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Sammendrag 

Tema/problemstilling: Vår hypotese er at det blir tatt for mange CT-pulmonal angiografi 

(CTPA) på Lovisenberg diakonale sykehus (LDS). Dette bygger på samtale med flere leger i 

klinikken, samt studier som støtter opp om generell overdiagnostikk. Vi ønsker å 

implementere retningslinjer fra UpToDate for å hjelpe til med riktigere diagnostikk, og vi må 

derfor også være åpne for at bruk av retningslinjen kan gi økt bruk av CTPA. Det er 

avgjørende at man ikke overser pasienter med symptomatisk LE som trenger antikoagulasjon. 

Målet er derfor fokus på riktig bruk av CTPA hos hemodynamisk stabile, ikke-gravide 

personer. 

Kunnskapsgrunnlag: Etter PICO-søk og søk i kunnskapspyramiden, ble følgende artikkel 

lagt som grunnlag for vår anbefaling: «Clinical presentation, evaluation, and diagnosis of the 

adult with suspected acute pulmonary embolism» i UpToDate, sist oppdatert i 

11.4.2016.  Den gir gode algoritmer og retningslinjer for bruk av CT-angiografi ved mistenkt 

LE. Algoritmen baseres på modifisert Wells score for LE. 

Tiltak og indikatorer: Det klart mest effektive tiltaket er å gjøre det obligatorisk å skrive inn 

Wells score i henvisningene til CTPA som skal tas på hemodynamisk stabile, ikke-gravide 

pasienter. Deretter skal de som mottar henvisningen kontrollere at undersøkelsen blir tatt på 

riktig indikasjon. Det bør gis god informasjon og påminnere for de ansatte flere steder i løpet 

av tiden pasienten tilbringer i mottaket. 

Organisering: Prosjektet bør ledes og gjennomføres av en egnet prosjektgruppe bestående av 

mottaksoverlege som leder, en representant for LiS-legene, en representant for sykepleierne i 

mottak, og en representant for radiologene. Helst også kvalitetsrådgiver på LDS. 

Konklusjon: Kvalitetsforbedringsprosjektet vi foreslår er enkelt, lett gjennomførbart og kan 

potensielt gi økonomisk gevinst og bidra til reduksjon av overbehandling. 
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1 BAKGRUNN  

Lungeemboli (LE) kan være en vrien diagnose å stille i et travelt akuttmottak, da ingen 

kliniske symptomer er spesifikke for tilstanden. LE er ikke uvanlig med en årlig insidens på 

60-70 per 100.000 (1), og kan debutere med symptomer som dyspné og smerter i brystet. 

Kliniske funn kan være takypné, takykardi, hypoksi og funn forenlig med dyp venetrombose, 

men disse kan også utebli. Leger frykter å overse diagnosen som kan ha en mortalitet på hele 

30 % ubehandlet (1, 2), og fortsetter utredning på lav klinisk mistanke selv om dette har 

potensielt negative konsekvenser. Bare 10 % av pasientene med mistenkt LE har sykdommen 

(1, 3). En metaanalyse fant klinisk presentasjon alene hadde en sensitivitet på 85 % og 

spesifisitet på 51 % for LE. Det konkluderes med at leger som bruker klinisk skjønn 

overdiagnostiserer mer enn legene som bruker diagnostiske verktøy, fordi man er redd for å 

miste pasienter til en dødelig sykdom (4). 

Størsteparten av pasientene er hemodynamisk stabile ved symptomdebut, og man har tid til å 

systematisk tilnærme seg diagnosen ved hjelp av kliniske og laboratoriske hjelpeverktøy. CT- 

pulmonal angiografi (CTPA) er anbefalt bildediagnostikk hos pasienter med en høy 

sannsynlighet for LE (5), og har høy sensitivitet (>95 %) og spesifisitet. D-dimer er også et 

sensitivt, men lite spesifikt verktøy for mistanke om LE, og er mest nyttig når klinisk 

mistanke er lav. Det vil si at d-dimer er god til å utelukke LE hos pasienter med lav pre-test 

sannsynlighet for sykdom og burde bare brukes sammen med vurdering av pre-test klinisk 

sannsynlighet (1). 

1.1 Problemstilling 

Flere leger ved Lovisenberg diakonale sykehus (LDS) mener at det blir tatt for mange CTPA 

på lav klinisk mistanke om LE i akuttmottaket. Legene savner klare retningslinjer for å 

potensielt få ned CT-bruken og utrede pasienter etter oppdaterte retningslinjer. LDS bruker 

Ullevåls metodebok i sin praksis. I revidert utgave 2016 finner man om LE; “Ved normal d-

dimer og liten klinisk sannsynlighet er det oftest ikke nødvendig med videre utredning”. 

Tolkningen av «klinisk sannsynlighet» vil være opp til hver enkelt lege, da dette ikke er 

videre definert. D-dimer er nærmest en del av «standardpakken» - og dette er uheldig når det 

kan være mange årsaker til forhøyede prøveresultater, og man tvinges til å utrede videre. På 

UpToDate finnes gode algoritmer og retningslinjer for bruk av CTPA ved mistenkt LE som 
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ikke brukes regelmessig på Lovisenberg sykehus. Algoritmen baseres på modifisert Wells 

score for lungeemboli, men denne har ingen plass i metodeboken. Evidensen er god nok til at 

disse retningslinjene burde følges, og vi tror det her er et hull mellom kunnskap og praksis 

som kan forbedres ved å implementere algoritmen på sykehuset. 

Man kan peke på flere negative konsekvenser for høy bruk av bildediagnostikk. Blant annet 

får man mange negative bilder, som reflekteres i økonomi, tidsbruk og pasientkø.  Stråling, 

nyreskade og allergiske reaksjoner av kontrast kan også nevnes. Kanskje enda viktigere vil 

overdiagnostisering (falske positive) og overbehandling få konsekvenser for pasientene våre. 

