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Sammendrag 

Bakgrunn 

Antikoagulasjon er livsnødvendig behandling for mange pasienter og har blødning som en 

potensielt svært alvorlig bivirkning. Hos warfariniserte pasienter med INR-verdier innenfor 

terapeutisk område er blødningsrisikoen lav, men likevel høyere enn hos ikke-warfariniserte 

pasienter, og risikoen øker med økende INR (1). 

Kunnskapsgrunnlag 

Ved systematisk litteratursøk fant vi oppdaterte retningslinjer fra UpToDate (2013) og 

American College of Chest Physicians (ACCP) (2012). Nylig ble «Retningslinjer for 

antitrombotisk behandling og profylakse» publisert, dette er en ny norsk retningslinje som 

baserer seg på ACCP, laget i henhold til internasjonale krav for utvikling av kunnskapsbaserte 

retningslinjer og tilrettelagt for norske forhold.  

Tiltak og indikatorer 

Vårt tiltak er å implementere den svake anbefalingen fra den nye norske retningslinjen: Ved 

INR > 8 uten blødning bør warfarin seponeres midlertidig, K-vitamin 1-3 mg gis peroralt, 

INR måles etter 24 og 48 timer og dosejustert warfarinbehandling gjenopptas når INR er i 

terapeutisk område. For å kontrollere endringen ønsker vi å benytte en prosessindikator, at 

pasientene med INR > 8 uten blødning blir vurdert i henhold til retningslinjene. 

Prosess og organisering 

I planleggingsfasen opprettes en arbeidsgruppe som er forankret i ledelsen, og det sørges for 

at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig før implementeringen av tiltakene. Gjennomføringen 

sikres ved hjelp av informasjon, tilgang til retningslinjene, samt tilgang til nødvendig utstyr. 

Tiltaket kontrolleres ved en månedlig journalgjennomgang med den nevnte 

prosessindikatoren. Etter endt prosjektperiode på 6 måneder skal det foretas en fullstendig 

evaluering av prosjektet. 

Konklusjon 

Vi anbefaler medisinsk avdeling på Gjøvik sykehus å implementere de nye norske 

retningslinjene for pasienter med INR >8, eventuelt utvide tiltaket til å gjelde flere 

problemstillinger knyttet til avvikende INR.  
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1 Innledning 

Vi ønsker å belyse behandling av pasienter som kommer i mottaket ved Gjøvik sykehus med 

INR > 8 uten blødning. Bakgrunnen for valget av tema er at et av medlemmene i gruppen vår 

erfarte varierende praksis på dette området under sin sykehuspraksis ved Elverum sykehus i 

10. semester. I løpet av praksisperioden kom det inn tre pasienter med INR > 8 uten blødning, 

og alle fikk ulik behandling. Etter nærmere undersøkelse viste det seg at også Gjøvik sykehus 

har en varierende og inkonsistent praksis for behandlingen av disse pasientene. I følge LIS-

lege Christopher Friis Berntsen ved medisinsk avdeling, gjelder denne problemstillingen i 

underkant av 10 pasienter per måned ved Gjøvik sykehus. I dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet ser vi på kunnskapsgrunnlaget for riktig behandling av denne 

pasientgruppen og muligheten for å implementere dette i praksis. 

1.1 INR 

International normalized ratio (INR) er en normalisert verdi for protrombintiden (PT), det vil 

si koagulasjonstiden i sekunder etter tilsetting av vevstromboplastin og Ca 2+-ioner. Prøven 

beskriver forholdet mellom koagulasjonstiden i pasientens sitratplasma og koagulasjonstiden i 

normalt sitratplasma, og brukes som oftest i en klinisk hverdag til måling av 

antikoagulasjonseffekt ved behandling med warfarin (Marevan) (2). INR måles før 

behandlingen startes og kontrolleres jevnlig (1).  

 

Figur 1 Beregning av INR. 

INR kan påvirkes av flere forhold. De hyppigste årsakene til høy INR hos pasienter som 

bruker warfarin, er interaksjoner med andre legemidler (3). Andre årsaker til endring i INR 
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kan være endret komorbiditet, som for eksempel akutt sykdom, nedsatt lever- eller 

nyrefunksjon, alkoholisme eller endret ernæring.  

