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Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt


Kvaliteten på diabetesbehandlingen for barn er godt dokumentert av Barnediabetesregisteret,
mens gode data på diabetesbehandlingen for voksne har vært etterlyst. I 2006 ble Norsk
diabetesregister for voksne opprettet. Registeret har som formål å overvåke og forbedre
kvaliteten på behandlingen av personer over 18 år med diabetes.



Det er frivillig både for lege og pasient å delta i registeret. 29 av ca. 40 diabetespoliklinikker
(73 %) sendte inn data til voksendiabetesregisteret i 2012, og antallet er økende. I
allmennpraksis var det bare 208 av ca. 4000 allmennleger (5 %) som sendte inn data for
2012.



For bruk på legekontor har diabetesregisteret laget et elektronisk skjema (Noklus
diabetesskjema) som samhandler med det ordinære journalsystemet. Skjemaet er ment både
som et klinisk verktøy/huskeliste for legen og som et innsamlingsverktøy for registeret.
Programvaren er gratis og sendes til legekontoret per post sammen med installasjons- og
brukerveiledning. Undersøkelser vi har utført, viser at mange av de som får tilsendt
programvaren ikke tar den i bruk.



Diabetesregisteret har per i dag ikke ressurser til å gi veiledning på alle legekontor. Vi ønsker
derfor å sende ut en opplæringsfilm sammen med programvaren. Opplæringsfilmen vil kunne
brukes av den enkelte lege eller i kollegagruppene. Filmen vil også kun brukes på ulike kurs.

Mål for prosjektet
Hovedmålet med prosjektet er å lage en opplæringsfilm om Noklus diabetesskjema som både kan
brukes av den enkelte lege, i kollegagrupper og i kurs- og veiledningssammenheng.

Metodisk tilnærming / evaluering og måling av effekt
Det vil bli gjort en evaluering i ettertid for å se om rekrutteringen til registeret har blitt bedre og om de
som rapporterer inn data har sett filmen. Det sendes ut spørreskjema til legekontor som har sendt inn
data til registeret for å spørre om de har sett filmen. Det planlegges å skrive en artikkel om
rekrutteringen til Norsk diabetesregisters for voksne og der vil rekruttering ved hjelp av filmen være
en del av artikkelen.

Planlagt bruk av resultat i eiga eining
Filmen vil kunne brukes som markedsføring for diabetesregisteret.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Denne filmen vil kunne brukes av alle legekontor i hele landet.
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