Hos pasienter med lav klinisk mistanke om LE vil CTPA øke antall pasienter diagnostisert 

med subsegmentale LE uten å senke 3-måneders risiko for tromboemboli. Dette foreslår at 

subsegmentell LE ikke er klinisk relevant (6). Pasienten blir likevel satt på 

blodfortynningsregime med økt blødningsfare. Behandlingens bivirkningsprofil, samt 

bekymringer for alvorlig sykdom, vil senke pasientenes livskvalitet. Dette er imidlertid et felt 

med behov for videre forskning. 

Vi tror at det blir tatt for mange CTPA, og denne hypotesen bygger på samtale med flere leger 

i klinikken, samt studier som støtter opp rundt dette (7). Vi ønsker å implementere 

retningslinjer fra UpToDate for bedre klinisk diagnostikk av LE med vekt på at CTPA skal 

gjøres på riktig indikasjon. Vi må imidlertid være åpne for at innføring av retningslinjen kan 

inkludere flere pasienter enn legens kliniske skjønn, og dermed øke bruken av CTPA. 

Samtidig er det avgjørende at man ikke overser pasienter med symptomatisk LE som trenger 

antikoagulasjon.  Målet er derfor fokus på riktig bruk av CTPA.  
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2 KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

2.1 Søkestrategi 

For å finne ut hva som er best praksis for utredning av pasienter hvor man har mistanke om 

LE på LDS formulerte vi følgende PICO-spørsmål: 

Patient Hemodynamisk stabile, ikke-gravide, voksne pasienter hvor man har mistanke 

om lungeembolisme 

Intervention Klinisk beslutningsverktøy kombinert med d-dimer 

Control Subjektivt klinisk inntrykk kombinert med d-dimer 

Outcome «Failure rate» (andel falske negative) 

«Efficiency» (total andel negative) 

Tabell 1. PICO 

PICO-spørsmålet ble følgende: Ved utredning av voksne, hemodynamisk stabile, ikke-

gravide, pasienter hvor man har mistanke om LE, gir kombinasjon av et beslutningsverktøy 

og d-dimer lavere andel oversette LE-tilfeller («failure rate») og høyere total andel pasienter 

hvor LE kan utelukkes («efficiency») enn subjektivt klinisk inntrykk og d-dimer, i så fall 

hvilket beslutningsverktøy gir lavest andel oversette LE-tilfeller («failure rate») og høyest 

total andel pasienter hvor LE kan utelukkes («efficiency»)? 

Et klinisk beslutningsverktøy («clinical decision rule») er definert som et klinisk verktøy som 

kvantifiserer de individuelle bidragene ulike komponenter fra sykehistorie, klinisk 

undersøkelse og resultater av grunnleggende laboratorietester bidrar med til diagnose, 

prognose eller sannsynlig behandlingsrespons hos den enkelte pasient (8) 

Vi valgte «failure rate» (andel falske negative) og «efficiency» (total andel negative) som 

«outcome» i PICO-spørsmålet da studiene som har evaluert de kliniske beslutningsverktøyene 

har evaluert en diagnostisk algoritme (klinisk beslutningsverktøy + d-dimer + CTPA) fremfor 

karakteristika ved de spesifikke kliniske beslutningsverktøyene. I en diagnostisk algoritme er 
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målet med det kliniske beslutningsverktøyet å utelukke LE hos flest mulig pasienter (høyest 

mulig «efficiency»), samtidig som «failure rate» er lav. I en diagnostisk algoritme vil positiv 

prediktiv verdi (PPV) for det kliniske beslutningsverktøyet være mindre interessant å 

rapportere, da man vil gjøre videre tester (eks. CTPA) for å bekrefte LE hos pasientene hvor 

det kliniske beslutningsverktøyet ikke kunne utelukke LE. De videre testenes PPV og negativ 

prediktiv verdi (NPV) vil da være relevant. PPV og NPV ved CTPA er imidlertid avhengig av 

pre-test sannsynligheten i populasjonen, og er rapportert å være hhv. 58 % og 96 % ved lav 

pre-test sannsynlighet (Wells score: < 2), 92 % og 89 % ved intermediær pre-test 

sannsynlighet (Wells score: 2-6) og 96 % og 60 % ved høy pre-test sannsynlighet (Wells 

score: > 6) (9). Ved negativ CTPA og høy klinisk mistanke anbefaler derfor UpToDate videre 

testing. 

Pyramidesøk i McMaster PLUS ble utført med følgende søkeord: «pulmonary embolism 

AND clinical decision rules». Dette gav treff på flere nivåer i kunnskapspyramiden. I 

oppslagsverkene øverst i pyramiden fant vi tre relevante kilder: 1) artikkelen «Clinical 

presentation, evaluation, and diagnosis of the adult with suspected acute pulmonary 

embolism» i UpToDate (10), 2) artikkelen «Pulmonary embolism > Diagnosis > Step by step» 

i BMJ Best Practice (11) og 3) link til europeisk retningslinje «2014 ESC Guidelines on the 

diagnosis and management of acute pulmonary embolism» (12) i artikkelen «Pulmonary 

embolism > Diagnosis > Guidelines» i BMJ Best Practice (13). Vi fant også to relevante 

oppsummerte oversikter (14, 15), som begge omhandlet samme metaanalyse fra Lucassen og 

medforfattere. Av nyere enkeltstudier fant vi en kvalitetsvurdering av en nylig publisert 

metaanalyse (16, 17), samt to nyere kvalitetsvurderte studier om bruken av kliniske 

beslutningsverktøy i lungeembolidiagnostikk hos eldre pasienter (18-21). Pyramidesøk i 

McMaster PLUS med søkeordene «pulmonary embolism AND clinical decision rules AND d-

dimer AND failure rate» manglet noen av de relevante treffene over, og gav ingen ytterligere 

relevante treff. 

