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BARNEDIABETESREGISTERET (BDR) 

 

 
 

 REFERAT FRA NETTVERKSMØTE 4. september 2017 

Scandic Airport Hotell, Gardermoen 

 

Tilstede: 

Representanter fra 25 deltagende sykehus – totalt 84 deltagere.   

 

Det var kun en avdeling som ikke var representert på det årlige nasjonale nettverksmøte, dvs. 

25 sykehusavdelingene var representert. Dette inkluderer 37 leger og 42 sykepleiere, samt 

noen andre faggrupper fra diabetesteamene. 1 ansatt fra Aker Sentral laboratoriet, inkludert de 

ansatte i BDR.  

22 barneavdelinger var representert med både lege og sykepleier.  

 

Følgende sykehus var representert:  

Hammerfest sykehus, Oslo universitetssykehus-Ullevål, Sykehuset Innlandet – Lillehammer, 

Sykehuset Innlandet - Gjøvik, Sykehuset Innlandet – Elverum, Sykehuset Østfold, 

Sørlandet sykehus - Kristiansand, Sørlandet sykehus – Arendal, Vestre Viken- Drammen, 

Haukland Universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Nordlandssykehuset Bodø, Sykehuset i 

Vestfold, Akershus universitetssykehus, Førde sentralsykehus, Stavanger universitetssykehus, 

Sykehuset i Kristiansund, Ålesund sykehus, St. Olavs Hospital, Levanger sykehus, Norsk 

Diabetikersenter, UNN – Harstad, Haugesund sykehus, UNN – Tromsø, Namsos sykehus. 

 

Molde sykehus hadde ingen representanter til stede. 

 

1) Innledning  
Leder i BDR, Torild Skrivarhaug, ønsket velkommen.  

 

Møte ble innledet ved å informere kort om noen hovedresultater fra BDR.  

Økt deltagelse for Årskontroll fra 97 % i 2015 til 98 % i 2016. 

Uendret HbA1c, men økt andel (32 %) oppnår HbA1c < 7,5 %. 

Flere avdelinger fortsetter gjennomsnittlig nedgang i HbA1c.  

 

 

2) «Nettbaserte resultattjenester fra medisinsk kvalitetsregistre» 

Philip Skau, Spesialrådgiver for Nasjonalt servisemiljø for medisinske kvalitetsregistre, 

SKDE   

 

Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) har fått i oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet å inneha kompetanse på registerutvikling, rapportering, analyse, 

organisering og drift, samt yte servise til medisinske kvalitetsregister.  
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SKDE har laget en Strategi og Handlingsplan for 2016-2020 med målsetting at kunnskap fra 

de medisinske kvalitetsregistrene skal gi bedre kvalitet i behandling, og bidra til sikrere og 

likeverdig fordelte helsetjenester for befolkningen. Ett av hovedmålene er økt bruk av 

resultater til ledelse og styring i helseforetakene. Noe av bakgrunnen for offentlig publisering 

av resultater er allmennhetens rett til innsyn og at det forhåpentligvis vil resultere i en bedre 

helsetjeneste ved at det blir debatt om resultatene. De offentlige resultatene fra de nasjonale 

medisinske kvalitetsregistrene legges ut på SKDEs nettside. Link til SKDEs nettside: 

https://www.kvalitetsregistre.no/ 

 

 

3) Logistikk og informasjon fra BDR / oppdatering på eReg   

Diabetessykepleier/koordinator, Siv Janne Kummernes og Statistiker Ann Kristin Drivvoll i 

BDR.  

 

Viktigheten av gode rutiner og god kommunikasjon mellom BDR og deltagende sykehus: 

Kontaktpersonene - en diabetessykepleier og en medisinsk ansvarlig lege ved hver avdeling er 

bindeleddet mellom avdelingen og BDR.  

Det er viktig at kontaktpersonene videreformidler informasjon fra BDR til sine medarbeidere i 

diabetesteamet. 

 

Følgende gjennomgås: 

- Hvordan BDR arbeider for å optimalisere registreringen av både årskontrollskjema og 

meldeskjema for nyoppdagede ble gjennomgått. 

- Hvordan ulike rapporter (beskrives nedenfor i driftsplan) kontrolleres og kvalitetssikrer data 

innsendt til BDR.    

