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

Læringsnettverk for legekontor oppfattes som nyttig og motiverende av deltakerne.  
En forutsetning for utbyttet er en ledelse på kontoret som sikrer tilstrekkelig 
øremerking av tid, og samlinger med egnet intervall. Videre er tilrettelagt 
ledelse/veiledning en viktig faktor. 
 
Mange kontorer trenger lengre tid for å kunne vise planlagt gevinst av tiltak enn de 8-9 
mnd som ble brukt i dette prosjektet. Hovedandelen av aktiviteter kan best 
karakteriseres som lovende. Det synes vesentlig å anlegge et lengre perspektiv, også for 
å vise at kvalitetsarbeid gir sikker bedring, og for at endringer kan konsolideres. 
 
Temavalgene for tverrfaglig kvalitetsarbeid retter seg i hovedsak mot organisatoriske og 
generelle forhold i praksis. Deltakerne synes å være opptatt av behovet for å bygge opp 
en systematikk over tid. Det er behov for et felles utgangspunkt for å trekke hele 
kontorteamet i gang sammen. Erfaringen er at Maturity Matrix gjennomgang er mer 
egnet i så måte enn Kvalitetsindikatorrapporten. 
 
Indikatorrapporten synes å være et lovende utgangspunkt for dialog mellom kontoret og 
kommuneoverlegen. 
 

Prosjektet støtter plan om fortsatt bruk og forbedring av Medrave – verktøyet. 
 
BAKGRUNN 
 
Legeforeningens prosjekt «Senter for allmennmedisinsk kvalitet» (SAK) gjennomførte i 
2012 læringsnettverk i alle landsdeler  med i alt 27 deltakende legekontorer, der både 
fastleger og helsesekretærer deltok. Det deltok typisk tre eller fire kontorer i hvert 
læringsnettverk. Disse ble ledet av leger og helsesekretærer som hadde fått spesiell 
opplæring for oppgaven. Før oppstart av læringsnettverkene ble det på hvert kontor 
gjennomført en kartlegging av hvordan legekontoret var organisert ved bruk av 
metoden Maturity Matrix.   Overordnet tema for forbedringsarbeidet var å bedre 
organisering av eget kontor. Hvert kontor valgte selv hva de konkret skulle arbeide med 
ut fra hva de syntes var relevante og aktuelle for seg. 
 
Prosjektet ble evaluert og oppsummert i rapporten Praksisnær kvalitetsforbedring ved 
fastlegekontorer.   
 

https://legeforeningen.no/PageFiles/140687/130528%20%20SLUTTRAPPORT%20L%c3%86RINGSNETTVERK%20SAK.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/140687/130528%20%20SLUTTRAPPORT%20L%c3%86RINGSNETTVERK%20SAK.pdf
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Hvert fastlegekontors sluttrapport ble vurdert med et evalueringsverktøy (BREIN) som 
er utviklet for et annet formål; evaluering av sluttrapporter i Legeforeningens 
gjennombruddsprosjekter.   Det var stor spredning i skår både på enkeltkriterier og 
samlet. Av de 25 sluttrapportene i hovedprosjektet ble seks (24 %) klassifisert som 
vellykkede, 12 (48 %) som lovende og sju (28 %) som usikre.  
 
Prosjektet i 2012 skulle prøve ut det elektroniske rapportverktøyet Medrave som gjør 
uttrekk av data fra elektronisk pasientjournal og presenterer rapporter som kan brukes 
ti kvalitetsarbeid.  Imidlertid var de tekniske hindringene for bruk av programmet så 
store at det ble brukt lite.  
 
Kvalitetsutvalget for allmennmedisin i Dnlf utviklet i 2006 et forslag til 
kvalitetsindikatorer for allmennmedisin. Det var ikke gjort forsøk på praktisk bruk av 
disse indikatorene i kvalitetsarbeid.  Indikatorsettet ble imidlertid justert i 2013 med 
tanke på dette.   

