformes slik at
lokal klinisk praksis og erfaring integreres med
forskningserfaring – vil studien være nyttig lokalt
for leger, øvrige ansatte og pasienter, samtidig
som den gir vitenskapelig kunnskap. Det vil si
at læring fra prosjektet vil være lokalt nyttig
kunnskap, samtidig som både den interaktive
forskningsmetoden som utvikles i prosjektet,
og deler av resultatene vil kunne generaliseres
både til andre sykehusmiljøer i Norge og også
internasjonalt. Et økende antall vitenskapelige
publikasjoner uttrykker bekymring for graden
av utbrenthet blant leger og tap av mening.
Det fremholdes at vi trenger flere klinikknære
studier som kan øke kunnskapen om hvordan
man kan skape organisatoriske endringer som
aktivt støtter opplevelsen av meningsfylt arbeid
og skaper konstruktiv dialog mellom ledere og
leger. Med den aktuelle studien kan det bygge
videre på erfaringene fra både Norge og USA for
å finne og å prøve ut pragmatiske endringer og
organisatoriske intervensjoner for å etterstrebe
at Norge ikke havner i samme dilemma som
i USA, der studier viser at 50% av leger
rapporterer utbrenthet.
Prosjektet legger vekt på tilbakemelding til
legene og lederne på sykehuset og oppfølging
av endringsprosesser lokalt. LEFO vil parallelt
publisere funn i vitenskapelige artikler, nasjonalt
og internasjonalt, delta i konferanser, og også
formidle resultater til et bredere norsk publikum.
Arbeidet med å ferdigstille vitenskapelig artikkel
utfra intervjuer med lederne på norsk sykehus
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pågår allerede i slutten av 2020.

AVSLUTTEDE PROSJEKTER
Prosjektnavn:

Igangsettelse av fødsel

Prosjektleder:

Kevin Oppegaard

Prosjektets mål var å undersøke om det var
forskjeller av betydning mellom fødeavdelingene
når det gjelder forekomst, metode og resultater
etter igangsettelse/induksjon av fødsel for
kvinner som ikke hadde tidligere vaginal fødsel
ved landets fødeavdelinger med flere enn 1000
fødsler/år. Metodisk ble dette gjennomført som
en multisenter prospektiv observasjonsstudie
av fødselsinduksjoner hos kvinner uten tidligere
vaginal fødsel, i 21 fødeavdelinger, fra 01.09.2018
– 31.12.2019. Registreringen var nettbasert. 98%
av alle kvinner (n=1818) som kunne inkluderes,
ble inkludert og registrert for dataanalyse.
Prosjektet avdekket store forskjeller i forekomst
av, indikasjon for, metode for og resultater etter
fødselsinduksjon. Klinisk praksis og forekomsten
av keisersnitt varierte i betydelig grad mellom
sykehus. En førstegangsfødende kvinne i
Norge har frem til nå mottatt forskjellige råd
og induksjonsprotokoller for sin induksjon av
fødsel, avhengig av hvilket sykehus hun velger
for fødselen. Videre varierer risikoen for at
babyen hennes blir født ved keisersnitt etter
induksjon av fødsel mellom 10% og 46% - dette
kan være knyttet til induksjonsprotokollen som
brukes. Ettersom opptil en tredjedel av fødslene
i landet nå er indusert, har disse funnene store
konsekvenser for kvinnen, babyen hennes
og ressursene i helsevesenet. Dataene som
er samlet inn i dette prosjektet er langt mer
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detaljerte og omfattende enn tilgjengelige data
fra det norske fødselsregisteret. Prosjektet håper
at en omlegging til standardiserte protokoller for
fødselsinduksjon vil redusere variasjonen mellom
fødeavdelingene. Dette viser at det er behov
for standardiserte induksjonsprotokoller for å
forbedre resultatene og sørge for ensartet praksis
over hele landet. Det er stor enighet i fagmiljøet
omkring dette.
Retningslinjene for fødselsinduksjon i Veileder
for fødselshjelp er blitt oppdatert i tråd med
resultatene og konklusjonene fra prosjektet. Det
er bred støtte i fagmiljøet for disse reviderte
retningslinjer. Retningslinjene finnes ved: https://
www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/
norsk-gynekologisk-forening/veiledere/ny-veilederi-fodselshjelp-hoering/induksjonigangsettelse-avfodsel-modning-av-cervixlivmorhalsen-for-fodsel/
Prosjektet formidler resultatene videre i en
artikkel som er innsendt til fagfellevurdering ved
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Prosjektnavn:

Utprøving av kommunal
praksiskonsulentordning

Prosjektleder:

Vegard Høgli

Prosjektets formål var å bedre tjenestekvalitet og
pasientsikkerhet der innbyggere mottar tjenester
av både fastleger og av kommunens øvrige
tjenesteapparat. Dette har økende aktualitet i et
bilde der presset på kommunehelsetjenesten er
økende. Dels på grunn av demografiske endringer
med økende antall eldre, og en villet dreining
(samhandlingsreformen) der en større del av
de samlede helsetjenester forutsettes levert i
pasientens hjem.
Prosjektet gikk frem ved å etablere en tverrfaglig
arbeidsgruppe i hver av de to deltakende
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kommunene som kartla informasjonsbehov
og samhandlingsutfordringer i respektive
kommuner. Gruppene besto av praksiskonsulent
(1-2 fastleger, kommuneoverlege, representant
eller leder for hjemmesykepleie/hjemmebaserte
tjenester). De to kommunegruppene
kom sammen 1-2 ganger per halvår i et
læringsnettverk, for å utveksle erfaringer og lære
av hverandre. Kommunenes ledelse (fagsjef
koordinerende hjemmetjenester i Skien og
kommunalsjef helse og omsorg i Porsgrunn)
har fulgt arbeidet tett. Praksiskonsulentene har
kartlagt samhandlingsutfordringer ved besøk til
legekontorer og til hjemmetjenestekontorer og
gjennom fokusgruppeintervjuer kartlagt styrker
og problemområder i samhandlingen.
Prosjektet kartla fastlegenes behov for
informasjon om de ulike tjenester i kommunen,
og kartla opplevde utfordringer for samhandling
og kvalitet i tjenestene og samhandlingen. Tiltak
ble utformet i dialog mellom partene.
Prosjektets viktigste funn: Skien og Porsgrunn
er store organisasjoner med mange aktører
(henholdsvis 45 og 35 fastleger og mange hundre
ansatte i de kommunale omsorgstjenestene).
Informasjon om kommunens tjenester og
rutiner var spredt og fremstod lite tilgjengelige
for fastlegene. PKO har etablert og ajourholdt
egne ressurssider for fastlegene med spesielt
tilrettelagt informasjon om kommunens tjenester
og viktige rutiner. I prosjektperioden er bruk
av e-meldinger blitt styrket og strukturert, alle
sykepleiere i de hjemmebaserte tjenestene har
fått opplæring i geriatrisk vurderingskompetanse
i begge kommuner. Noen sykepleiere og fastleger
har deltatt i Akuttkjedeprosjekt i Porsgrunn. Ett
av resultatene fra disse tiltakene er at en har tatt
i bruk kommunikasjonsstrukturen: Identifikasjon,
Situasjon, Bakgrunn, Analyse og Råd (ISBAR)
og vurderingskriteriene NEWS (National Early
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Warning Scale) i kommunikasjonen med legene.
En hovedkonklusjon er at det er nyttig å ha en
stabil og forutsigbar fastlegeressurs i kommunens
systemarbeid innen området helse og omsorg.

Prosjektnavn:

Norsk kvalitetsregister for
habilitering

Prosjektleder:

Eva Stensland

Formålet med prosjektet var å lage et norsk
kvalitetsregister innen habilitering som kan bidra
til standardisering og kvalitetsforbedring av
diagnostikk/utredning, behandling og oppfølging
av ens pasienter.
Habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten
ivaretar pasienter med et omfattende
spekter av diagnoser og funksjonsvansker.
Pasienter med utviklingshemming og/eller
autismespekterforstyrrelser utgjør en stor del
av pasientgruppen. Fagområdet for voksne
har ingen egen medisinsk spesialitet. Det var
et faglig behov for nasjonal standardisering
og samordning av utredning, behandling og
oppfølging av pasientgruppen. Nasjonalt
ledernettverk for barne- og voksenhabilitering
besluttet i desember 2016 å ta initiativ til å
utrede muligheten for å lage et kvalitetsregister
innen barne- og voksenhabiliteringsfeltet.
Det ble opprettet en prosjektgruppe på 16
fagpersoner fra alle fire helseregioner og innen
barne- og voksenhabiliteringsfeltet som i
skulle arbeide med målsetning om å lage et
nasjonalt kvalitetsregister innen habilitering.
Prosjektgruppen hadde bred og tverrfaglig
kunnskap innen barne- og voksenhabilitering,
og en mindre arbeidsgruppe som gjennom
videomøter og fysiske møter skulle utrede
muligheten av å lage et slikt nasjonalt
kvalitetsregister.
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Det ble avholdt et møte i hele prosjektgruppen
i mars 2017, og opprettet en arbeidsgruppe/
arbeidsutvalg som hadde 2 telefonmøter i 2017
og 1 fysisk møte i 2018 for å utrede formål og
innhold i et kvalitetsregister for habilitering.
Midler fra bevilgningen fra Legeforeningen ble
brukt til å dekke møteutgifter. Prosjektleder
gikk ut av klinisk arbeid i 2018, og gikk
derfor ut av prosjektet. Seksjonsleder ved
Habiliteringsseksjonen UNN og tidligere
prosjektleder forsøkte i 2018 og deler av 2019 å
rekruttere ny prosjektleder ved UNN eller blant
øvrige deltakere i arbeidsgruppen uten å lykkes.
Det har derfor ikke vært aktivitet i prosjektet
siste år, og prosjektet avsluttes.
Prosjektet ble derfor ikke gjennomført som
planlagt, og hadde ingen resultater som kunne
publiseres. Flere prosjektmedlemmer fra OUS
tok imidlertid med seg erfaringer fra diskusjoner i
prosjektet med målsetting om å etablere et lokalt
kvalitetsregister innen habilitering på OUS.

Prosjektnavn:

Bra for leger - bra for pasienter?

Prosjektleder:

Karin Isakson Rø ved LEFO

Forbedring av kvaliteten på medisinsk behandling
er til enhver tid en av de viktigste utfordringene
for helsevesenet. Tradisjonelt har man operert
med et såkalt «Triple Aim» for kvalitetsarbeid:
■

å forbedre pasientbehandling (kvalitet og
opplevelse),

■

å forbedre populasjonens helse og

■

effektiv ressursbruk.

