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Formål med Norsk 
diabetesregister for voksne

1 forbedre kvaliteten på behandling av 
personer med diabetes over 18 år

2 danne et viktig grunnlag for forskning om 
diabetes og diabetesrelaterte sykdommer



Litt om Norsk diabetesregister for voksne

• Nasjonalt kvalitetsregister som finansieres av Helse Vest. 

• Daglig drift er lagt til Noklus

• Samtykkebasert- enn så lenge

• Samler data både fra sykehus og legekontor

• Totalt antall pasienter i registeret i 2018 er 58120
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Innsamling av data om type 1 diabetes 
fra spesialisthelsetjenesten

• Alle sykehus i landet har installert fagjournalen Noklus 
diabetes (DIPS fastTrak)

• Lisenskostnad til DIPS for hvert sykehus

• Registerdata hentes rett fra journalen januar årlig

– Ingen dobbeltføring for behandler

– Autovaliderte data inn til registeret

– Komplette data

– Fornøyde klinikere som gladelig rapporterer til NDV



Noklus Diabetes (DIPS FastTrak)



Tilbakemeldingsrapport til hver diabetesklinikk og 
hver enkelt fastlege hvert år



Brukermøte på Gardermoen for alle landets 
sykehus i mars hvert år 



Dårlig regulert diabetes er farlig! 

Referanse: Carlsen S, Skrivarhaug T, Thue G, Cooper JG, Gøransson L, Løvaas K, et al. Glycemic control and complications 
in patients with type 1 diabetes - a registry-based longitudinal study of adolescents and young adults. Pediatr Diabetes. 
2016.

HbA1c-nivå Ved 14-18 år Ved alder 26-30 år %-andel med komplikasjoner

Mellom 7 og 9 % ja ja 24

over 9 % ja nei 42

over 9 % ja ja 72



Prosentandel pasienter med type 1-diabetes med HbA1c 
≥ 75 mmol/mol (9 %) på diabetespoliklinikkene i 2016. 

Range 7 – 25%

.



Stavanger
universitetssykehus hadde
spesielt fokus på pasient-
gruppen i 2013-2015

2013 19,2 % med HbA1c ≥  75 mmol/mol (9 %)

2015 13,6 % med HbA1c ≥ 75 mmol/mol (9 %)

• Enkle tiltak 

– Hyppigere kontakt

– Mer fokus





Kvalitetsforbedringsprosjekt 2016-2018:

«Type 1-diabetes: Forebygge utvikling av senkomplikasjoner ved å 
redusere HbA1c hos høyrisikopasienter (HbA1c ≥ 75 mmol/l (9 %))»



Styringsgruppen for prosjektet



Hvordan ble prosjektet gjennomført?
• 2-3 kontaktpersoner fra hver diabetespoliklinikk har vært på fire dagsmøter 

på Gardermoen i perioden februar 2017- april 2018. 



• Opplæring i 
kvalitetsforbedrings-
metodikk og faglig påfyll

• Oppstartsmøte og 
idemyldring på hver 
diabetespoliklinikk

• Månedlige målinger

• Skype-møter mellom 
samlingene, mail etc

med registerledelsen



Hver diabetespoliklinikk laget en egen handlingsplan



Målinger undervegs-Alfa Omega!

• Registeret bestilte en lokal rapport fra DIPS 
på andel pasienter med HbA1c ≥ 75 mmol/l 
(9%) basert på journaldata 

– Raskt

– Billig

– Nye tall hver måned rett fra journal

– Alle avdelinger tok denne ut ca en gang per 
måned for å følge egen utvikling.





• Aggregerte data fra alle sykehus i Dashboard-visning

• Visuell grafisk fremstilling, oppdateres av DIPS hver 
måned.

• Brukes både av avdelingene og registeret

• KPI (hvilke variabler som skal vises) ca 10 000 kr per 
variabel

• https://dashboard.fasttrak.no/organizations/6906cd44-
e234-4fea-ad11-25eea26ec8b4?focus_area_id=a25c1c35-
591d-48e8-ab84-20d4c4feeb1e

Litt lenge mellom hver årsrapport

https://dashboard.fasttrak.no/organizations/6906cd44-e234-4fea-ad11-25eea26ec8b4?focus_area_id=a25c1c35-591d-48e8-ab84-20d4c4feeb1e




Hovedmål for prosjektet
• Redusere andel med HbA1c ≥ 75 mmol/l med 30 %

Stort, hårete mål!!

Analyseres på pasientnivå ved hjelp av registerdata fra 2016 og 2018. Ser 
også på andre variabler i registeret, f. eks antall ketoacidoser



12 av 13 diabetespoliklinikker hadde signifikant fall i 
andel med HbA1c ≥75 mmol/l (9 %) ved prosjektslutt





Dagens tips for avdelinger som 
vil drive med kvalitetsforbedring!

• Ta forbedringsutdannelse i regi av 
pasientsikkerhetsprogrammet

• Bruk registerdata i denne utdanningen