140227   Indikatorer 
for allmennmedisin SKIL.docx

 
 
FORMÅL  
 
En ønsket en ny utprøving av Medrave4 i læringsnettverk. Medrave hadde utviklet en 
egen rapport av kvalitetsindikatorene som kunne gi data både for den enkelte lege og på 
kontornivå.   En ønsket å vurdere om denne rapporten kan være et godt utgangspunkt 
for læringsnettverk. 
 
Prosjektet ønsket en vurdering av om kvalitetsindikatorrapporten er nyttig for faglig 
medisinsk ledelse i kommunen og dialog med legekontorene. Lov og avtaleverk 
forutsetter at fastlegene avgir data om sin praksis til kommunen, men det er gjort få 
erfaringer med dette.   
 
Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) ble opprettet av Legeforeningen som et AS i 
januar 2014, og prosjektet ble gjennomført som en del av forberedelse til etableringen. 
 
ORGANISERING 
 
Det ble organisert læringsnettverk tre steder i landet, med veiledere fra SAK prosjektet i 
2012. Disse kommunene var representert: 
 
Tromsø: Tre legekontor 
Øvre og Nedre Eiker: Tre legekontor hvorav ett trakk seg på grunn av tekniske 
problemer ved installering av Medrave.    
Porsgrunn/Skien: Tre legekontor. 
 
Kommuner Veileder 
Tromsø Sirin Johansen 

https://legeforeningen.no/PageFiles/52002/120220%20Kvalitetsindikatorer%20allm%20med.pdf
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Øvre/Nedre Eiker Anne-Hilde Crowo 
Porsgrunn/Skien Bjørnar Nyen 
 
 
Arbeidet ble koordinert og ledet av sekretariatet i Norsk forening for allmennmedisin 
v/spesialrådgiver Tor Carlsen.  
 
METODE 
 
Prosjektarbeidet fulgte samme opplegg som beskrevet i rapporten fra 2012 prosjektet, 
bortsett fra at Maturity Matrix – verktøyet ikke ble brukt.  Veileder hadde 
introduksjonsmøte med hvert enkelt kontor i forkant av det første av tre 
nettverksmøter.   En tok ut kvalitetsindikatorrapport fra  Medrave som utgangspunkt og 
gjentok disse målingene en-to ganger i løpet av prosjektperioden.  
 
Deltakerne ble bedt om å fylle ut skjema med vurdering av arbeidet som i 2012, og 
kontorene skulle skrive en kort rapport som grunnlag for vurdering av prosessen. 
 
FORBEDRINGSTEMAER 
 
Følgende tabell gir oversikt over forbedringstemaene i læringsnettverkene. 
Kontor Temaer 
Kaigata, Tromsø Overordnet: Utvikle plan for forbedringsarbeid ved kontoret 

Oversikt over diabetesbehandling 
Innføre brukerundersøkelse 
Innføre Trinnvis systemet for internkontroll 

Skansen, Tromsø Diabetesbehandling 
Tilrettelegging funksjonshemmede 
Innføring Trinnvis 

Langnes, Tromsø Tilrettelegging av lokaler 
Gjennomføre Trinnvis 
Forbedre diabetesbehandling 

Kirkegaten, Skien Tekstmaler for 
labrekvisisjoner 
Ajourføre 
adresselister 

Avviksmeldinger 
ris og ros kasse 
Timeoppsett 
Antibiotikabruk 
HLR kurs 

 

Heistad, Porsgrunn Sju skiftestueprosedyrer 
Gjennomføre kurs i akuttmedisin for alle 
Gjennomføre kurs i antibiotikabehandling for legene 

Porsgrunn legesenter Diabetes oppfølging,   
HLR, AHLR; innføre årlig trening 
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Antibiotikaforskrivning 
Solbergmoen, Nedre 
Eiker 

Kapasitet for ø hjelp/bruk av legevakt 
Pasienttilfredshetsundersøkelse (NorPEP) ved hjelp av SMS 

Skotselv, Øvre Eiker Forbedring av diabetesbehandling 
Pasienttilfredshetsundersøkelse (NorPEP) 

 
RESULTATER 
Indikatorrapporter 
Medrave rapportene kjørte på alle kontorer men med en god del tekniske feil som stort 
sett ble rettet opp underveis. Se under om Medrave data. 
En ny indikator gjaldt bruk av legevakt på virkedager pr legeliste justert for listelengde. 
Rapporten må tas ut på legevaktssentralens server. I en av kommunene stoppet denne 
rapporten opp på grunn av kapasitetsbegrensninger i server eller Winmed2, og 
legekontoret som valgte forbedringsarbeid med dette, nådde ikke i mål. Rapporten lot 
seg imidlertid kjøre for de andre kommunene. 
 
