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Bør pasienter med 
type 2-diabetes 
følges opp ved poliklinikk?2125

Odd Erik Johansen konkluderer i et innlegg 
i Tidsskriftet nr. 13–14/2007 med at 
pasienter med type 2-diabetes bør følges 
opp ved medisinske poliklinikker (1). Bak-
grunnen for dette er en undersøkelse fra 
Medisinsk avdeling, Sykehuset Asker og 
Bærum, publisert i Diabetic Medicine (2) og 
kort referert i Tidsskriftet (1). Dette er en 
åpen, randomisert undersøkelse med 160 
personer med diabetes hvor man i en periode 
på to år sammenliknet standardbehandling 
i allmennpraksis og et strukturert behand-
lingsregime ved sykehusets poliklinikk. 
Opplegget på poliklinikken besto av et grup-
pebasert livsstilsendringsprogram over seks 
måneder, deretter et optimalisert behand-
lingsopplegg for blodsukkernivå, lipider og 
blodtrykk. Ikke uventet kom de pasientene 
som ble randomisert til et intensivt og struk-
turert behandlingsopplegg best ut med tanke 
på HbA1c-verdier, blodtrykk, lipider og kar-
diovaskulær risiko vurdert ut fra UKPDS-
riskskår. Gjennomsnittlig antall medika-
menter økte fra 2,5 til 3,2 i kontrollgruppen 
og fra 3,4 til 5,6 i intervensjonsgruppen. 
Vekt, røykevaner, fysisk aktivitet og arbeids-
kapasitet forble uendret i begge gruppene, 
noe som kanskje kan tyde på at den medika-
mentelle innsatsen var mer intens enn inn-
satsen for å endre livsstil.

Etter vårt syn viser studien at personer med 
type 2-diabetes profitterer på et strukturert 

behandlingsregime og at det er mye å vinne 
på å optimalisere diabetesbehandlingen. 
Fordi man har sammenliknet standardbe-
handling og et intensivert og strukturert 
behandlingsopplegg, synes vi forfatteren 
trekker for omfattende konklusjoner (3). 
Man kan etter vårt syn ikke uten videre trekke 
den slutning at alle med type 2-diabetes bør 
følges opp ved en medisinsk poliklinikk. Det 
ville forundre oss dersom man ikke fant til-
svarende forskjeller mellom standardbehand-
ling og et mer intensivert behandlingsregime 
også ved medisinske poliklinikker.

Studien bør stimulere til en bedring av 
diabetesomsorgen både i allmennlegetje-
nesten og spesialisthelsetjenesten. Dersom 
personer med type 2-diabetes ikke når 
behandlingsmålene hos fastlegene, bør de 
etter vårt syn henvises til spesialisthelsetje-
nesten. Etter vår erfaring er det imidlertid 
mange steder betydelige kapasitetsproblemer 
på diabetespoliklinikkene, slik at ansvaret for 
pasientene bør avklares med lokale avtaler 
og retningslinjer mellom allmenn- og spesia-
listhelsetjenesten. På begge nivåer bør man 
ha en kontinuerlig vurdering av kvaliteten på 
den behandling som tilbys og utføres.
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Vi takker for de to kommentarene til vår 
studie om organisering av omsorgen ved 
type 2-diabetes. Dessverre mistolkes essen-
sen i vår studie, ettersom vi faktisk ikke for-
fekter at poliklinisk oppfølging ved type-2 
diabetes er et sine qua non for behandlings-
messig suksess (1). Imidlertid peker vi på 
fem elementer i organiseringen – gjennom-
føring av regulære kontroller (hver tredje 
måned), tilstrekkelig tid ved hver kontroll, 
kombinasjon av livsstilsintervensjon og far-
makologisk intervensjon, bruk av struktu-
rerte farmakologiske behandlingsalgoritmer 
(2) og ambisiøse behandlingsmål. Gruppen 
i vår studie som fikk dette implementert, 
oppnådde en betydelig gevinst, også på 
fysiske aktivitetsmål (1).

Vi er derfor enig om at strukturert oppføl-

ging er viktig. Vi er imidlertid ikke enig med 
Nicolaisen i at de refererte studiene støtter 
det syn at oppfølging bør gjøres i allmenn-
praksis. I den refererte studie av Olivarius 
og medarbeidere, der de sammenliknet 
strukturert og rutinemessig oppfølging, opp-
nådde pasientene i gruppen med strukturert 
oppfølging etter gjennomsnittlig seks års 
intervensjon en HbA1c-verdi på 8,5 %, mot 
9,0 % i kontrollgruppen. Det var ingen for-
skjell i «harde endepunkter» eller diabetes-
relaterte komplikasjoner. Dette viser at selv 
om strukturerte behandlingsopplegg kan 
gjennomføres i allmennpraksis, er det en 
utfordring å nå behandlingsmålene og inten-
sivere behandlingen tilstrekkelig, noe også 
Claudi og medarbeidere erkjenner i sitt inn-
legg. Dette understøttes av allmennpraksis-
data fra Rogaland, Salten og Aker, der det av 
287 personer under 76 år med diabetes og 
etablert hjerte- og karsykdom kun var 
57,5 % som fikk statinbehandling (3).

Vi er heller ikke enig med Nicolaisen 
i at kontinuitet i pasientoppfølgingen, nærhet 
til pasientens lokalmiljø og ikke minst helse-
økonomiske faktorer taler for at man heller 
bør satse på allmennpraktikere. Kontinuitet 
er slett ikke er garantert i allmennpraksis 
(like lite som ved poliklinikker), og lokal-
sykehusene er i høyeste grad en del av lokal-
miljøene. De helseøkonomiske gevinster 
ved en slik organisering er dessuten høyst 
tvilsom dersom man ved poliklinikker 
i større grad oppnår behandlingsmålene. 
Forekomsten av kostbare komplikasjoner 
reduseres når risikoprofiler forbedres.

Vi er enige om at type 2-diabetes er 
en felles utfordring. Mer enn for noen 
annen sykdom gjelder det at behandlings-
suksessen ved diabetes er avhengig av sam-
arbeid over spesialitetsgrenser. Derfor er 
forslaget fra Claudi og medarbeidere om 
å avklare pasientansvaret med lokale avtaler 
og retningslinjer ett av flere gode tiltak. 
Å strukturere behandlingen etter de fem 
nevnte punktene kan være et riktig skritt, 
både i allmennpraksis og ved poliklinikker, 
men arbeidet fordrer både ressurser og vilje 
til innsats og omstilling.
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