Tidligere studier har i liten grad undersøkt disse
sammenhengene i sin helhet. LEFO ønsket å
studere samspillet mellom legers jobbtilfredshet,
organisatoriske faktorer og disses betydning for
kvalitet i pasientbehandlingen. Ved at studien ble

DEN NORSKE LEGEFORENING | ÅRSMELDING 2020

gjort i tett samarbeid med leger i klinisk arbeid,
og at lokal klinisk praksis og erfaring blir integrert
i forskningen skapes relevans og nytte - for leger,
øvrige ansatte og pasienter.
Prosjektet brukte en interaktiv arbeidsmåte, og
startet med å intervjue et strategisk utvalg av
leger fra ulike avdelinger, der hensikten var at
legene presenterte sine tanker om samspillet
mellom organisatoriske faktorer, legers
jobbtilfredshet og kvalitet i pasientbehandlingen i
den lokale konteksten. Dette gav en forståelse av
vesentlige problemstillinger. Intervjuene utforsket
hvordan legene oppfatter sammenhengene
mellom organisatoriske faktorer, legers situasjon
og relevante kvalitetsmål i behandlingen.
Resultatene fra intervjuene ble deretter
presentert for legene. På denne måten kan
forskerne og klinikerne i fellesskap identifisere
og utvikle de problemstillingene som er
relevante og nyttige i den lokale konteksten.
Deretter begynner en ny spiral i den interaktive
arbeidsmåten der forskergruppen kompletterer
tidligere informasjonsinnsamling. Prosessen
fortsetter på denne måten i interaksjon mellom
forskere og klinikere for å nå konklusjoner
om samspillet mellom organisatoriske
faktorer, legers jobbtilfredshet og kvalitet i
pasientbehandlingen. Assosiasjoner mellom
kvantitative mål analyseres med vanlige
statistiske metoder.
Prosjektet har samarbeidet med avdelinger ved 3
forskjellige sykehus, to norske (Diakonhjemmet +
OUS) og et amerikansk (University of California
San Fransisco, UCSF). Datainnsamling er blitt
gjort ved semistrukturerte intervjuer av leger og
kliniske ledere ved de tre sykehusene gjennom
11+9+10 intervjuer (totalt 30), der vi inkluderte
LIS/overleger, begge kjønn, ledere/ tillitsvalgte. I
linje med prosjektets interaktive arbeidsmåte er
tilbakemelding gitt til legegruppen og ledelsen
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ved de to norske sykehusene ett flertall ganger.
Viktigste funn og klinisk nytte: Ved en avdeling
er et internt forbedringsarbeid påbegynt, der
leger aktivt medvirker. Sammen med sykepleiere
og sekretærer utvikles egen arbeidssituasjon
basert på prosjektets tilbakemelding. På
den annen avdeling har det vært endringer i
ledelsen og vid ved seneste dialog med den
nye avdelingsledelsen er det tydelig hvordan
tilbakemeldinger fra prosjektet har påvirket
fokus på økt involvering av leger i både budsjett
prosess, og i mer kontinuerlig utviklingsarbeid.
Tilbakemelding til legegruppen i det amerikanske
sykehuset er gitt under en «Grand Round». God
resonans oppstod hos de ca. 60 amerikanske
kirurger som var til stede da LEFO presenterte
resultater fra tilsvarende intervjuer med norske
kirurger. Det empiriske materialet fra det
første norske sykehuset utgjør basis for en
vitenskapelig artikkel. Prosjektet fant at:
1) For å kunne gi god kvalitet i
pasientbehandlingen beskriver individuelle
leger at de må strekke seg (for å håndtere
spenningen mellom krav til kvantitet og
kvalitet) for å kompensere for organisatoriske
begrensninger.
2) Opplevelsen av at produksjonstall og budsjett
vektlegges i så stor grad gjør at legene føler
seg fremmede på arbeidsplassen.
3) Deltakerne beskriver en endring fra å
oppfattes som ansvarlige og autonome
profesjonelle til å føle seg som
produksjonsarbeidere, der den profesjonelle
identiteten er truet. De følte seg mindre på
linje med arbeidsplassens verdier, i tillegg til
at de opplevde begrenset anerkjennelse for å
fokusere på kvalitet i pasientarbeidet.
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4) Initiativer fra ledelsen for å inkludere leger i
utvikling av organisatoriske strategier, prosesser
og systemer var sjeldne. Samarbeidet med
forskere/klinikere på UCSF fortsetter og nå
planlegges en felles vitenskapelig publikasjon.
Det ble etter hver tydelig at resultatene av
legeintervjuene peker på at, for å kunne finne
bedre balanse mellom legers arbeidssituasjon og
tilfredshet, organisatoriske faktorer og kvalitet
i behandlingen, så er det stort behov for å også
forstå mer om lederes situasjon.
Det empiriske materialet fra det første norske
sykehuset utgjør basis for en vitenskapelig
artikkel. Samarbeid med forskere/klinikere
på UCSF fortsetter og nå planlegges en felles
vitenskapelig publikasjon.

Prosjektnavn:

Sammen om bedre
diabetesbehandling for
barn og ungdom ved bruk
av eksisterende ressurser i
barneavdelingene

Prosjektleder:

Torild Skrivarhaug

Målet med prosjektet var å bedre kvaliteten på
behandling av barnediabetes i Norge med lavere
HbA1c, bedre livskvalitet og lavere risiko for å
utvikle senkomplikasjoner. Ni barneavdelinger
i Norge som inkluderer ca. 1230 barn og
ungdommer med type 1 diabetes var med i
prosjektet.
Samarbeidsprosjektet ble designet etter «The
Breakthrought method» som inkluderer fire
læringssesjoner (LS) og to oppfølgingsmøter i
løpet av en 18 måneders periode. LS inkluderer
opplæring i metoder for å oppnå forbedringer,
teamarbeid og læring, og hvordan dele erfaringer
mellom diabetesteam. I intervallet mellom LS
skal diabetes-teamene identifisere problemer
og forbedringsområder på sin avdeling, lage
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aksjonsplaner, teste forandringene, og følge opp
resultatene sine. Eksterne forbedringskonsulenter
med erfaring fra Den norske legeforenings
gjennombruddsprosjekter underviste, veiledet
og fulgte opp hver deltagende barneavdeling.
De eksterne forbedringskonsulentene deltok i
analysearbeid, rapportering og publisering av
resultater.
Det var forventet at mesteparten av
forbedringsarbeidet ville bli gjort på avdelingen
som en integrert del av diabetesteamets arbeid.
Forbedringssamarbeidet skulle inkludere
å lære om, og å arbeide med systematiske
forbedringsmetoder; for eksempel the Value
Compass, microsystem analysis, flow charts,
fishbone diagrams, og en plan-do-studyact (PDSA) wheel for å teste ut forskjellige
forbedrings ideer. BDR ble brukt som et verktøy
og resurs for feedback og resultatmål. På slutten
av forbedringssamarbeidet skulle hver avdeling
presentere en sluttrapport som vil bli analysert
med en kvalitativ analyse.
Viktigste funn: Alle avdelingene har innført
ukentlig diabetesteammøte og de bruker plando-study-act (PDSA) sirkelen aktivt. Hver enkel
avdeling har bedret sine HbA1c resultater.
Dataene viste at hele kohorten samlet (alle ni
avdelingene) hadde et fall i HbA1c fra starten
på prosjektet fra 7,9 % til 7,2 %. Den fallende
trenden er signifikant (p=0.007), med en sterk
negativ korrelasjon 0.905. Årskontrolldata
2018 fra Barnediabetesregisteret viser en svært
positiv utvikling når det gjelder HbA1c nasjonalt.
Andelen barn som oppnår behandlingsmålet på
HbA1c < 7,5% har økt fra 39 % i 2017 til 48 % i
2018. Andelen barn som oppnår HbA1c < 7,0 %
har økt fra 20 % til 25 %. Andelen barn som har
en dårlig regulert diabetes, HbA1c > 9,0 % har
falt fra 14 % til 11 %.
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Resultatene er formidlet/publisert nasjonalt
og internasjonalt: BDR hadde 2. september
2019 sitt årlige nasjonale heldagsmøte hvor
leger og diabetessykepleiere fra alle landets
barneavdelinger deltar. Prosjektet ble også
presentert på det nasjonale møtet i 2018.
Tre av de deltagende barneavdelingene som
deltok i forbedringsprosjektet hadde da 45 min.
hvor de delte / presenterte sine erfaringer og
resultater fra prosjektet. Diabetesforbundet har
presentert prosjektet både i sitt medlemsblad
og på nettsidene sine. Leder av BDR, Torild
Skrivarhaug, ble invitert til å presentere
kvalitetsforbedrings-prosjektet og resultatene
på et møte i regi av Nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre 30. september 2019.
Helseminister Bent Høie var tilstede, og møtet
ble videooverført til alle RHFene. BDR sendte
inn abstrakt til ISPAD (International Society
for Pediatric and Adolescent Diabetes) i 2019.
Abstraktet ble presentert som poster «Improved
quality in diabetes care for children and
adolescents with type 1 diabetes in Norway. Data
from the Norwegian Childhood Diabetes Registry
(NCDR)”, på ISPAD 2019 Annual Meeting I
Boston, USA.

Prosjektnavn:

Onews: Obstretic Norwegian
Early Warning Score System

Prosjektleder:

Eva Astrid Øverland

Prosjektets mål var å utarbeide og implementere
et skårinsgverktøy for gravide og barselkvinner
og slik øke pasientsikkerheten ved å fange opp en
sykdomstilstand på et tidlig tidspunkt, følge den
over tid på en objektiv måte og sikre at adekvate
tiltak blir satt inn.
Tanken er at en forhøyet «skår» skal generere
en respons. Denne responsen består av tiltak
etter prosedyre og/eller forordning. Slik kan
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sykdomsutvikling begrenses og dødsfall
forhindres. ONEWS speiler de anatomiske,
fysiologiske og hormonelle forandringene
som skjer naturlig ved graviditet og i barsel.
ONEWS skal også fange opp det spesifikke
obstetriske sykdomspanoramaet. Cut-off
verdiene og responsen i ONEWS systemet er
derfor annerledes enn i andre systemer for
tidlig varsling av forverret tilstand. ONEWS er
et verktøy for tidlig varsling, ikke et diagnostisk
verktøy.
Prosjektets erfaringer:
■

Prosjektet anbefaler strukturert
kommunikasjon. Ved innføring av ONEWS
varslingssystem, anbefaler vi opplæring i
strukturert kommunikasjon som for eksempel
ISBAR. Vi anbefaler også tverrfaglig opplæring
i prinsippene for ABCDEF og helhetlig
tenkning.

■

Prosjektets anbefaler regelmessig og
tverrfaglig simuleringstrening hvor man
aktivt bruker ABCDEF, ONEWS og ISBAR
kommunikasjon.

■

Prosjektet anbefaler dokumentasjon av tidlig
varslingsskår og tiltak i journalsystemer, og
foreslår bruk av ONEWS varslingssystem
for alle kvinner fra erkjent graviditet samt
barselkvinner til og med 6 uker postpartum.
Dette gjelder også hvis kvinnen er innlagt i
andre sykehusavdelinger enn føde/barsel
avdelingen.

■

Søkestrategi Onews bygger på retningslinjer
utviklet i Irland: IMEWS, men tilpasser dette til
norske forhold.