Legemiddel INR-endring 

Acetylsalisylsyre, samt 

NSAID 

Økt INR 

Paracetamol, høy dose Økt INR 

Erytromycin Økt INR 

Klaritromycin Økt INR 

Simvastatin, høy dose Økt INR 

Amiodaron Økt INR 

Johannesurt Lavere INR 

Karbamazepin Lavere INR 

Tabell 1 Hyppig brukte legemidler som kan påvirke INR (3) 

1.2 Warfarin 

Warfarin er den eneste godkjente K-vitamin-antagonisten i Norge (4). Ifølge reseptregisteret 

var det i 2012 94526 warfarinbrukere i Norge (5). De hyppigste indikasjonene blant disse 

pasientene er atrieflimmer, dyp venetrombose, hjerteklaffproteser, transitorisk iskemisk attakk 

(TIA) og sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt. Warfarin hemmer enzymet som omdanner 

K-vitamin til sin aktive form og reduserer dermed produksjonen av de K-vitamin-avhengige 

koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X. Full antikoagulerende effekt oppnås først etter 5–7 

døgn, og det kan derfor være indisert med heparinbehandling i 7–10 dager ved oppstart med 

warfarin. Halveringstiden for warfarin er 20–60 timer og INR normaliseres 4–5 dager etter 

seponering. Det er individuelle dose-respons variasjoner hos warfariniserte pasienter, noe som 

i hovedsak skyldes genetiske polymorfismer i CYP2C9- og VCOR-genene (4). 

1.3 Risiko ved warfarinbehandling 

Antikoagulasjon er livsnødvendig behandling for mange pasienter. Warfarinbehandling 

reduserer for eksempel risikoen for hjerneslag med 67 % hos pasienter med atrieflimmer (6). 

Det er med andre ord liten tvil om helsegevinsten av denne behandlingen. Samtidig er 
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warfarin et legemiddel med potensielt svært alvorlige bivirkninger. Blødning er en hyppig og 

fryktet bivirkning og er sterkt assosiert med behandlingsintensiteten (4). Ved behandling med 

warfarin anbefales et INR-mål på 2,5 (3, 7). Hos velregulerte warfariniserte pasienter med 

INR-verdier innenfor dette området, er blødningsrisikoen lav. Studier viser at disse pasientene 

har en 0,3-0,5 prosent større risiko for blødning per år, sammenlignet med ikke-warfariniserte 

pasienter (8). Bivirkningsrisikoen er imidlertid sterkt assosiert med behandlingsintensiteten, 

og det er god dokumentasjon på at INR-nivåer < 2 gir flere tromboemboliske hendelser, og 

INR-nivåer > 3 gir flere blødninger (7). Tabell 2 viser sammenhengen mellom økning i INR 

og blødningsrisiko. Den viser at INR > 7 gir to blødninger per pasient per år og 1 prosent 

risiko for blødning de neste 48 timene (1).  

INR Blødning/100 pas/år 
Risiko for blødning i de 

nærmeste 48 timer 

2,0 - 2,9 4,8 1/4000 

3,0 - 4,4 9,5 1/2000 

4,5 - 6,9 40,5 1/500 

> 7,0 200 1/100 

Tabell 2 Blødningsrisiko ved ulike INR-verdier (1). 

1.4 Behandling ved forhøyet INR 

                                                                                    -vitamin, 

og infundere plasma eller protrombinkompleks (1). Warfarin har en halveringstid på 20–60 

timer, og INR normaliseres 4–5 dager etter seponering. K-vitamin (fytomenadion) er 

funksjonell antidot til warfarin, og viktig for dannelsen av koagulasjonsfaktorene II, VII, IX 

og X i leveren. Effekten inntrer etter 1-3 timer ved intravenøs administrering og 4-6 timer ved 

peroral administrering (4). Protrombinkompleks fremstilles av humant plasma og inneholder 

faktorene II, VII, IX og X. Dette brukes blant annet i akuttsituasjoner for å reversere 

antikoagulasjonseffekten hos pasienter som bruker warfarin (4). 
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2 Kunnskapsgrunnlaget 
Vi diskuterte i gruppa og forhørte oss med Gjøvik sykehus for å finne ut av hvor vi kunne 

finne svar på vår kliniske problemstilling. Vi kom frem til at det finnes noen tilgjengelige 

           j    b              v    d           v                        : ”W       b h  d     

i praksis –   y                  j  ” (1), som ligger tilgjengelig på helsebiblioteket.no. I 

tillegg er det ved Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål, Medisinsk klinikk laget en 

metodebok for leger (9). Videre finnes det behandlingsanbefalinger i Norsk Elektronisk 

Legehåndbok (NEL) (10). Felleskatalogen (11) og Norsk Legemiddelhåndbok (4) gir 

legemiddelinformasjon og til en viss grad anbefalinger om terapi og hvordan man bør 

behandle bivirkninger ved warfarinbruk, men utgir seg ikke for å være retningslinjer.  

For å systematisere kartleggingen av kunnskapsgrunnlaget, laget vi et PICO spørsmål, med 

         v                ø      McM      P   . S ø        b   “H                            

med INR >8 uten tegn til blødning, hva er beste behandling for å unngå større blødning eller 

trombose, seponere warfarin, gi K-v             b     d    ?”  