Rapportene  viste at de deltakende kontorene hadde innarbeidede rutiner med faste 
møter, deltakelse i tverrfaglige møter og NAV møter, god tilgjengelighet for øyeblikkelig 
hjelp, og  de hadde tilbud om sykebesøk. 
 
Individuelle spørreskjemaer om deltakererfaringer 
26 av 30 leger anga at de ønsker å delta pånytt i tilsvarende tilbud.   
16 av 30 medarbeidere bekreftet det samme.  De fleste av medarbeiderne som svarte 
nei, jobber på et stort kontor hvor bare en liten gruppe engasjerte seg på 
fellessamlingene.  En gjennomgående bemerkning blant de som ikke svarte bekreftende, 
var manglende prioritering av tid til forbedringsarbeidet på kontoret.  
 
Vurdering av prosjektrapporter 
Alle kontorer leverte rapporter. En vurdering av mulighetene for systematisk bruk av 
skåringsverktøy ga konklusjonen at delprosjektene var ulike med hensyn til innhold slik 
at verktøyet ikke ville gi et resultat egnet for sammenligning, verken kontorene imellom 
eller vis a vis forsøket i 2012. 
 
Hovedinntrykk av rapportene er: 
Forbedringsaktivitetene var i hovedsak rettet mot å bedre systemer, rutiner, prosedyrer 
og kunnskap/ferdighet, uten å ha som mål å vise bedrede tjenester til pasient. 
 
Bedret diabetesomsorg med bruk av Noklus diabetesskjema var et tema ved en rekke 
kontorer, men ingen rakk å komme i mål med å vise endring på pasientnivå, verken i 
oppnåelse av mer systematisk årskontroll eller i bedrede verdier for langtidsblodsukker. 
 
Et kontor kunne vise dreining mot smalspektret antibiotikaforskrivning fra 1. (21 %) til 
2. og 3. måling (66 %) for luftveisinfeksjon. 
 
Rapportene indikerer i hovedsak et utbytte av aktiviteten  på linje med forsøket i 2012, 
hvor et flertall av forbedringsaktivitetene ikke kan dokumentere målbart resultat men 
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karakteriseres som lovende. Nær alle rapportene konkluderer også med at man har hatt 
for kort tid og vil følge opp aktiviteten etter prosjektet. 
 
Et kontor har gjort et omfattende arbeid med pasienttilfredsundersøkelse med bruk av 
SMS og questback metodikk, og har presentert en omfattende rapport. Det påvises her at 
resultatene er ganske like med andres data.  En liten gruppe er misfornøyd med mye og 
en stor gruppe er fornøyd med det meste. Når dataene fra de som er misfornøyd på de 
fleste punkter, filtreres vekk, og så presenteres for den enkelte lege, kommer det fram et 
utgangspunkt for refleksjon om hva kvalitet er.  Undersøkelsen anbefales ikke til andre 
selv om den er teknisk elegant gjennomført.  
Konklusjon: NorPEP gir jevnt høye skår, utbytte for kvalitetsarbeid synes begrenset, og 
fokusgruppeintervju kan være en bedre metode for å få fram brukersynspunkter 
Den viser at det er behov for utvikling av nye spørsmål, stadig med nye metoder for 
gjennomføring. 
 
Erfaringer med læringsnettverkene 
 
Generelt 
Læringsnettverkene hadde som i 2012 åpning for ulike temavalg, både organisatoriske 
og kliniske/fagtematiske. Behovet for en felles start ble bedre ivaretatt med 
gjennomgang av Maturity Matrix enn med indikatormålingene. Delvis ble 
oppmerksomheten rettet mot mulige feil i rapportene, delvis er nok indikatorsettene av 
større interesse for legene enn for medarbeiderne. 
 