I ONEWS systemet gis det fargetriggere (hvit,
gul og/eller rød) som summeres til en skår, det
vil si summen av gule og røde triggere. Skårer
kvinnen i det hvite feltet, er det liten risiko for
sykdomsutvikling de neste timene, men alvorlig
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sykdom kan heller ikke utelukkes. Hvis det likevel
er bekymring skal det gjøres tiltak eller videre
observasjon selv om alle parametere er hvite.
Skårer pasienten gule og/eller røde fargetriggere
skal det føre til en respons ifølge responsskjema
(algoritme). Ved tegn til alvorlig forverret tilstand
skal lege alltid tilse og vurdere pasienten. Ved en
høy skår bør lege ved intensiv/ anestesiavdeling
konsulteres og overflytting til høyere
omsorgsnivå vurderes. Det er et mål at tiltak/
oppfølging/overflytting til høyere omsorgsnivå
skjer uten forsinkelser. ONEWS er et helhetlig
system og det skal ikke gjøres forandringer i
ONEWS skåringskjema, men responsskjema
kan derimot tilpasses lokale forhold. Prinsippet
om varsling av ansvarlig jordmor/ lege oppover i
systemet og tilsyn fra lege bør beholdes. ONEWS
skal ikke brukes i aktiv fødsel, det vil si etter
at partogrammet er åpnet. Dette fordi vitale
parametere naturlig vil bli påvirket når kvinnen
har sterke smerter/rier. Men ONEWS kan brukes
i latensfase med sjeldne rier, og det må gjøres
en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.
ONEWS skal ikke brukes når obstetrisk pasient
er innlagt intensiv/ overvåkingsenhet, men kan
med fordel brukes ved overflytting fra intensiv/
overvåkingsenhet til sengepost. ONEWS kan
med fordel brukes ved utskrivning/ tidlig
hjemreise og vil da sikre en objektiv vurdering
og dokumentasjon av barselkvinnens fysiske
tilstand.
Resultatene er formidlet på ulike fora nasjonalt
samt en internasjonal konferanse (Dublin,
desember 2018). Nasjonalt har prosjektet
blitt presentert ved muntlig presentasjon for
Fagrådet for gynekologi og fødselshjelp Helse
Sør-Øst, den nasjonale simuleringstrenings
konferansen, Perinataldagene, Perinataldagen
Helse Sør-Øst, kveldsmøte anestesilegenes
høstmøte, LIS3 obligatorisk kurs Fødselshjelp
og Kvinnesykdommer, samt erfaringskonferanse
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arrangert av den nasjonale ONEWS
arbeidsgruppa. Prosjektet er presentert skriftlig
i «Gynekologen» NGF medlemsblad samt i
jordmortidsskrifter. Det er laget et heldagskurs
konsept som er formidlet til samarbeidspartnere
på samtlige sykehus. Det er også laget et
e-læringsprogram som deles ved forespørsel.
ONEWS vil nå inngå som et eget kapittel i
Veilederen fra Norsk Gynekologis Forenings
som blir publisert i oppdatert versjon i løpet
av vinteren 2020. ONEWS tas også inn i
Helsedirektoratets Pasientsikkerhetsprogram
«I trygge hender 24/7», og vil således bli den
nasjonale standarden for tidlig varslingsverktøy
for gravide og barselkvinner.

Prosjektnavn:

Oppgaveglidning og
pasientsikkerhet

Prosjektleder:

Kirsti Malterud

Prosjektet beskriver erfaringer blant fastleger i
Norge der horisontal oppgaveglidning kan svekke
pasientsikkerheten. Prosjektet har gjennomført
en kvalitativ studie med data fra et retrospektivt
tilgjengelighetsutvalg av fortløpende, allerede
publiserte kommentarer om emnet i en lukket
Facebook-gruppe for allmennleger i Norge.
Materialet besto av 43 unike innlegg fra
38 bidragsytere (23 kvinner og 15 menn)
som presenterte rikholdige og spesifikke
beskrivelser av potensielle avvikshendelser
som del av horisontal oppgaveglidning.
Analyse ble gjennomført med systematisk
tekstkondensering, en metode for tematisk
tverrgående analyse av kvalitative data.
Bidragsyterne rapporterte ulike hendelser i
tilslutning til horisontal oppgaveglidning som
kunne true pasientsikkerheten, og de beskrev
hvordan ekstraarbeid overført fra andre leger
i spesialisthelsetjenesten og velferdssystemet
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kunne skape administrative uklarheter og
bidra til risikofylte forsinkelser av nødvendige
undersøkelser. Overdiagnostikk, redusert
tilgjengelighet og uklare ansvarsforhold kunne
bli konsekvensen av at krav om tidkrevende
prosedyrer og forhåndsundersøkelser ble forlangt
før henvisning. Ressurskrevende oppdrag
utenfor allmennlegens kompetansefelt ble også
videresendt fra spesialisthelsetjenesten eller
helsemyndighetene uten forsvarlig opplæring
eller utstyr. Bidragsyterne rapporterte også
eksempler på hvordan potensiell malpraksis
pålegges allmennlegen av kolleger når
dømmekraft og beslutningsrom overstyres.
Analysen indikerer at pasientsikkerheten
kan trues når horisontal oppgaveforskyvning
planlegges og iverksettes uten en systematisk
prosess der alle aktører bidrar med vurdering av
tilgjengelige ressurser. ROS-analyse for å sikre
forsvarlig kompetanse, personell, ressurser, tid og
utstyr er nødvendig før slike reformer iverksettes.
Infrastruktur med lokale samhandlingsgrupper
kan styrke dialogen mellom helsetjenestenivåer
og forhandle ansvar og arbeidsdeling.
Resultatene formidles via artikkelen «How
can task shifting put patient safety at risk? A
qualitative study of experiences among general
practitioners in Norway» (Kirsti Malterud, Aase
Aamland, Anette Fosse) er ferdigstilt, innsendt
og akseptert for publisering i Scandinavian
Journal of Primary Health Care.
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Prosjektnavn:

Barn, overdiagnostikk,
overbehandling. Gjør Kloke Valg

Prosjektleder:

Ketil Størdal, leder av
Barnelegeforeningen

Helseatlasene har vist en stor variasjon i praksis
og i bruk av spesialisthelsetjenester for barn i
Norge. Overbehandling og overdiagnostikk er
sannsynlig, samtidig som enkelte grupper får
mindre helsetilbud enn det som er optimalt
for helseutfallet. Norsk barnelegeforening har
derfor engasjert seg i kampanjen Gjør Kloke
Valg (Choosing Wisely). Barnelegeforeningen
tror de konkrete rådene som blir gitt i denne
kampanjen bør følges opp med måling av endring
over tid, for å motivere for å endre praksis og
vise om anbefalingene har ønsket effekt. Når
rådene utformes og implementeres er involvering
av fagmiljøene viktig for å sikre eierskap, og
prosjektet ønsker å gjøre kampanjen kjent
blant klinikere og bidra til at fagfolk følger opp
anbefalingene fra Gjør Kloke Valg.
Barnelegeforeningen ønsket å gjennomføre dette
prosjektet ved å:
1. Involvere fagpersoner/interessegruppene gjennom to dagsseminar med fokus på hvordan vi
skal måle effekter, fornye anbefalinger og gjøre
rådene godt kjente.
2. Questback:
i.	Måling av i hvilken grad overdiagnostikk/
overbehandling oppleves av klinikere
ii. Kjennskap til kampanjen Gjør Kloke Valg
iii.	Innmelding av nye råd og anbefalinger
basert på egen erfaring
3. Endring i målbare effekter:
i.
i reseptregisteret (2 av rådene)
ii. Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister
iii. HELFO
iv.	lokalt på sykehus (blodprøver, rtgundersøkelser, oksygenmonitorering).
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Questback-undersøkelser ble utviklet i gruppa
og gjennomført gjennom teknisk støtte fra
Legeforeningens sekretariat. Tilsvarende
Questback-undersøkelse er også gjennomført
blant almenleger og radiologer i Den norske
legeforening. Data på målbare effekter er
innhentet fra Reseptregisteret og Norsk
Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister på landsbasis.
For bronkiolitt er data hentet inn fra fem utvalgte
sykehus gjennom journalgjennomgang av alle
barn innlagt i to sesonger før og etter lansering
av GKV.
Questback-undersøkelsene før start av prosjektet
viser at overaktivitet opplevdes av ni av ti leger,
og beskrives som et problem av åtte av ti.
Forventninger fra pasienter/pårørende var den
sterkeste driveren. En oppfølgende Questback ca.
seks måneder etter start av kampanjen viser at
den har blitt godt kjent i fagmiljøet, og oppleves
som viktig og praktisk nyttig i pasientkontakten.
Foreløpige data på effekt av anbefalinger viser at
bruk av PPI til spedbarn har gått betydelig ned,
mens systemiske steroider ser ut til å endre seg
i liten grad. Antibiotika til terminfødte fortsetter
å gå ned (>30% siden 2016). Foreløpige data
på bronkiolitt tyder på at bruk av rtg toraks går
noe ned, men med betydelig variasjon mellom
sykehusene.
Questback-data er formidlet i mange fora til
lansering av kampanjen, og er også omtalt i
media (NRK, Dagens Medisin). En artikkel er
snart klar for innsending. Foreløpige resultat er
allerede presentert på Pediaterdagene i januar
2020.
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Prosjektnavn:

Revisjon av veileder i
fødselshjelp

Prosjektleder:

Nils Halvdan Morken
og Kristen Hald

Prosjektet ønsket å lage norske oppdaterte
retningslinjer for fødselshjelp.
Styret i NGF utnevnte ansvarlig redaktør og
redaksjonskomite som ledet arbeidet med
revisjonen. Alle kapitler i den eksisterende
veilederen fra 2014 ble revidert av en forfattergruppe på 2-10 personer. Gruppen ble ledet av en
kapittelredaktør, utnevnt av redaksjonskomiteen,
med spesialkompetanse innen feltet. Det
er innhentet ekspertise fra andre fagfelt og
profesjoner der dette har vært hensiktsmessig.
Det ble laget 11 nye retningslinjer. Retningslinjene
er kunnskapsbaserte, men det er brukt en
tilpasset og forenklet grade modell da full
grading ikke ville vært mulig innenfor de rammer
som er tilgjengelig. Alle kapitler ble lagt ut
på høring. Høringsinnspillene ble vurdert og
ytterligere korreksjoner utført. Midlene fra
Fondet ble brukt til å dekke et 1.dags kickoff
seminar hvor alle kapittelredaktører fikk innføring
i kunnskapsbasert retningslinjearbeid samt
praktisk info om form, innhold og prosess.
Foreningen har også hatt hjelp av en timebetalt
administrasjons sekretær.
Arbeidet pågikk i 22 måneder og ble ferdigstilt
19/6-2020. Det ble revidert 54 kapitler og
laget 11 nye. Totalt inneholder revidert veileder
65 kapitler. Jobben ble gjort av medlemmer
i NGF på frivillig ubetalt basis. Publisering
ble ca. 6 måneder forsinket både fordi
hele veilederen ble lagt ut på høring etter
anbefaling fra generalforsamlingen i oktober
2019 og høringsfristen ble utsatt på grunn av
koronapandemien.
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Prosjektet er basert på modellene for
kvalitetsforbedring utviklet av seksjon for
kvalitetsutvikling i tidligere Kunnskapssenteret
i Folkehelseinstituttet (https://www.
helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoderog-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring)
og er en enkel database for kartlegging og
registering av feil og mangler ved kurveføring og
samstemming samt deres alvorlighetsgrad.