P Patient Warfariniserte pasienter med INR >8 

uten blødning. 

Patients with warfarin treatment, INR >8 

and no bleeding. 

I Intervention Seponere warfarin, gi K-vitamin. Stopping warfarin, giving vitamin K. 

C Control Seponere warfarin Stopping warfarin 

O Outcome Komplikasjon med blødning eller 

trombose. 

Bleeding or thrombotic complications. 

Tabell 3 PICO (12)  

Søkeordene v  b      v   “                  ”  “   v   d    ”    “c    c    ”. V  fant da en 

           j      U T           “C    c      xc        c                 W        and other 

vitamin              ”         v d      2013 (13). Denne refererer til retningslinjer fra 

American College of Chest Physicians (ACCP), revidert i 2008 (8) og 2012 (14). Det 

foreligger nå en ny norsk retningslinje «Retningslinje for antitrombotisk behandling og 

profylakse» tilpasset norske forhold, som er tilgjengelig i nye presentasjonsformater på nett, 

nettbrett og smart-telefoner. Retningslinjen er utviklet av Norsk selskap for trombose og 

hemostase, som er en spesialistforening under Den norske legeforening, og er fra begynnelsen 

av november 2013 tilgjengelig på internett for helsepersonell i Norge, publisert gjennom 

MAGICapp (7).  
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Tabell 4 Kritisk gjennomgang av retningslinjene (15) 
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Da de førstnevnte retningslinjene (1, 4, 9-11) er mangelfulle eller utdaterte når det kommer til 

forskningsbasert dokumentasjonsgrunnlag, har vi videre valgt å konsentrere oss om 

retningslinjene fra UpToDate, ACCP og den nye norske retningslinjen. 

Uptodate.com er et velkjent nettsted som driftes ved hjelp av ulike medisinske 

subspesialistforeninger. De oppdaterer jevnlig retningslinjene basert på den siste tilgjengelige 

forskningen og bruker GRADE-systemet til å vurdere styrken på anbefalinger (1-2) og 

kvalitet på evidens (A-C). Den aktuelle anbefalingen bygger på retningslinjen til ACCP fra 

2008 (8), og det er ikke spesifisert hvorfor de ser bort fra versjonen fra 2012, se tabell 6. 

GRAD 1 (sterk anbefaling) GRAD 2 (svak anbefaling)  

- Fordelene er klart større enn 

ulempene. 

- Gjelder de aller fleste eller 

alle pasienter. 

- Jevnere forhold mellom fordeler 

og ulemper. 

- Større individuell variasjon 

 

GRAD A (høy kvalitet) GRAD B (moderat kvalitet) GRAD C (lav kvalitet) 

- Konsistente resultater. 

- Velutførte randomiserte, 

kontrollerte studier. 

- Andre studiedesign med 

overbevisende resultater. 

- Motstridende resultater 

- Upresise resultater fra RCT med 

metodologiske mangler. 

- Observasjonsstudier 

- Dårlig utførte RCT. 

Tabell 5 GRADE (16). 

ACCP oppdaterte sin retningslinje i 2012 (14), se tabell 6. Anbefalingen er den samme, men 

er endret fra sterk til svak, med lav kvalitet på evidensen. Man må derfor i større grad gjøre 

individuelle vurderinger av blant annet pasientens preferanser og tromboserisiko ved valg av 

behandling. De utdyper dette nærmere med at det ikke finnes randomiserte, kontrollerte 

studier for behandling av pasienter med INR >10. De nevner en prospektiv kohortstudie med 

107 pasienter med INR >10, hvor alle ble behandlet med 2,5 mg K-vitamin og man observerte 

blødning hos 3,9 % i løpet av en periode på 90 dager (95 % KI 1,1-9,7), det var ingen 

kontrollgruppe til sammenligning (17). En retrospektiv studie blant 89 pasienter med INR >10 

fant at de som fikk 2 mg peroral K-vitamin hadde mindre sannsynlighet for å ha INR >5 etter 

3 dager, sammenlignet med pasienter som kun fikk seponert warfarin (11,1 % vs 46,7 %) 
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(18). Man kan si at å gi K-vitamin sannsynligvis senker INR raskere enn ikke å gi K-vitamin, 

men man kan ikke si noe om forskjell i risiko for blødning eller trombose i de to gruppene. 

Tiltak UpToDate ACCP Retningslinjer for antitrombotisk 

behandling og profylakse 

INR-grense > 9 > 10 > 8 

Seponere 

warfarin 

Ja, starte igjen når 

INR er i terapeutisk 

område. 