2.2 Kritisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget 

Da vi fant tre treff øverst i pyramiden, valgte vi den mest oppdaterte. UpToDate var oppdatert 

11.4.2016, BMJ Best Practice 14.9.2015 og ESC-retningslinjen 29.8.2014. Følgelig valgte vi 

UpToDate-retningslinjen. Denne var også den eneste av de tre retningslinjene som er 

oppdatert etter den nyeste metaanalysen vi fant i pyramidesøket (16) ble publisert. 
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Hovedforskjellen i anbefalingene er at UpToDate anbefaler bruk av Wells score med 4 poeng 

som grense, mens de to andre retningslinjene sier at man selv kan velge om man vil bruke 

Geneva score eller Wells score. 

UpToDate-retningslinjen beskriver diagnostikk av LE hos voksne, og den har egne avsnitt 

samt separate diagnostiske algoritmer for hemodynamisk ustabile og hemodynamisk stabile 

pasienter. Det er også presisert hvilke retningslinjer som gjelder/ikke gjelder for gravide 

kvinner. 

2.3 Dokumentasjonsgrunnlaget 

UpToDate har gjort detaljert rede for prosessen for utarbeidelse av sine anbefalinger og valg 

av algoritmer. Retningslinjene er basert på kontinuerlig gjennomgang av fagfellevurderte 

tidsskrifter, kliniske databaser som Medline og The Cochrane Library og andre ressurser, og 

de blir oppdatert når viktig, ny informasjon blir publisert. UpToDate bruker PICO-spørsmål i 

søkene og velger ut studier basert på kvaliteten på studien, «evidenshierarki» og klinisk 

relevans. Retningslinjen skrives av én forfatter som er ekspert på området og gjennomgår 

blant annet en fagfellevurdering.  Artikkelen om diagnostikk av LE ble sist oppdatert 

11.4.2016 basert på litteratursøk avsluttet mars 2016. Søkeord er ikke spesifisert. Artikkelen 

beskriver noen ganger hvor god dokumentasjonen som ligger bak anbefalingene er, samt 

hvilken type studier de er basert på, men har ingen eksplisitt GRADE-vurdering. Forfatteren 

og andre bidragsytere til artikkelen oppgir ingen interessekonflikter. 

2.4 Anbefalingen 

Her beskrives anbefalingene som er gitt i avsnittet «DIAGNOSTIC ALGORITHMS FOR 

HEMODYNAMICALLY STABLE PATIENTS» i UpToDate-artikkelen «Clinical 

presentation, evaluation, and diagnosis of the adult with suspected acute pulmonary 

embolism».  

Algoritmer som bruker klinisk vurdering, d-dimer og billeddiagnostikk er best studert. 

UpToDate foretrekker algoritmer som inkluderer CTPA som den definitive diagnostiske 

testen, men V/Q-scan og andre modaliteter også er egnede alternativer. Det anbefales at man 

etter klinisk undersøkelse og laboratorieundersøkelser bør anslå pretestsannsynlighet for LE. 

De er tre alternativer for hvordan dette kan gjøres: 1) subjektivt klinisk inntrykk, 2) Wells 
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score og 3) Geneva score. De tre metodene har sammenlignbar sensitivitet, men spesifisiteten 

er dårligere ved bruk av subjektivt klinisk inntrykk for å anslå pretestsannsynlighet. 

UpToDate anbefaler å bruke dikotomisert Wells score med 4 poeng som grense da denne er 

best validert. Wells score ≤ 4 betyr «LE usannsynlig» og Wells score > 4 betyr «LE 

sannsynlig». Wells score og den diagnostiske algoritmen som anbefales er gjengitt i tabell 2 

og figur 1. 

Kliniske symptomer/tegn på DVT 3,0 

LE mer sannsynlig enn alternative diagnoser 3,0 

Hjertefrekvens > 100 1,5 

Sengeleie ≥ 3 dager eller kirurgisk inngrep siste 4 uker 1,5 

Tidligere DVT/LE 1,5 

Hemoptyse 1,0 

Malignitet 1,0 

Tabell 2. Wells score (22) 

 

Vi tolker ut fra scoringssystemet og grenseverdien på 4 poeng gitt i UpToDate at det som 

benevnes «modified Wells score» i UpToDate er det samme som det som andre steder 

benevnes Wells4.  
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Figur 1. Diagnostisk algoritme for hemodynamisk stabile pasienter hvor man mistenker lungeembolisme 
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2.5 Dokumentasjonsgrunnlaget for anbefalingen 

En av hovedkildene til UpToDate-artikkelen er metaanalysen til Lucassen og medforfattere 

fra 2011 (4). Denne har gjort metaanalyser av sensitivitet og spesifisitet for LE for 4 kliniske 

beslutningsverktøy (Wells score 2 poeng som grense [Wells2], Wells score 4 poeng som 

grense [Wells4], Geneva score [Geneva] og revidert Geneva score [RGeneva]) samt 

subjektivt klinisk inntrykk for vurdering av pretestsannsynlighet. Med subjektivt klinisk 

inntrykk menes at det er gjort en dikotomisering av pasientene til lav eller høy klinisk 

sannsynlighet for LE ut fra en gitt grense, eks. 40 % sannsynlighet for LE. Videre gjorde de 

metaanalyser av «failure rate» (andel falske negative) og «efficiency» (total andel negative) 

ved bruk av klinisk beslutningsverktøy kombinert med d-dimer for å utelukke LE (tabell 3). 