Veilederne understreker helsesekretærenes nøkkelrolle for engasjement i 
læringsnettverkene, både som kontaktpunkt til kontorene.  
Det er en fordel med mindre enn 4 måneder mellom samlinger. 
 
En lege og en medarbeider bør utpekes som kontaktpersoner pr legekontor. 
 
Det er vesentlig å finne ett felles tema for alle kontor i samme nettverk, som alle har 
eierskap til. 
 
Veiledning 
Det var lite etterspørsel etter veiledning/støtte underveis.  Veileders rolle er å være 
inspirator og koordinator. Veileder må kunne finne faglig støttemateriale ved behov. 
Veileder må være tilgjengelig selv om det er liten bruk. Veileder må være forberedt på 
intervensjon dersom vanskelige interne prosesser utløses. 
SKIL bør ha beredskap for veiledning av veiledere/gruppeledere. 
 
Som ekstern veileder har en behov for å klargjøre tydelig rolle – «ikke spion fra 
Legeforeningen, men en fastlege fra et vanlig kontor som kan veilede dere i deres 
problemstillinger» 
 
De fleste deltakerne synes strukturen i læringsnettverkene er bra.  Det er nødvendig at 
en person drar prosessen. 
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Medrave4 
En opplevde en rekke utfordringer 

- Serverstopp ved installering på et kontor. Det ble konkludert at 

årsakssammenheng med programmet er lite sannsynlig 

- Forskrivningsmodulen, i bruk med Winmed2 og Vision, er ikke tilgjengelig for 

Medrave. Problemet forsvinner etterhvert fordi disse programmene fases ut 

- Takshistorikk forsvinner ved konvertering til nytt program. En del av 

indikatorene bygger på takster. 

- Manglende standardisering av oppsett av timebok gjør sammenligninger 

vanskelig. 

Medrave firmaet var aktive i oppfølging av problemene som oppsto og vurderingen av 
videre bruk av indikatorrapporten er positiv.   
 
Det har vært SAK/SKILs erfaring at Medrave4 sine mange muligheter blir tatt i bruk i 
begrenset utstrekning, dersom det ikke legges til rette med ekstra støtte. 
 
Bruk av prosjektor/storskjerm er sterkt ønskelig for diskusjon og gjennomgang av 
rapporter. 
 
Medrave bør ha funksjonalitet for samlet presentasjon av resultatene fra 
deltakerne/kontorene i kvalitetsmøte. 
 
 
 
Nytte for kommuneledelsen 
Kommunene v /kommuneoverlegene ga alle uttrykk for positive erfaringer og 
potensiale for å utvikle dialog mellom legekontorene og kommunen. Porsgrunn 
kommune ønsker at alle legekontor deltar i slike aktiviteter, og Porsgrunn jobber for at 
kommunen finansierer Medrave rapport fra alle. Samme ønske er uttrykt fra Eiker 
 
En målsetting er en samtale i året med fastlegen, individuelt og kontornivå. 
Hovedspørsmål kan være: Hva har du/dere gjort av kvalitetsarbeid i år og hva 
planlegger du å gjøre neste? 
 
Det er et samlet inntrykk fra dette prosjektet at rapporten egner seg som utgangspunkt 
for slike samtaler.  
 
Porsgrunns rapport som innhentes fra alle fastleger pr. høsten 2014 er mindre 
omfattende enn indikatorrapporten fra Medrave. Denne har oppslutning i LSU og ALU.  
Kommuneoverlegen mener at den fulle rapporten ville få oppslutning nå på dette 
tidspunkt. 
 
Det er vesentlig å gå skrittvis fram med innføring av rapportrutiner og trygge 
legekontorene på at det er kvalitetsutvikling som er formålet. 
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ØKONOMI 
 
Prosjektet ble finansiert av Kvalitets- og pasientsikkerhetsfondet i Legeforeningen. 
Det ble bevilget kr. 402500 til prosjektet i fondets møte desember 2012.  Kr. 48908 er 
ubrukt ved prosjektets avslutning. 
   
 