Ikke 

spesifisert 

Ja, starte igjen når INR er i terapeutisk 

område. 

Gi peroral 

K-vitamin 

Ja, 2,5-5 mg. 

Gjenta ved behov. 

Ja, dosen er 

ikke 

spesifisert. 

Ja, 1-3 mg. 

Andre tiltak Hyppige  

INR-målinger. 

 Måle INR etter 24 og 48 timer. Starte 

warfarinbehandling i lavere doser når 

INR er i terapeutisk område 

GRADE 1B 2C 2C  

Tabell 6 Behandlingsanbefalinger ved forhøyet INR (7, 8, 14). 

Den nye norske retningslinjen er utviklet i henhold til internasjonale standarder for pålitelige 

retningslinjer (7). Den er i hovedsak basert på ACCPs oppdaterte retningslinje fra 2012, 

oversatt til norsk og tilpasset norske forhold.  Det er lagt vekt på å beskrive utviklingen av 

ACCP 2012, hvordan denne bruker GRADE-systemet, og hvordan dette er tatt i bruk i 

arbeidet med å tilpasse retningslinjen til norske forhold ved å slette anbefalinger, legge til råd 

og gradere anbefalingene til svake og sterke ut fra fordeler og ulemper, 

dokumentasjonskvalitet, verdier og preferanser og ressurshensyn.  

Alle tre retningslinjene anbefaler altså å gi K-vitamin ved forhøyet INR (se tabell 6). Vi har 

valgt å ta utgangspunkt i anbefalingene gitt i den nye norske retningslinjen i vårt 

implementeringsprosjekt, da denne er av god kvalitet og tilpasset norske forhold. Den gir en 

svak anbefaling om at man ved INR > 8 uten blødning seponerer warfarin midlertidig, gir K-

vitamin 1-3 mg, helst peroralt, og at det måles INR etter 24 og 48 timer. Dosejustert 

warfarinbehandling gjenopptas når INR er i terapeutisk område. Denne anbefalingen avviker 

fra ACCPs anbefaling ved at den angir øvre INR-verdi til 8, da dette som oftest er det høyeste 

INR-målet ved norske laboratoriet, samt at den angir et doseforslag på K-vitamin. 

Anbefalingen er svak på grunn av lav kvalitet på evidensen (se avsnittet over) og man må i 
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større grad enn ved en sterk anbefaling foreta en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle, ut 

fra pasientens preferanser og tromboserisiko. 

3 Dagens praksis 

Et av gruppemedlemmene erfarte i praksis på Elverum sykehus at det var liten konsensus om 

behandling av pasienter som innkom akuttmottaket med INR >8. Vedkommende erfarte at tre 

pasienter ble behandlet ulikt til tross for at de alle hadde INR >8 og fravær av pågående 

blødning (figur 2). Hos alle tre pasienter ble warfarin seponert. Den ene pasienten ble sendt 

hjem uten videre tiltak, men med beskjed om å få målt INR på ny hos fastlegen dagen etter. 

Den andre pasienten fikk K-vitamin i.v. og ble deretter sendt hjem med samme instruks som 

den første pasienten. Den tredje fikk ikke K-vitamin, men ble lagt inn på sykehuset. Det lot 

ikke til å være en konsekvent holdning omkring dette, men at det heller var avhengig av den 

enkelte legens erfaring (figur 3). 

I kontakt med medisinsk avdeling på Gjøvik sykehus fikk vi opplysninger om at det ikke 

fantes noen egne retningslinjer eller konkret enhetlig praksis vedrørende denne 

problemstillingen. I praksis benyttet de fleste legene Ullevåls metodehåndbok eller Den 

                     v    d   “W       b h  d               -   y                  j  ”. 

Assistentlegen som vi kontaktet, erfarte at det i praksis ble gitt 5-10 dråper KaVit, som er et 

uregistrert preparat de har tilgjengelig i mottaket. Dette tilsvarer 5-10 mg K-vitamin. Dråpene 

ble gitt peroralt på en sukkerbit. I tillegg ble warfarin nullet. INR ble deretter målt 

rutinemessig den påfølgende dagen, og den videre warfarindoseringen ble så justert ut fra 

dette. Det var også på Gjøvik varierende prosedyre med tanke på innleggelse, men 

hovedregelen var at pasienten kun ble innlagt dersom det var blødningsmanifestasjon eller 

pasienten hadde en komorbiditet som tilsa innleggelse. 
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Figur 2 Flytskjema over dagens praksis 

 

Sykepleier tar i mot 

pasient 
Blodprøvetaking 

Lege undersøker 

pasient, vurderer 

blodprøver 

Videre 

oppfølging 

K-vitamin, 5-10 dråper  
Innleggelse, 

observasjon 
Hjemreise 

Warfarin seponeres 

Pasient måler forhøyet 

INR >8 hos 

fastleger/legevakt 

Pasient ankommer 

akuttmottaket 
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Figur 3 Fiskebeinsdiagram over mulige årsaker til dagens praksis (19). 