De rapporterer følgende resultater: 

 Sensitivitet og spesifisitet var hhv. 85 % og 51 % ved bruk av subjektivt klinisk 

inntrykk (15 studier), 84 % og 58 % ved Wells2 (19 studier), 60 % og 80 % ved 

Wells4 (11 studier), 84 % og 50 % ved Geneva (5 studier) og 91 % og 37 % ved 

RGeneva (4 studier). Sensitivitet og spesifisitet ved Wells4 var signifikant forskjellig 

fra de andre beslutningsverktøyene. Wells2 hadde signifikant høyere spesifisitet enn 

RGeneva. Øvrige forskjeller i sensitivitet og spesifisitet mellom de ulike strategiene 

var ikke signifikante, men RGeneva og subjektivt klinisk inntrykk har lavest 

spesifisitet i en populasjon med 15 % prevalens av LE (hhv. 45 % og 52 %). 

 Økende prevalens av LE var assosiert med høyere sensitivitet og lavere spesifisitet. 

  «Failure rate» og «efficiency» var signifikant høyere ved kvalitativ sammenlignet 

med kvantitativ d-dimer testing, spesielt var det en forskjell i «failure rate» for Wells4 

(tabell 3). 

 Uventet høy «efficiency» i studiene som brukte subjektivt klinisk inntrykk (tabell 3) 

kan skyldes lav prevalens av LE i begge studiene (4 % og 5 %).  

 Alle strategiene bortsett fra Wells4 kombinert med kvalitativ d-dimer hadde «failure 

rate» innenfor studiens forhåndsdefinerte grense for hva som er trygt («failure rate» < 

2 % og øvre konfidensintervallgrense 2,7 %). 
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 Ved bruk av Wells4 kombinert med kvantitativ d-dimer ble LE utelukket hos 39 % av 

pasientene («efficiency») og 0,5 % av disse var falskt negative («failure rate»). 

Studien konkluderer med at både subjektivt klinisk inntrykk og alle de kliniske 

beslutningsverktøyene trygt kan brukes kombinert med d-dimer, men at Wells4 alltid bør 

brukes kombinert med kvantitativ d-dimer. Subjektivt klinisk inntrykk har lav spesifisitet, og 

da klinikere har en tendens til å anslå høyere sannsynlighet for LE enn hva som er reelt, 

anbefaler de bruk av kliniske beslutningsverktøy. Da Wells4 har høyest spesifisitet anbefales 

denne brukt i populasjoner med høy prevalens av LE (eks. pasienter henvist til sykehus), 

mens beslutningsverktøy med høy sensitivitet (eks. Wells2 eller Geneva) bør brukes i 

populasjoner med lav prevalens av LE (eks. i primærhelsetjenesten).  

 

Tabell 3. Resultater fra metaanalysen til Lucassen og medforfattere.  

 

Den nylig publiserte metaanalysen vi fant i pyramidesøket vårt (16) er også referert til i 

UpToDate-artikkelen. Denne har beregnet «failure rate» for kliniske beslutningsverktøy 

kombinert med d-dimer for Wells2 (6 studier), Wells4 (8 studier), modifisert Wells score (1 

studie), forenklet Wells score (2 studier), RGeneva (4 studier) og forenklet RGeneva (2 

studier). Metaanalysen inkluderte, i tillegg til studiene rapportert i metaanalysen til Lucassen 

og medforfattere, resultater fra to studier publisert etter 2011. Begge studiene var imidlertid 

basert på samme pasientmateriale utført i primærhelsetjenesten med kvalitativ d-dimer. De 

gjorde ikke separate metaanalyser for om beslutningsverktøyet var brukt kombinert med 

kvantitativ og kvalitativ d-dimer. «Failure rate» (95 % KI) var 0,9 % (0,6 %–1,4 %) for både 
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Wells2 og Wells4, 1,5 % (0,4%-3,8%) for modifisert Wells score, 0,9 % (0,3%–2,3%) for 

forenklet Wells score, 0,7 % (0,3%-1,4%) for RGeneva og 1,4 % (0,7%-2,6%) for forenklet 

RGeneva. Det var imidlertid en tydelig høyere «failure rate» for de to Geneva-scorene (2,7%-

3,1 %) enn for Wells-scorene (1,2%-1,5 %) i det nyeste pasientmaterialet fra 

primærhelsetjenesten. Forfatterne konkluderer derfor med at Wells, fortrinnsvis forenklet 

Wells score da denne er enklest å bruke, bør brukes i stedet for Geneva-scorene i 

primærhelsetjenesten. 

UpToDate viser også til at en enkeltstudie har funnet at Wells score kanskje er mindre presis i 

eldre pasientpopulasjoner med «failure rate» på 5,9 % (2,5%-13 %) (21). 4/5 pasienter med 

Wells score ≤ 4 og negativ d-dimer kunne imidlertid ha blitt identifisert med kvantitativ d-

dimer, og «failure rate» med kvantitativ d-dimer ville vært 1 %. Pyramidesøket identifiserte 

også en artikkel som fant at Wells4 er mer presis enn RGeneva i en eldre populasjon med 23 

% LE (19). PPV for LE var hhv. 73 % kontra 30 % og NPV for LE hhv. 93 % kontra 83 %. 

2.6 Bruk av retningslinjen i klinisk praksis 

Anbefalingene i retningslinjen er lette å forstå, særlig dersom man bruker den skjematiske 

fremstillingen av algoritmen sammen med en kalkulator for Wells score. Formålet med 

anbefalingene er å diagnostisere LE på en effektiv måte samtidig som man unngår 

unødvendig testing og minimerer risikoen for å overse klinisk viktige tilfeller, noe LDS har 

ytret ønske om. Pasientpopulasjonen i akuttmottaket på LDS er i hovedsak pasienter henvist 

fra primærhelsetjenesten, følgelig passer det å bruke Wells4 i denne populasjonen (4). 