tvers av lege- og sykepleiergruppen omkring
forebygging og håndtering av feil forhold knyttet
til medikamenthåndtering og samstemming.
Feil og mangler knyttet til samstemming og
kurveføring ble kartlagt og systematisert
etter type feil og alvorlighetsgrad. Gjennom
tverrfaglige samtaler med leger og sykepleiere
gjort av likemenn- og kvinner, basert på
pedagogiske prinsipper, motiverende samtale
og metoder for undervisning i smågrupper ble
feilene og manglene på kurver og samstemming
gjennomgått og diskutert. Videre ble det
ukentlig holdt undervisning i samstemming
og kurveføring på klinikkens morgenmøte,
erstattet med epost og samtale med mindre
grupper under covid-perioden etter gjeldende
smittevernregler. Prosjektet har vist en klar
reduksjon i antall feil per kurve etter tverrfaglig
gjennomgang i smågrupper og enkeltvis.
Foreløpige resultater viser at alle leger som
har vært med på gjennomgang av kurver har
en reduksjon i antall kurvefeil og -mangler.
Foreløpige resultater viser at dette også gjelder
leger som ikke har gjennomgått egne kurvefeil,
men deltatt på fellesundervisning om kurver
og samstemming. Videre rapporteres det fra
klinikkens leger et økt fokus på kurvefeil samt
samstemming. Både overleger og LIS har en
rekke spørsmål om kurveføring og samstemming,
og prosjektet har avdekket et behov for å styrke
undervisning og veiledning i samstemming.
Antall samstemte medisinlister/kurver, målt på
en post, har gått fra et utgangspunkt på 42%
samstemte kurver til 86-100% samstemte kurver
over en 8-ukers periode. Videre har samtalene
med leger og sykepleiere resultert i en rekke
endringer av medikamentkurven med formål å
unngå dobbeltregistreringer, forenkle utfyllingen
og lette den administrative arbeidsbyrden

I dette prosjektet var det overordnede
formålet er å sikre åpenhet og trygghet på

Prosjektet har bestrebet å være et positivt
tilskudd i legenes hverdag med hyppig og

Revidert veileder i fødselshjelp 2020 er
tilgjengelig på NGF sine hjemmesider.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/
fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/
veileder-i-fodselshjelp/
Det er sendt ut medlemsmail med informasjon
og det er omtalt i NGF sitt medlemsblad
Gynekologen. I tillegg har alle medlemmer fått
mulighet til å komme med høringsinnspill. Egen
App vil også bli tilgjengelig snarlig.

Prosjektnavn:

Kvalitetsforbedringsprosjekt for
kurveføring og samstemming

Prosjektleder:

Anja Fog Heen

Legemiddelfeil er en betydelig årsak til
pasientskade, feilbehandling, manglende
behandling, videreføring av feil og unødvendig
ressursbruk både knyttet til helsepersonells tid
og forlengede innleggelser for pasienter. Ca.
40% av rapporterte uønskede hendelser på
Lovisenberg Diakonale sykehus i 2018 handlet
om legemiddelbruk, feilførte og mangelfulle
medikamentkurver og manglende samstemming.
Erfaringsmessig er det store mørketall knyttet til
hva som rapporteres som uønskede hendelser på
dette området.
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kortvarig undervisning, tilbakemelding og
diskusjon og tilbakemeldinger fra en rekke leger
tyder på at prosjektet at bidratt til en mer positiv
holdning rundt kurveføring og samstemming.
Undervisningen på morgenmøtene har i covidperioden blitt erstattet av undervisning per
epost samt samtale med leger i mindre grupper
innenfor gjeldende smittevernregler.
Resultatene er formidlet til sykehusets kvalitetog pasientsikkerhetsutvalg, til klinikkens ansatte
samt at et foreløpig manuskript er utarbeidet, og
forventes innsendt medio august 2020.

Prosjektnavn:

Kvalitetssikring av
somatikkprosjektet i FACT
Gamle Oslo

Prosjektleder:

Daniel Mørk

Dette prosjektet har et fokus på den somatiske
helsa til en pasientgruppe med alvorlige psykiske
lidelser. På grunn av medfølgende symptomer
(angst, depresjon, vrangforestillinger) og usikker
økonomi har denne pasientgruppen problemer
med å gå til legen selv, og de har problemer
med å følge opp egen fysiske helse på grunn
av sin psykose- eller schizofrenilidelse. Det har
vært svært viktig at pasienten har opplevd tillit
til behandlerne, og at behandlerne har jobbet
målrettet for å oppnå dette. Å utprøve og utvikle
metoder og teknikker i konsultasjonen med
helsepersonell for denne gruppa er derfor svært
viktig. Dette forprosjektet, kvalitetssikringen
av somatikkprosjektet, har vært et viktig
steg i å kartlegge pasienters og behandleres
erfaringer. Forprosjektet søker også å legge opp
til videre arbeid og kvalitetssikring, slik av videre
evalueringer blir konstruktive.
Somatikkprosjektet i FACT Gamle Oslo hadde
oppstart i 2016 med et mål om å ta FACT
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Gamle Oslo sin pasientgruppes somatiske
plager og livsstilssykdommer på alvor. Det siktet
også på å redusere risikoen for utvikling av
livsstilssykdommer, bedre den generelle helsen,
samt lære pasienten å ta bedre valg i forhold
til livsstil, aktivitet og kosthold. Målet med
denne evalueringen var å finne ut i hvilken grad
pasienter opplever reduksjon i somatiske smerter
og symptomtrykk, og å gjennomgå metodikk for
oppfølging og behandling – en kvalitetssikring.
Det er velkjent at den forventede levetiden
for personer med alvorlig psykisk sykdom er
omkring 20 år kortere enn befolkningen for øvrig,
og selv ved kontakt med primærhelsetjenesten
kan behandling være mangelfull. Derfor gikk
prosjektet i gang med en allmennlege og en
fysioterapeut med en stillingsbrøk som tillot for
dedikert tid kun til pasienter av FACT Gamle
Oslo og deres somatiske helse. De deltar på
ukentlige møter med helsepersonellet i FACTteamet, en viktig integrering som sørger for at
de er oppdatert på pasienters sykdomsbilde
og at de blir godt kjent med hvordan
spesialhelsetjenesten og FACT-team jobber.
Gjennom semistrukturerte intervjuer
med pasienter og behandlere kan denne
evalueringens si noe om hvordan pasienters tillit
til behandlerne i prosjektet er nært knyttet til
deres integrasjon i FACT-teamet, noe som kan
fortelle om at teamet, og/eller FACT-modellen
fungerer godt. Flere pasienter med langvarige
smerter og nedsatt bevegelse iblant annet
skuldre og rygg, forteller om hvordan behandling
hos fysioterapeuten har ført til bedring, noe
de spekulerer i har ført til bedre psykisk helse.
En reduksjon i fysiske smerter har ført til
mindre usikkerhet og engstelse, og potensielle
vrangforestillinger, og dermed økt innsikt og
trygghet på eget sykdomsbilde. Ved helsesjekk
har allmennlegen avdekket blant annet diabetes,
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kols og svulst, og gjennomført regelmessig
sårvask og lignende med pasienter hvor dette
ellers har vært neglisjert. Behov forteller om for
at prosjektet bør gå over i stabil og langvarig drift
for å sikre gode pasientforløp og ha langvarig
effekt på livsstilssykdommer.