3.1 Tiltak og mål 

Vårt tiltak er å implementere «Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse» 

for behandling av pasienter med INR > 8 uten blødning. Vi anser dette som et nødvendig og 

relevant tiltak da det ikke er noen konsensus omkring hvordan denne pasientgruppen skal 

behandles. Retningslinjene som skal implementeres går ut på at warfarin seponeres 

midlertidig, det gis 1-3 mg K-vitamin p.o. og at INR måles på nytt etter 24 og 48 timer.  

Målet med forbedringsarbeidet er at alle i pasientgruppen skal bli vurdert i henhold til 

retningslinjene. Vårt valg av indikator vil gjøre det mulig å vurdere om målet er nådd eller 

ikke. Det er et krevende mål vi har satt oss, men det er spesifikt og bør være oppnåelig 

ettersom tiltaket ikke er spesielt komplisert å gjennomføre. Det fordrer at vi når ut med 

informasjon til alle, særlig legene, som jobber i akuttmottaket. Vi mener det er realistisk å 

oppnå dette.  
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3.2 Kvalitetsindikator 

Ved kvalitetsforbedringsprosjekter er det viktig med gode kvalitetsindikatorer slik at man kan 

måle om det skjer en forbedring eller ikke. En kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvalitet 

og måler om ønsket effekt er oppnådd (20). Man må måle kvaliteten før og etter at man har 

gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt for å se om en man oppnår en reell endring. 

Kvalitetsindikatorene kan inndeles i struktur-, prosess- og resultatindikatorer (21). En 

strukturindikator tar for seg helsevesenets rammer og ressurser i arbeid med forebygging, 

diagnostikk, behandling, pleie og rehabilitering. En prosessindikator gir et bilde av om 

bestemte ledd i et pasientforløp blir fulgt, for eksempel at pasienten gjennomgår den 

undersøkelsen han skal eller får den beste behandlingen i henhold til retningslinjer. En 

resultatindikator måler et endepunkt og beskriver blant annet pasientens gevinst i form av 

overlevelse, symptomendring eller tilfredshet med behandling. 

En prosessindikator passer best med vårt kvalitetsforbedringsprosjekt fordi vi ønsker å måle 

om de anbefalte retningslinjene blir fulgt eller ikke. Man skal da måle om pasientene som 

kommer med INR > 8 uten blødning blir vurdert i henhold til retningslinjen. Denne 

vurderingen består i å undersøke om warfarin ble seponert eller ikke, om K- vitamin ble 

administrert og om INR ble målt etter 24 og 48 timer. Dersom de pasientene det gjelder ikke 

får den anbefalte behandlingen, bør det være velbegrunnet i journalen. Måten vi tenker dette 

skal gjennomføres på, er ved retrospektiv journalgjennomgang av aktuelle pasienter en gang i 

måneden i seks måneder. 

Før prosjektet settes i gang er det viktig å gjennomføre en måling for å finne ut baseline slik at 

man har et sammenlikningsgrunnlag for effekten av prosjektet, altså i hvilken grad 

anbefalingene følges før og etter implementeringen. Selv om det gjelder få pasienter, kan det 

være problematisk å finne de aktuelle pasientene ved retrospektiv journalgjennomgang, da 

disse ikke registreres. Dersom det går an å søke på diagnosekoder, kan man finne identiteten 

til pasientene på denne måten. En annen mulighet er å registrere pasienter før prosjektet settes 

i gang, for så å gå tilbake og se i journalene hva som ble gjort. Ved denne metoden kan 

aktuelle feilkilder være at registreringen i seg selv vil gi økt oppmerksomhet på 

pasientgruppen, hvilket vil kunne påvirke behandlingen og baselinedata. Dersom 

registreringen gjøres skjult for behandler, kan man muligens unngå dette. 
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Vi anser den valgte kvalitetsindikatoren som relevant, da det er sett varierende og 

usystematisk praksis for behandling av pasienter med INR > 8 uten blødning. Det er viktig at 

denne pasientgruppen så vel som andre pasientgrupper får behandling som er evidensbasert. 

Indikatoren er valid fordi den vil måle det de nye retningslinjene anbefaler. 

Prosessindikatoren vi har valgt å bruke, er målbar ved retrospektiv journalgjennomgang og 

lite ressurs- og arbeidskrevende å måle, da det er et lite antall pasienter det gjelder. 