 

1. Nyoppdagede diabetes pasienter skal meldes på Førstegangsregistreringsskjema (i Blå 

mappe).  

 - Papirskjemaet vil da være et alternativ for de avdelinger som ikke ønsker å 

rapportere inn elektronisk. Pasientnummer benyttes ikke på førstegangsregistreringsskjema. 

 - Fra 2018 vil vi i denne rapporten også etterspørre prøvesvar som mangler fra 

diagnosetidspunkt. 

 

  - Tilflyttede pasienter diagnostisert med diabetes før flytting til Norge, skal også 

meldes som ovenfor (på Førstegangsregistreringsskjema) når de registreres som avdelingens 

pasient. Det er ikke mulig å legge inn Årskontrolldata i eReg, før pasienten er 

Førstegangsregistrert.  

  

2. Årskontrolldata som føres inn i årskontroll, er data fra siste årskontroll, siste 12 mnd.  

 

- Det påfølgende året, året etter debut tas første årskontroll. For de avdelingene som fyller ut 

årskontroll på papirskjema gis pasientene et pasientnummer på årskontrollskjemaet. 

- Tilflyttede pasienter til Norge, kan ta årskontroll første året i Norge, men må da først ha fylt 

ut førstegangsregistreringsskjema (dette kan gjøres samtidig). 

 

 

 

 

 

 

https://www.kvalitetsregistre.no/


 3 

Nedenfor er en oversikt over BDR`s driftsplan.  

Når og hva som sendes fra BDR og hvilke frister for tilbakemelding av rapporter til BDR.  

 

 
 

 

Webside: 

www.barnediabetes.no 
 

Her ligger alt som trengs til registrering av nyoppdaget diabetes pasienter – alt innholdet i de 

Blå mappene (meldeskjema/førstegangsregistreringsskjema, samtykkeskriv, samt 

rekvisisjoner), alt av skjema til årskontroller, rekvisisjoner til OUS, Aker lab., samt veileder 

for utfylling.  

 

Kvartalsrapport  

er kun for de avdelingene som er på eReg. Dette er en rapport som gir oversikt over egen 

avdelings data i inneværende år. Den viser noen utvalgte variabler som avdelingens HbA1c 

målt mot landsgjennomsnitt i den aktuelle tidsperioden, antall gjennomførte årskontroller, 

avdelingens kompletthet av data i denne tidsperioden. Denne rapporten tilsendes de respektive 

avdelinger 4 ganger i året.  

 

Det ble også vist hvordan listefunksjon i eReg vil bli. Dvs hvordan avdelingene ved hjelp av et 

Excel program kan få oversikt over egen avdeling mtp kompletthet, missing data osv. Dette er 

et tilleggsprogram som hver avdeling vil få installert via BDR sammen med en 

brukerveiledning.  

 

http://www.barnediabetes.no/
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4) Gjennomgang av data på fysisk aktivitet fra Årskontroller 2016. «Hvorfor viktig å 

registrere fysisk aktivitet»?  

Leder av BDR, Overlege, dr.med. Torild Skrivarhaug. 

 

Dette er første året hvor BDR viser data fra registrering av fysisk aktivitet. Det er tre ulike 

spørsmål knyttet til fysisk aktivitet, og alle spørsmål gjelder utenom skoletid fra 6 års alder. 

97 % av gruppen > 6 år har besvart noe om fysisk aktivitet. 

Spørsmålet: «Hvor ofte er pasienten fysisk aktivt»? viser at 68 % av pasientene er aktive 2 

eller flere ganger pr uke. 

Spørsmålet; « Hvor mange timer i uka hvor pasienten blir andpusten og svett»? viser at 70 % 

er aktive 2 eller flere timer pr uke.   

Spørsmålet; « Hvor mange timer skjermtid»? viser at 79 % har 2 eller mer timer skjermtid pr 

dag.  

 

Analyse av HbA1c og antall timer fysisk aktivitet etter skoletid, for de > 6 år viser en 

signifikant reduksjon i gj.snittlig HbA1c i forhold til økt antall ganger med fysisk aktivitet. 

Det samme gjelder for økt antall timer aktivitet pr uke. Antall timer skjermtid pr dag og 

HbA1c vises en økning i gj.snittlig HbA1c for de med 2 eller flere timer skjermtid pr dag.   