fødsel og indikasjon for keisersnitt på en enkel,
reproduserbar og entydige måte. Bare gjennom
en standardisert klassifikasjon av behandling
gjennom fødselen vil vi være i stand å identifisere
årsaker til behandlingsvariasjonen, for eksempel
bruk av keisersnitt.

Resultatene er formidlet internt i bydel Gamle
Oslo, samt sosiale medier, og på nettsider til
samarbeidspartnere som NAPHA, KORUS,
NK-ROP gjennom artikler.

Prosjektet så at det manglet så langt et enkelt,
entydig og reproduserbart klassifikasjonssystem
for keisersnitt i fødsel, som både beskriver
fødselsforløp, behandling med ri-stimulerende
medisin og indikasjon for inngrepet. Dette
prosjektet hadde derfor som mål å utforme et
nytt klassifikasjonssystem for dette på norske
fødeavdelinger.

Prosjektnavn:

Testmiljø for Prehabilitering

Prosjektleder:

Kristoffer Lassen

Dette prosjektet har opplevd flere forhold som
har påvirket gjennomføringen. Først har ikke
OUS kunne skaffe nødvendig infrastruktur til veie
(rom + utstyr for oksygenopptaksmåling, CPET).
Dernest har pandemien ødelagt det meste
av langtidsplaner og presset frem forenkling
og rasjonalisering på mange felt. Prosjektets
deltakere lå langt etter med ventelister og
kunne derfor ikke prioritere prosjektet om
kvalitetsutvikling. Prosjektleder har derfor tatt
avgjørelsen at prosjektet skal avsluttes.

Prosjektnavn:

Klassifikasjon av keisersnitt i
fødsel

Prosjektleder:

Jørg Kessler

Riktig bruk av keisersnitt er viktig for ikke å
utsette fødende kvinner og deres nyfødte
barn for unødig morbiditet og mortalitet.
De fleste keisersnitt i Norge utføres som
akutt inngrep i fødsel. Utvikling av en fødsel,
håndtering av fødselskomplikasjoner og valg
forløsningsmetode er en kompleks prosess. En
videre kvalitetsforbedring av fødselshjelpen i
Norge krever at vi kan beskrive håndtering av
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Metodisk gikk prosjektet frem ved at et nytt
klassifikasjonssystem for keisersnitt i fødsel
ble brukt på alle deltakende avdelinger.
Klassifikasjonen ble i prosjektperioden kun
gjort av spesielt utdannet personale. Disse
ble gjort kjent med klassifikasjonssystemet
gjennom tilsendt utdanningsmateriale i form av
vitenskapelig publikasjon, skriftlig instruksjon
og en kasussamling med tilhørende korrekt
klassifikasjon. Legene og jordmødrene som stod
for klassifiseringen ble invitert til et seminar,
der klassifiseringssystemet ble gjennomgått
i detalj. Seminaret ble avsluttet med en
sertifiseringstest, som sikret en tilfredsstillende
overenstemmelse i klassifiseringen av samme
kasus. Selve datainnsamlingen varte i 6
måneder. Prosjektdeltakerne ble fulgt opp med
to telefonkonferanser i innsamlingsperioden. På
en avsluttende samling ble prosjektresultatene
presentert og diskutert.
Klassifikasjonssystemet er nå utviklet og
klassifikasjonsverktøyet er introdusert på 25
norske fødeavdelinger, som stod for 80% av
fødepopulasjonen i en halvårsperiode i 2017.
Det nye klassifikasjonssystemet har vist seg
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å kan læres i løpet av kort tid og viser god
reproduserbarhet. Permanent bruk av et slikt
klassifikasjonsverktøy i elektronisk fødejournal og
rapportering til Medisinsk fødselsregister vil bli
et unikt hjelpemiddel i kvalitetsarbeidet på den
enkelte avdelingen. På lik linje med 10-gruppeinndelingen vil den muliggjøre en standardisert
sammenlikning av utfall ved fødsel på tvers
avdelingene.
Resultater fra studien ble presentert på et
avslutningsseminar 14.05.2018. Data ble også
presentert som muntlig foredrag på FIGO
verdenskongressen i Rio de Janeiro oktober 2018
og på Perinataldagene i Stavanger i november
2018. Videre ble data presentert som poster på
Annual meeting, Society of Fetal and Maternal
Medicine, februar 2020 i Dallas, USA. Abstraktet
ble deretter publisert i American Journal of
Obstetrics and Gynecology: https://www.ajog.
org/article/S0002-9378(19)32240-9/fulltext
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