Kvalitetsindikatoren er pålitelig og enkel å tolke, enten har anbefalingen blitt fulgt eller ikke, 

og målingen utføres av en enkelt person slik at man unngår problemer med ulike tolkninger. 

Indikatoren er mulig å påvirke, og den er sensitiv for endring. 

4 Implementering 

4.1 Tiltak 

For å implementere de nye retningslinjene for behandling av pasienter med INR > 8 uten 

blødning, er det en rekke ulike tiltak som kan settes i verk (7).  

4.1.1 Informasjon 

For at pasientene skal bli vurdert etter de nye retningslinjene, er det en forutsetning at legene 

kjenner til hva de nye retningslinjene innebærer. Siden vår retningslinje er en svak anbefaling, 

må man samtidig informere om hvordan man skal forholde seg til en slik anbefaling. Denne 

orienteringen tenker vi kan komme fra en utvalgt overlege og LIS-lege og gjøres kjent på 

morgenmøter, gjennom internundervisning og via mail og intranettet. 

4.1.2 Tilgang til retningslinjene 

For å kunne ta i bruk retningslinjene, bør disse være lett tilgjengelige for legen. Dette kan 

gjøres ved at det henges opp oppslag i form av et flytskjema, gjennom utdeling av laminerte 

flytskjema i A5-format samt eventuelt innføring av retningslinjene i lokal metodebok eller 

prosedyrer. I tillegg skal retningslinjen blant annet publiseres i form av en app som kan lastes 

ned i en offline versjon til arbeidsstasjonen, til smarttelefoner og nettbrett. Retningslinjen er 

for øvrig å finne på www.blodfortynnende.no. 
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4.1.3 Tilgang til utstyr 

For å gjennomføre behandlingen må utstyret være tilgjengelig der pasienten er. Det vil si at 

lett tilgang til K-vitamin, både i.v. og p.o., samt tilgang til protrombinkomplekskonsentrat 

(PCC) er nødvendig.  

 

Figur 4 Flytskjema for anbefalt behandling ved avvvikende INR og/eller blødning hos warfariniserte pasienter. 

4.2 Kartlegge motstand 

Retningslinjen om å behandle pasienter med INR > 8 uten blødning med K-vitamin p.o. er en 

svak anbefaling, og det kan tenkes at en del leger vil stille seg spørrende til behovet for å 

endre praksis. I tillegg stiller muligens de nye retningslinjene større krav til legens bruk av 

klinisk skjønn – nettopp fordi dette er en svak anbefaling, er det ikke slik at alle pasienter med 

INR >8 skal ha K-vitamin, dette må vurderes individuelt. Noen leger vil da kanskje måtte 

endre sin rutine, dersom de tidligere har gitt vitamin K til alle pasienter med denne 

problemstillingen. Andre involverte aktører, som for eksempel sykehusledelsen, 

avdelingsledelsen og sykepleierne, tror vi ikke vil ha store innvendinger mot 
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implementeringen av retningslinjene. Forbruket av K-vitamin vil enten kunne øke eller 

reduseres, avhengig av sykehusets tidligere praksis, men dette vil neppe medføre store 

økonomiske konsekvenser på grunn av det lave antall aktuelle pasienter. Dette vil 

sannsynligvis heller ikke medføre merarbeid for sykepleierne da retningslinjene ikke 

medfører store praktiske endringer i medikamentadministrasjon. 

4.3 Plan for gjennomføring av tiltakene 

En vanlig modell for kvalitetsforbedring er PUKK-sirkelen (22). Den tar utgangspunkt i 

prosess-trinnene planlegging, utføring, kontroll og korrigering. Den sikrer dermed at man 

kontrollerer effekten av tiltakene man har satt i verk og at man gjør nødvendige endringer.   

 

Figur 5 PUKK-sirkel (22). 

4.3.1 Planlegging 

To ting er sentralt i planleggingsfasen. For det første vil det være hensiktsmessig å lage en 

arbeidsgruppe som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene som er beskrevet ovenfor og for å 

kontrollere at tiltakene blir gjennomført. Vi tenker at en slik gruppe bør bestå av en overlege 

på medisinsk avdeling, en LIS-lege, en turnuslege, en sykepleier/koordinator i akuttmottaket 

og eventuelt en ansatt fra laboratoriet. Overlegen har det overordnede ansvaret, er leder av 

gruppa, sørger for forankring i ledelsen og delegerer oppgaver til LIS-legen og turnuslegen. 

For det andre er det viktig at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig før implementeringen av 

tiltakene. 
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4.3.2 Utføring 

I denne fasen settes tiltakene ut i praksis. Som nevnt tidligere forslår vi tre tiltak: Informasjon, 

tilgang til retningslinjene og tilgang til nødvendig utstyr. 