UpToDate viser imidlertid til en enkeltstudie som fant at 50 % av klinikerne brukte Wells 

score feil (23). En mulig hindring i implementeringen av retningslinjen kan følgelig være at 

klinikerne slurver når de bruker den, noe som fører til lavere PPV (23). En annen mulig 

hindring vil være at klinikerne som allerede er vant med å bruke klinisk skjønn eller et annet 

kliniske beslutningsverktøy enn Wells4 for vurdering av pretestsannsynlighet for LE ikke ser 

poenget med å bytte fremgangsmåte, ettersom UpToDate sier at alle fremgangsmåtene er 

akseptable (selv om Wells4 er den som anbefales). Wells score er ofte kritisert for at punktet 

«LE mer sannsynlig enn alternative diagnoser» er subjektivt, men samtidig vil det kanskje 

gjøre det enklere for de som er vant med å bruke subjektivt klinisk inntrykk å akseptere en 

overgang til Wells score.  
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3 DAGENS PRAKSIS OG VURDERING 

For å få oversikt over praksisen i akuttmottaket på LDS har vi snakket med flere klinikere 

som jobber der, en fra KLoK-gruppen har fått omvisning i akuttmottaket og en har hospitert. 

Flere leger forteller at det er et overforbruk av CTPA ved lav klinisk indikasjon for LE, og at 

Wells score ofte ikke blir vurdert før rekvisisjonen sendes til radiologene. Tilsammen gir dette 

mange unødvendige bildeundersøkelser med negative funn. 

Akuttmottaket på LDS er en døgnåpen enhet som bare tar imot medisinske pasienter. I 

gjennomsnitt mottas 20 pasienter i døgnet for både elektive og akutte innleggelser. 

Akuttmottaket har alltid en overlege på vakt, i tillegg til LiS-leger og turnusleger.   

På hospitering og omvisning observerte vi flere som gikk med Wells score i lommen, men 

dette var ikke gjennomgående. Tre plakater som omhandlet LE hang ved pc-ene i mottak. I 

følge Harald Jervel (ansvarlig overlege i mottak) er det mye bruk av klinisk skjønn i 

vurderingen av pasienter med mistenkt LE og lite bruk av Wells score. Han fortalte også at 

radiologer og radiografer sjeldent stiller spørsmålstegn ved indikasjonen for CTPA. 

Ved prehospital mistanke om LE tas d-dimer på standardpakke før legen har snakket med 

eller undersøkt pasienten. Sykepleier tar seg av bestillingen. Mange pasienter kan ha forhøyet 

d-dimer selv om klinisk mistanke om LE er lav, eksempelvis eldre og nyresyke. D-dimer 

alene er et dårlig screeningverktøy for mulig LE, og et forhøyet prøveresultat vil kreve videre 

utredning som tar tid og ressurser, og belaster pasienten unødig. LDS bruker en kvantitativ 

målemetode for d-dimer med cut-off på < 0,4 mg/l. Grenseverdien er for øyeblikket under 

vurdering og er en del av et forskningsprosjekt. 

To av plakatene hengende i mottaket viste ESC-retningslinjer for LE hos hemodynamisk 

ustabile pasienter som skal rett til CTPA. Vi fokuserer på de hemodynamisk stabile med våre 

tiltak, og mener det vil være uheldig om de også blir sendt rett til CTPA. Den tredje plakaten 

var en tegning som beskrev hva LE går ut på, uten noen logaritme for utredning.   

På LDS bruker de OUS-Ullevåls metodebok for leger, medisinsk klinikk. Denne inneholder 

Wells score for dyp venetrombose (DVT), men ikke den som er spesifikk for LE. Dette gjør at 

man aktivt må søke etter Wells score for LE andre steder, hvis man ikke kan den. En ny 

versjon av metodeboken kommer i 2016, men Wells score for LE er ikke skrevet inn i denne 
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heller. LDS har i tillegg en e-håndbok hvor følgende står skrevet om venøs tromboembolisme 

(VTE) (DVT og LE): «Alle pasienter med mistenkt VTE sees primært i medisinsk mottagelse 

av medisinsk forvakt … hvor det skrives innkomstjournal og rekvireres ultralyd, venografi 

eller CT-toraks enten til samme dag eller dagen etter». Dette kan forstås som at 

undersøkelsene skal gjøres av alle, og kan føre til at noen pasienter blir tatt rett til 

bildediagnostikk uten en ordentlig klinisk vurdering på forhånd. 

Vår vurdering er at Wells score brukes i for liten grad og i hvert fall ikke systematisk. Det er 

derfor behov for en klar logaritme som kan hjelpe klinikerne til å vurdere om det er indikasjon 

for å gjennomføre en CTPA. Dette bør være gjennomførbart ettersom noen av tiltakene 

allerede er påbegynt, for eksempel plakater og leger med Wells score i lommen. De påbegynte 

tiltakene viser også at det allerede er et fokus på LE, men at det er rom for forbedring med 

mer strukturerte tiltak. 

3.1 Dagens utfordringer 

Fiskebensdiagram (figur 2) som forklarer dagens utfordringer knyttet til riktig bruk av CTPA: 

 

Figur 2. Fiskebensdiagram 
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I en travel arbeidsdag er det lett å sende en CTPA-rekvisisjon før man har gjort en god klinisk 

vurdering for om det faktisk er mistanke om LE. Ofte blir man dårligere klinikere i et overfylt 

mottak med ventende pasienter. Slike situasjoner forklarer høy CTPA-bruk for sikkerhets 

skyld, og da ofte uten å ha kalkulert Wells score. Det kan også tenkes at legene har fått for lite 

opplæring i bruk av Wells score og for lite informasjon om hvor god den er til å fange opp 

LE. Muligens har frykten for å overse LE ført til at man fort tar CTPA for å utelukke i litt for 

mange tilfeller. Pasientene forventer også at billedundersøkelser gjøres, og kan påvirke legene 

til å etterfølge sine ønsker. 