 Det ble en diskusjon rundt definisjon av begrepet Skjermtid; Hva som inngår i 

skjermtid, for eksempel lekser eller ikke lekser.  

 

 

5) ”Hvordan fremme / motivere til økt fysisk aktivitet hos barn og ungdom med type 1 

diabetes?»  
Klinisk ernæringsfysiolog, helse- og treningsveileder Kirsti Bjerkan, OUS, Aker  

 

Fysisk aktivitet er et overordnet begrep, som innebærer all form for lek, mosjon, idrett, 

kroppsøving - det å bevege kroppen.  

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge bør være fysisk aktive i lek eller annen aktivitet 

minst 60 minutter om dagen. Barnehelserapporten fra FHI viser at ca. 90 % av gutter og 75 % 

av jenter, 9 år oppfyller anbefalingene om minimum 60 minutter aktivitet hver dag, mens kun  

54 % av gutter og 50 % av jenter ved 15 år alder oppfyller samme anbefalinger.  

 

Kirsti henviser til ulike studier som sier noe om effekten av fysisk aktivitet hos barn.   

Positive effekt hos aktive barn og unge med T1D vs. mindre aktive med T1D viser bedret 

kardiovaskulær risikoprofil, lavere HbA1c, bedre kondisjon og gunstigere kropps-

sammensetning.  

Hvordan skape motivasjon og glede ved å være aktive? Studier viser at ungdom som trener 

har bedre mental helse enn ungdommer som er inaktive. Og at trening gir forbedret 

kompetanse, økt mestringsfølelse og bedre selvbilde.  

 

Fysisk aktivitet kan se ut til å være en spesielt god arena for opplevelse av både mestring, 

tilhørighet, endret syn på egen kropp, sosial støtte og glede – på en gang.  

 

Hele presentasjonen til Kirsti er vedlagt i referatet (vedlegg 1).  
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6) Gjennomgang av data fra nyoppdaget diabetes og årskontroller i 2016. 
Leder av BDR, Torild Skrivarhaug 

 

Deltagelse i 2016: 

Av nyoppdagede er det kun 3 pasienter (0,5 %) som ikke ønsket å delta i BDR. 26 avdelinger 

deltok med til sammen 2745 årskontroller. 100 % deltagelse på institusjon og en økning i 

deltagelse på individnivå på totalt 98 %.  

  

Noen av hovedresultatene fra 2016 gjennomgås: 

 

Nyoppdaget diabetes: 

- 338 innrapporterte tilfeller av nyoppdaget diabetes fra 0-14 år.  

Totalt 393 med de over 15 år.  

- 23 % (75/329) av Type 1 diabetes pasientene hadde DKA ved diagnose.  

-  21 % behandles med insulinpumpe ved utskrivelse.      

 

Årskontroller:  

- Deltagelse ved årskontroller. I 2016 ble det innrapportert 2745 årskontroller fra 26 

avdelinger. Deltagelsen er på 98 % nasjonalt, en økning fra 2015.  

- HbA1c – nasjonalt gjennomsnitt er uendret fra 2015 på 8,1 %, mens andel pasienter 

som har nådd målet med HbA1c < 7,5 % er økt til totalt 32 %.  

- Andel innlagt for DKA er uendret fra 2015 på 3 %. 

- Andel med insulinsjokk med kramper og/eller bevisstløshet er redusert til 3 %.   

- 15 pasienter med Type 2 har tatt årskontroll i 2016. 

 

Det ble en diskusjon i gruppa hvorvidt HbA1c målet på 7,5 % fortsatt skal ligge der. Det er 

flere avdelinger som intern har HbA1c på < 7 % som behandlingsmål.  

 

Type 1 diabetes utgjør 98 % av alle pasientene som har tatt årskontroll, dvs. 2745 pasienter. 

De fleste figurer og tabeller som ble presentert gjelder kun T1D. 

 

For mer utfyllende og detaljerte tall henvises det til Benchmarkings rapporten og Noen 

resultater som ble utdelt på møtet. Eller se Årsrapport for 2016 som finnes på nettsiden etter 

1.oktober 2017; www.barnediabetes.no 

 

 

7) «Diabetesbehandling ved Barnepoliklinikken ved sykehuset Namsos» 

v/ Overlege Soheila Rahman og diabetessykepleier Trude Modell  

 

Ved sykehuset i Namsos er det en barnelege i 50 % stilling og en diabetessykepleier i 80 % 

stilling, som har ansvaret og oppfølgning av diabetes, astma og generell pediatri fra 0 til 18 

(20) år. De har ingen KEF eller psykolog.  