Informasjon: Overlegen har ansvar for å orientere på morgenmøtet om at det har kommet nye 

retningslinjer og at det settes opp internundervisning om dette samt tidspunkt for 

undervisningen. Dette må trolig gjentas på flere morgenmøter da ikke alle er tilstede hver dag. 

LIS-legen får ansvaret for gjennomføringen av internundervisningen, utsendelse av mail om 

de nye retningslinjenes innhold og internundervisningens tidspunkt samt orientering via 

sykehusets intranett.  

Tilgang til retningslinjene: Overlegen er ansvarlig for å implementere de nye retningslinjene 

inn i sykehusets lokale retningslinjer. Ifølge LIS-lege Christopher Friis Berntsen på Gjøvik 

sykehus har de en prosedyresamling på intranettet, og de nye retningslinjene bør derfor gjøres 

tilgjengelige der. Turnuslegen har ansvar for å lage oppslag med retningslinjene som henges 

opp i akuttmottaket, samt å lage en laminert utgave i A5-format som skal distribueres til 

legene på medisinsk avdeling. I forbindelse med internundervisningen vil LIS-legen også 

gjennomgå hvordan retningslinjene kan lastes ned som app og bruken av denne. 

Tilgang til utstyr: Sykepleier/koordinator i akuttmottaket, som også er med i arbeidsgruppa, 

har ansvar for å bestille medikamenter og sørge for at tilstrekkelig K-vitamin i.v. og p.o. samt 

protrombinkomplekskonsentrat (PCC) er tilgjengelig. I følge LIS-lege Friis Berntsen på 

Gjøvik sykehus er K-vitamin i.v./p.o. tilgjengelig i mottak, mens faktorkonsentrat/plasma 

hentes fra blodbanken. 

4.3.3 Kontroll 

Etter at planleggingsfase og informasjonsfase er fullført, kontrolleres prosessen ved at LIS-

legen gjør en journalgjennomgang av aktuelle pasienter en gang per måned, der det 

undersøkes om det er gitt K-vitamin og om eventuelle andre behandlingstiltak er begrunnet. 

En slik journalgjennomgang vil sannsynligvis ikke medføre stor arbeidsbelastning da det er 

snakk om et begrenset antall pasienter i måneden. LIS-legen rapporterer resultatene av 

gjennomgangen til overlegen. Vi tenker at det er hensiktsmessig at overlegen er overordnet 

ansvarlig for denne kontrollen, både fordi det medfører en forankring i ledelsen og fordi en 

overlege sannsynligvis stiller med større faglig tyngde enn en LIS-lege.  
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Det kan imidlertid være utfordrende å finne de aktuelle pasientene for journalgjennomgang. 

Vi har tre forslag til hvordan dette kan gjøres:  

 En vanlig metode for å finne bestemte pasientgrupper er å søke på den aktuelle 

diagnosekoden. Dette egner seg ikke nødvendigvis for disse pasientene fordi det ikke 

finnes en bestemt diagnosekode for forhøyet INR, og fordi det ikke er gitt at legene koder 

pasientene likt. LIS-legen vi har vært i kontakt med, er enig i at det er vanskelig å 

registrere pasientene på grunnlag av diagnosekode. 

 En annen metode å finne disse pasientene på, kan være å registrere dem manuelt i 

akuttmottaket. Ulempen med dette er at ikke alle laboratorieresultater nødvendigvis 

foreligger før pasienten forlater mottak, og dermed kan man få en underrapportering. 

 Den tredje metoden kan være å alliere seg med laboratoriet og få dem til å registrere alle 

pasienter fra mottak med INR > 8. I følge LIS-lege Friis Berntsen ved Gjøvik sykehus 

ringer laboratoriet gjerne den aktuelle legen/posten ved svært avvikende prøvesvar, som 

f.eks. INR>8. Fordi laboratoriepersonalet allerede er oppmerksomme på problemstillingen, 

vil det trolig ikke være stor arbeidsbelastning å registrere disse pasientene samtidig, f.eks. i 

en loggbok eller på en tavle. 

Etter endt prosjektperiode på seks måneder, har overlegen ansvar for den fullstendige 

evalueringen av prosjektet.  