Det har vært mangel på en klar logaritme for håndtering av LE på LDS, og bruken av Wells 

score er usystematisk. I tillegg mangler metodeboken illustrasjon og forklaring av Wells score 

spesifikk for LE. 

3.2 Tiltak 

Vi har valgt å innføre Wells score til bruk for pretest sannsynlighet for lungeemboli. 

Bakgrunnen er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget. Vi vil sikre at Wells score blir beregnet på 

pasientene som blir innlagt med mulig LE for at CTPA skal bli tatt på riktig indikasjon. 

Vårt mest effektive tiltak for riktig CTPA-bruk vil være en liten justering på de elektroniske 

bildediagnostikk-henvisningene. Vi tenker oss innføring av obligatoriske felter hvor henviser 

må fylle inn d-dimer og Wells score i henvisningene før CTPA er aktuelt. Ettersom det er få 

andre indikasjoner til å ta CTPA enn en mistenkt LE vil dette være gjennomførbart. Det som 

kan være en utfordring er de hemodynamiske ustabile pasientene med høy pre-test 

sannsynlighet for lungeemboli. Da er det ikke hensiktsmessig å bruke tid på å fylle inn disse 

parameterne, og en måte å unnslippe innskrivning av parameterne vil derfor være nødvendig. 

Dette blir den klart største utgiftsposten i dette prosjektet, men er det klart mest effektive 

tiltaket. 

Vi ønsker også at radiologen eller radiografen som mottar henvisningen skal kontrollere at 

undersøkelsen blir tatt på riktig indikasjon. De skal sjekke at henvisningen inneholder Wells 

score og d-dimer før de utfører undersøkelsen. Hvis parameterne mangler, skal de kunne ringe 

til henvisende lege og spørre etter disse for å dobbeltsjekke at det virkelig er indikasjon for å 

ta CTPA. Dette krever en holdningsendring, men burde være mulig. 
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D-dimer er som sagt en del av «standardpakken» av blodprøver tatt av pasienter som kommer 

inn med mistenk LE. UpToDate sine retningslinjer sier at d-dimer er en prøve som skal tas på 

klinisk indikasjon, det vil si at d-dimer heller burde etterbestilles hvis kliniske undersøkelser 

tyder på mulig LE. 

I forkant av implementeringen holdes kurs for de ansatte med informasjon om 

kunnskapsgrunnlaget for omleggingen, hvordan omleggingen vil foregå og hva som er målet. 

Det deles ut informasjonsskriv som også skal være tilgjengelig i mottak i etterkant. Kurset 

skal holdes for alle de ansatte på akuttmottaket, inkludert radiologer og radiografer. Nye 

plakater omkring i mottaket kan rette ytterligere fokus, og må være lett synlige og 

tilgjengelige. 

Det hadde vært gunstig å få Wells score inn i metodeboken som LDS bruker, men dessverre 

har den heller ikke fått plass i revidert utgave som utgis i år. Vi ønsker oss derfor et Wells 

score-klistremerke som et substitutt (figur 3). Klistremerket gis til klinikerne og klistres i eller 

på metodeboken, eller andre hjelpemidler de har med seg daglig. Wells score blir da lett 

tilgjengelig til alle tider, og ses på som et bedre alternativ enn laminerte kort som fort 

forsvinner.  Dette er et lett gjennomførbart tiltak. Vi har observert at noen leger allerede har 

Wells score i lommen, men vi ønsker at alle som går vakter i mottak skal ha det på seg – 

alternativt kan laminerte kort med Wells score brukes.  
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Figur 3. Forslag til klistremerke 

 

Metodeboken er det beste stedet å ha Wells score, men et Wells score-ark kan også gjøre 

utfyllingen lettere. Når en pasient meldes med mulig LE til akuttmottaket, skal dette arket 

legges sammen med kurven til pasienten. Denne oppgaven får sykepleierne i mottak. På 

denne måten vil det bli enda mer tilgjengelig for legene å fylle ut dette kjapt. Det vil også 

være en påminner om å faktisk gjøre det som en ekstra «kontroll». I tillegg kan dette arket 

scannes inn sammen med prejournal etter at pasienten blir innlagt. Egen mal for 

innkomstjournal skal også være tilgjengelig på harddisken til pc-ene, for de som måtte ønske 

å bruke det. Denne malen vil da inneholde punkter som er relevante for de med LE, 

eksempelvis d-dimer, Wells score og kartlegging av risikofaktorer. 

Vi ønsker å skape et massivt engasjement i ledelsen. Kontakt er allerede opprettet med 

avdelingssjef for medisinsk avdeling Gudmund Nordby, som er engasjert og interessert. Det 

er viktig å selge inn fordelene som mindre stråling, færre utgifter og unngått overbehandling 

som positive konsekvenser av våre tiltak. 
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CTPA-henvisningene må gjennomgås av en person for å evaluere hvor stor andel som er 

korrekt utført. Som nevnt vil klinikere - for de hemodynamiske ustabile pasientene med klare 

kliniske tegn på LE - kunne hoppe over innfyllingen av disse. Disse skal lukes ut av bunken 

over inadekvat utfylte henvisninger. Vi sitter da igjen med et tall på hvor mange henvisninger 

som ikke ble fylt ut etter våre retningslinjer. Slik vil vi kunne følge utviklingen i prosjektet.  