Pr dags dato har Namsos 30 pasienter med diabetes fra 4-19 år.  (29 med T1D og 1 med T2D).  

Alle med T1D bruker insulinpumpe. Deres interne mål for HbA1c er mellom 6,5 – 7 %.  

 

Ved nyoppdagede diabetes blir pasientene innlagt i Levanger, og hvis de er bosatt slik at de 

tilhører Namsos vil de bli fulgt opp derfra.  

 

 

 

http://www.barnediabetes.no/
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Oppfølgning:  

 

Innkalling hver 3 mnd. Felles konsultasjoner med 60 min varighet.  

Ved behov følges pasienten hos sykepleier, de ønsker å være tilgjengelig og skape trygghet. 

Diabetessykepleier tar skole /barnehage besøk. 

Pasienten får tilbud om reinnleggelse når pasienten er rundt 13 år, for å sikre at pasienten har 

en viss kunnskapsplattform. De har faste grupper, hvor pasientene møtes utenfor sykehus i 

hyggelig og aktive omgivelser.  

 

Namsos tror de lykkes fordi de er; Samkjørte, trygge på hverandre, bruker god tid på 

konsultasjonene, individualiserer og jobber sammen med hele barnet/ungdommen/familien. 

Er TILGJENGELIGE og brenner for jobben! 

Har argumentert knallhardt gjennom år for det vi tror på, som lengre konsultasjoner, riktig 

utstyr og ambulerende virksomhet. 

Har nå funnet VÅR måte å gjøre det på ut fra de ressurser vi har til rådelighet.  

 

 

8) «Diabetesbehandling ved Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus, Finnmark». 
V/ Overlege Peter Holmquist og diabetessykepleier Ester S. Nilsen.  

 

Finnmark fylke;  

Er inndelt i19 kommuner, følger barn med diabetes fra 7 kommuner. Ca. 4-7 nyoppdaget pr. 

år. 35 barn og ungdom pr. dags dato, hvorav 9 i Hammerfest, 12 i Alta og 14 i Kirkenes.  

 

Stort fylke med lange avstander, 5 timers reisetid fra Hammerfest til Kirkenes. 

Kurs og gruppesamlinger. Ambuleringer - det å arbeide i et ukjent miljø. Hyggelig, krevende 

og med mange omstillinger! Diasend må taes med ved reise ut.  

Det kreves mye koordinering og planlegging før en diabetes kontroll kan utføres.  

 

Diabetesteamet  

2 barneleger, diabetessykepleier 50 % stilling på poliklinikken (100 %), ernæringsfysiolog 

25%. Sosionom tilgjengelig og BUP ved behov.  

Diabetesteamets rolle i avdelingen; Ressurs for øvrig helsepersonell, råd, veiledning og 

undervisning. Klare og entydige mål, med felles holdning og at alle sier det samme.  

 

Ambulerende virksomhet 

Det lages en ÅRSPLAN hvor sted, dato og ressurser inngår, slik at det er forutsigbart for alle 

parter. 

Diabetesteam x 2 pr.år i Kirkenes og Alta (Årskontroll og høstkontroll) 

Barnelege x 2 pr.år i Kirkenes og Alta (sommerkontroll og vinterkontroll) 

Henvises til ernæringsfysiolog og diabetesspl. ved behov. 

 

Oppfølgning v/ Hammerfest sykehus:  

Tett oppfølging ved nyoppdaget diabetes, i løpet av året er det en Årskontroll og 3 

polikliniske konsultasjoner.  

Ved årskontroll har de 1 time med lege og 1 time med sykepleier, andre konsultasjoner 45 + 

45 min. Oftere eller sjeldnere ved behov. 

Ny time til de som uteblir, telefonkontakt eller innkalles ved neste konsultasjon. Annen 

barnelege! Tilbud om ekstra oppfølging hos teamet eller lokal ressurs. Fastlegekontakt.  