4.3.4 Korrigering 

Målet med dette forbedringsprosjektet er at 100 % av pasientene i akuttmottaket med INR>8 

uten blødning skal vurderes i henhold til retningslinjene. Dersom det etter 

journalgjennomgangen hver måned viser seg at retningslinjene ikke følges, bør overlegen, i 

henhold til PUKK-sirkelen, gå tilbake til planleggingsfasen og identifisere nye tiltak eller 

endre iverksatte tiltak. Dette betyr at overlegen hver måned er ansvarlig for å gå gjennom en 

hel runde av PUKK-sirkelen dersom det er behov for endringer. Som en del av den månedlige 

journalgjennomgangen bør overlegen etterspørre hvilke tanker legene på avdelingen har om 

de nye retningslinjene, hva fungerer og hva fungerer ikke. I tillegg bør han orientere om hva 

journalgjennomgangen viser og oppmuntre til videre forbedringsarbeid.  
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5 Diskusjon 

Vi har undersøkt kunnskapsgrunnlaget for behandling av pasienter som kommer til mottak 

med INR >8 uten blødning og utarbeidet forslag til et kvalitetsforbedringsprosjekt tilpasset 

medisinsk avdeling ved Gjøvik sykehus. 

Det er flere grunner til at vi mener dette er et viktig tema å sette fokus på. Pasienter med INR 

> 8 uten blødning er en pasientgruppe som løper en betydelig risiko for 

blødningskomplikasjoner, men som tilsynelatende er uten symptomer når de kommer i 

mottak. Nylig oppdaterte norske retningslinjer har konkrete og evidensbaserte anbefalinger 

for denne pasientgruppen. Siden problemstillingen er relativt sjelden og dermed trolig ofte vil 

være lite kjent for flere (turnus)leger i mottak, mener vi det er KLoKt å innføre klare rutiner 

for behandlingen. Dette vil både trygge behandlende helsepersonell og sikre at pasientene får 

behandling i henhold til retningslinjene. Det er imidlertid verdt å merke seg at 

problemstillingen gjelder relativt få pasienter, og at en økende andel av pasientene trolig også 

vil gå over fra warfarin til nye antikoagulantia i tiden fremover. I tillegg er styrken på de nye 

anbefalingene svake og forutsetter en stor grad av klinisk skjønn, noe som kan utfordre 

ovennevnte argumenter for viktigheten av temaet. 

Selve gjennomføringen av prosjektet mener vi bør være mulig, da tiltakene vi foreslår er 

enkle, billige og generelt lite ressurskrevende. Det er også lite risiko knyttet til 

behandlingsprosedyren, og den krever lite opplæring og tilrettelegging. Prosjektet vil 

imidlertid kreve motivasjon, tid og vilje til samarbeid. Særlig i starten vil det være kostnader 

knyttet til informasjonsformidling.  

Vi har nevnt en rekke tiltak for hvordan vi vil gjøre retningslinjene tilgjengelige for den 

enkelte lege. Dette er en retningslinje man stort sett vil ha tid til å slå opp, siden 

problemstillingen ikke er akutt. Det vil derfor neppe være nødvendig med laminerte A5-kort. 

Legene har mange slike kort fra før, og vårt kort vil kanskje bare forsvinne i mengden. Når 

retningslinjene er tilgjengelig som app og i tillegg vil foreligge i sykehusets lokale 

prosedyresamling, er dette sannsynligvis tilstrekkelig. Vi vil også presisere at registrering av 

pasientene via laboratoriet vil være den mest hensiktsmessige måten å fange opp pasientene 

på. Som nevnt tidligere er laboratoriet allerede på vakt overfor svært avvikende prøvesvar, og 

en separat registrering av disse pasientene vil ikke kreve mye merarbeid.  
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En utfordring knyttet til gjennomføringen av prosjektet vil være å måle en "baseline". Da 

retningslinjen vi vil innføre inneholder en svak anbefaling, og dermed forutsetter en stor grad 

av klinisk skjønn i hvert pasienttilfelle, vil det være vanskelig å måle i hvilken grad 

retningslinjene har blitt fulgt i forkant av intervensjonen.  

Vi har i dette prosjektet valgt en prosessindikator, noe som kun måler hvor mange som får 

behandling i henhold til prosedyrene, og ikke hvordan det faktisk går med pasientene. Det blir 

dermed vanskelig å måle om prosjektet vårt faktisk har hatt en reell betydning, noe som også 

kan gjøre det vanskeligere å skape motivasjon for prosjektet.  Det kan også være krevende å 

skape motivasjon og vilje for et kvalitetsforbedringsarbeid som baserer seg på svake 

anbefalinger.  

Omfanget av vår oppgave er svært begrenset og gjelder en liten pasientgruppe. Vi anbefaler at 

medisinsk avdeling ved Gjøvik sykehus, før gjennomføring, vurderer å utvide 

kvalitetsforbedringsprosjektet til å gjelde flere problemstillinger med avvikende INR. De nye 

retningslinjene inneholder anbefalinger også for dette og det vil kun kreve små justeringer ved 

implementeringsdelen (vi har allerede inkludert et forslag i figur 4).  

Lykke til! 
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