For å gjøre omleggingen til noe positivt som mikrosystemet står sammen om, ønsker vi å 

belønne deltagerne når delmål er nådd - for eksempel kake i lunsjen når 50% av CTPA-

henvisningen er riktig utfylt. Belønning gjentas når 75% og 100% er nådd. Felles belønning 

for alle involverte styrker samarbeid og tilhørighet til prosjektet. 

Underveis i implementeringen skal omleggingen tas opp på morgenmøter for å få 

tilbakemeldinger fra de som er ute i klinikken. Det skal også føres tett og god dialog med 

radiologene om hvordan de opplever situasjonen, som vil være av god nytte for evalueringene 

underveis.   

3.3 Indikatorer 

3.3.1 Strukturindikator 

En mulig strukturindikator vil være implementeringen av endringer i IT-systemene. Dette er 

en god strukturindikator ettersom den måler om det mest effektive tiltaket er iverksatt. Her vil 

målingen av strukturindikator bare være å kontrollere om gjennomføringen av IT-systemene 

faktisk er gjennomført.   

3.3.2 Prosessindikator  

Den viktigste indikatoren vi har vil være hvor mange henvisninger til CTPA som er korrekt 

utført. Det vil si hvor mange som inneholder både d-dimer og Wells score. Denne indikatoren 

vil vise hvor mange som har gjort en god klinisk vurdering av pasienten før henvisningen blir 

sendt, og da hvor stor andel CTPA som er tatt på riktig indikasjon. 

3.3.3 Resultatindikator 
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Kunnskapsgrunnlaget viser at om man bruker Wells score vil det føre til trygg vurdering av 

mulige lungeembolier og ikke bli økt risiko for reembolisering. Vi har derfor konkludert med, 

i samråd med veileder, at det ikke vil være behov for å måle en resultatindikator. 
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4 PROSESS, LEDELSE OG 

ORGANISERING FOR BEDRE PRAKSIS 

4.1 Arbeidsgruppe og prosjektdeltakere 

Prosjektet bør ledes og gjennomføres av en dertil egnet prosjektgruppe. Den må inkludere 

nøkkelpersoner med faglig tyngde og autoritet for å gi prosjektgjennomføringen tyngde. 

Samtidig bør de ulike yrkesgruppene være representert, for å øke sannsynligheten for 

vellykket gjennomføring. Ved å inkludere representanter for alle yrkesgruppene vil de føle at 

de blir hørt, og således få et sterkere eieforhold til prosessen. Som så ofte innen helsevesenet 

er dette en prosessendring som krever vilje og engasjement ikke bare hos avdelingssjefer og 

overleger, men også hos LiS-leger, sykepleiere, radiologer og andre. 

Vi foreslår derfor en prosjektgruppe bestående av mottaksoverlege som leder, en representant 

for LiS-legene, en representant for sykepleierne i mottak, og en representant for radiologene. I 

tillegg kan det være aktuelt å inkludere den som er undervisningsansvarlig på morgenmøtene, 

og Ellen Alvin, som er kvalitetsrådgiver på LDS. 

Imidlertid avhenger størrelsen av denne arbeidsgruppen av hvilke tiltak som skal 

implementeres. Det bør derfor gjøres en evaluering av dette på overordnet nivå i forkant av 

opprettelsen av en arbeidsgruppe. For eksempel; dersom endring av elektronisk henvisning til 

CTPA blir for vanskelig, og radiologene ikke skal ha noen kontrollfunksjon, er det ikke 

nødvendig med en radiolog i arbeidsgruppen. Dersom det skal gjøres endring i forhold til 

rekvirering av d-dimer eller det skal legges et eget score-ark i pre-journal , bør en representant 

for sykepleierne inkluderes. 

4.2 Gjennomføringsplan 

For den foreslåtte kvalitetsforbedringsprosessen vil vi benytte PUKK-modellen i 3 sløyfer. 

Prosjektets varighet er på 20 uker. Gjennomføringsplanen er skissert i figuren under. 

 



19 

 

 
Figur 4. Gjennomføringsplan. 

Målet etter gjennomført prosjekt er at 100 % av CTPA-henvisninger skal inneholde Wells 

score og d-dimer (prosessindikator), og være i tråd med retningslinjene. Som delmål ønsker vi 

70 % etter 1. måned og 90 % etter 2. måned. I tillegg ønsker vi ukentlige målinger for å følge 

trenden underveis i prosjektet. 

4.3 Planlegge 

I første omgang må det på overordnet nivå tas stilling til hvilke tiltak som skal implementeres, 

og da særlig i samråd med mottaksoverlege for å øke sjansene for etterlevelse og vellykket 

gjennomføring. Deretter må det opprettes en arbeidsgruppe som skal legge til rette for 

gjennomføringen av de ulike tiltakene, med praktiske hjelpemidler (plakater, skjemaer etc) og 

undervisning. 

4.4 Utføre 

Etter at tiltakene er tilrettelagt for og iverksatt begynner selve gjennomføringen av 

kvalitetsforbedringsprosjektet. Legene i mottak skal benytte seg av algoritmen; vurdere Wells 

score og behovet for d-dimer. Det er Wells score, eventuelt sammen med d-dimer som skal 

danne beslutningsgrunnlag for videre henvisning til CTPA. Wells score og d-dimer skal 

journalføres, og skrives inn i henvisning til CTPA (selv om den automatiske kontrollen ikke 

er mulig å gjennomføre, må det være et krav at legen skriver dette inn i henvisningen). 