Reiser ikke ut for å informere på skoler /  barnehager.  
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9) ”Likefamilie tilbudet og tilbud til minoritetsfamilier»   

Diabetesforbundet v/ Anette Skomsøy  

 

Diabetesforbundet ønsket å komme og informere om likefamilieordningen som tidligere ble 

kalt kontaktfamilie. Diabetesforbundet definerer en Likefamile som; en familie med barn som 

har hatt diabetes i minst 2 år. De må kunne dele erfaringer med familier som har barn med 

nyoppdaget diabetes.  

 

En slik familie skal ikke være terapeuter eller gi medisinske råd, men være til støtte for andre 

familier. Å kunne svare på praktiske spørsmål rundt diabetes i hverdagen (barnehage, skole 

osv.) og ikke minst vise at livet går videre og normaliserer seg etter en stund. 

 

Helsepersonell kan bidra med: 

Hjelp med å gjøre ordning kjent. Henvise til oss (www.diabetes.no) dersom noen er 

interessert.  

Bestill og del ut mappen «Barn og diabetes», ble utdelt på nettverksmøte.  

Delta på samling for likefamilier 10. – 12. november 2017. 

 

Arbeid overfor minoritetsfamilie: 

Diabetesforbundet ønsket å komme i gang med tilrettelagte kurs for minoritetsfamilier, de vil 

komme i kontakt og kommunisere med mødre. Markedsføring gjennom brev og telefon. 

2-3 kursdager med tolk og helsepersonell.  

Det er tidligere vært samarbeid mellom Oslo Fylkeslag og Barneklinikken Ullevål. Både 

ovenfor familier med pakistansk og somalisk bakgrunn.  

 

 

 

10) « Elektronisk løsning av DiasabKids som kan gi resultater / score direkte tilbake til 

klinikeren». PROM / DisabKids 

v/ Arild Leknessund, Overlege UNN, Tromsø 

 

Arild informerte kort om hva DisabKids er og hvordan scoringssystemet er laget.  

På det generiske skjema; Disabkids Chronic Generic Module (DCGM37) scores rådata fra 1-5 

(Aldri = 1,…, Alltid = 5). Ut fra rådata kalkuleres en samlescore fra 0-100.  

Jo høyere score jo bedre opplevd helserelatert livskvalitet (HRQoL). 

 

For å kunne sammenligne seg med andre nordiske land er det viktig at spørsmålene og 

svarene er likt formulert og at svaralternativene er like. Det er noe forskjell i svar 

alternativene for de nordiske landene, derfor er det satt sammen en gruppe som skal arbeide 

mot en felles løsning / sammenlignbare svar. De nye skjemaene er nå validert og kan brukes 

elektronisk. Det gjenstår fortsatt noe rundt personvern og databehandling.  

Dag Helge Frøisland representerer BDR i det nordiske samarbeidet og ved valideringen av 

nye og like svar alternativer.  

 

Det arbeides med å finne en elektronisk løsning basert på Questback, som sendes pasient/ 

familie via en link på mail. På den måten er scorene tilgjengelige og vil vises i form av 

fargekoder og samlet score når kan pasienten / familien kommer på konsultasjon.   

 

 

http://www.diabetes.no/
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Oppsummering fra BDR:  
Leder av BDR, Torild Skrivarhaug  

 

Til slutt vises det til en Internasjonal benchmarkingstudie hvor Norge sammen med sju andre 

land deltar. Dataene fra denne studien er hentet fra årskontroller i 2013. 

Studien er fortsatt ikke publisert, men viser blant annet at Sverige og Norge har minst 

variasjon i gjennomsnittlig HbA1c ved alle våre avdelinger. Når det gjelder mean HbA1c 

nasjonalt, ligger vi høyere enn Sverige, Danmark, Tyskland og Østeriket. England, Wales og 

USA har høyere mean HbA1c enn Norge.     

 

Avslutter med å takke alle for godt samarbeid for diabetesomsorgen for barn og unge i Norge. 

 

Til avdelingen / personene som ikke var til stede under møte, sendes hovedrapporten 

(benchmarking) til kontaktpersonen på det enkelte sykehus. Det sendes referat fra møtet på 

mail til kontaktpersonene ved alle sykehus, samt at det legges ut på vår webside. 

www.barnediabetes.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: November, 2017  

BDR, Siv Janne Kummernes 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.barnediabetes.no/