4.5 Kontrollere 
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Videre må det gjøres en kontroll på effekten av tiltakene. Det er over argumentert for hvorfor 

vi ikke vil benytte en resultatindikator, men en prosessindikator er ønskelig for å vurdere 

effekten av tiltakene. Prosessindikatoren vil som nevnt være andel av CTPA-henvisninger ved 

mistanke om LE, som inneholder Wells score og d-dimer. I tillegg bør det kontrolleres at 

disse verdiene er ført i innkomstjournalen. 

Å gjennomgå alle CTPA-henvisninger og innkomstjournaler på de med mistenkt LE kan 

synes å være et ressurskrevende arbeid. Vi foreslår at en medisinstudent kan utføre dette 

arbeidet, som grunnlag for en prosjektoppgave. 

4.6 Korrigere 

Etter kontrollen må det gjøres en vurdering av aktuelle tiltak sett opp mot måloppnåelsen. Det 

må gjøres en vurdering av hvilke tiltak som fungerer godt og hvilke som ikke er 

formålstjenlige. Deretter gjøres aktuelle endringer og justeringer og syklusen startes igjen. 

4.7 Utfordringer og motstand 

Uavhengig av hvilke yrkesgrupper som inngår som prosjektdeltakere, er det viktig å kunne gi 

et godt svar på hvorfor denne endringen skal gjennomføres og hvorfor det utgjør en 

kvalitetsforbedring. Dette dekkes godt i gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget, men her 

følger de viktigste “salgsargumentene” i kortform: 

Ved innføring av algoritmen vil man potensielt redusere ressursbruk og strålebelastning på 

pasientene som følge av redusert CTPA-forbruk. 

Overdiagnostisering (av perifere embolier) med tilhørende overbehandling og økt 

blødningsfare vil kunne reduseres. 

Innføring av algoritmen vil gi en enhetlig og sporbar vurdering av pasienter med LE som er 

i tråd med internasjonale retningslinjer. At det benyttes et standardisert beslutningsverktøy 

kan være tidsbesparende og forenkle kommunikasjonen innad i mikrosystemet. At det er 

sporbart (CTPA-henvisning + journalføres) kan være relevant i de sjeldne, men viktige, 

tilfellene der det skjer feilbehandling eller pasientskadeerstatning er aktuelt. 
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Den viktigste yrkesgruppen å ta hensyn til i forbindelse med implementering av disse 

tiltakene er legene i mottaket; mottaksoverlege, LiS-leger og turnusleger. Mesteparten av 

tiltakene er rettet mot disse, og det er derfor deres etterlevelse som er mest avgjørende for et 

vellykket prosjekt. 

Naturlige kilder til konflikt/motstand er nettopp krav om Wells score og d-dimer i CTPA-

henvisning (og i journal). For enkelte vil dette kunne virke tungvint og ressurskrevende i form 

av unødig tidsbruk. Og for eksempel en kontroll der radiologene etterspør Wells score og d-

dimer før de tar CTPA vil kunne være provoserende for legen som er ansvarlig for pasienten 

og har gjort den kliniske vurderingen. Derfor er det viktig at aktuelle tiltak utarbeides i 

samarbeid med mottaksoverlege/legene i mottak. Dette vil øke sannsynligheten for 

etterlevelse og en vellykket kvalitetsforbedring. 

4.8 Implementering i daglig drift 

Etter 20 uker må det gjøres en endelig vurdering av kvalitetsforbedringsprosjektet. Dersom 

prosjektet er vellykket kan de aktuelle tiltakene videreføres og implementeres i den daglige 

driften. Dersom målene ikke er nådd, kan det være nødvendig med flere PUKK-sykluser, eller 

å velge å ikke implementere tiltakene. 
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5 DISKUSJON OG KONKLUSJON 

Dette kvalitetsforbedringsprosjektet tar sikte på å innføre systematisk bruk av en algoritme 

sammen med en kalkulator for Wells score på LDS, for å avgjøre korrekt bruk av CTPA ved 

mistanke om LE. Formålet er å diagnostisere LE på en effektiv måte samtidig som man 

unngår unødvendig testing og minimerer risikoen for å overse klinisk viktige tilfeller.  

5.1 Reduksjon av CTPA-bruk 

Vårt inntrykk er at det per i dag tas for mange CTPA på lav klinisk mistanke, og et 

beslutningverktøy er da nyttig for å ekskludere LE uten unødvendig bruk av CTPA. Vårt 

pyramidesøk identifiserte en systematisk oversikt med metaanalyse på dette temaet (24), 

hvorav 4 observasjonsstudier av moderat til høy kvalitet som alle brukte Wells score (3-delt 

eller dikotomisert) kombinert med d-dimer og estimerte «yield» ved CTPA (andel positive 

CTPAer). «CTPA-yield» var 9 % (95 % KI 6% - 12%) i kontrollgruppen og 12 % (95 % KI 

11-14 %) i intervensjonsgruppen, dvs. 3 % økning i andel positive CTPAer. På grunn av 

heterogenitet i de 4 studiene i metaanalysen for CT-bruk, rapportere de endring i CT-bruk 

separat for hver enkelt studie. Studiene som brukte Wells score viste 1-5 ‰ reduksjon av CT-

bruken blant alle akuttmottakpasienter. Det er således mulig at systematisk innføring av et 

beslutningsverktøy ikke vil føre til en nevneverdig reduksjon i antall CTPA. Det er likevel 

grunn til å gjennomføre tiltaket da det gir et nyttig verktøy for trygt å kunne ekskludere en 

vanskelig diagnose, uten å måtte gjennomføre CTPA. Man sikrer dermed at CTPA i større 

grad blir tatt der hvor det er grunn til det, noe som igjen vil redusere overbehandling. Det bør 

dessuten nevnes at hovedfunnet i den systematiske oversikten var at det ikke er nok gode 

studier om temaet, og at man derfor bør være forsiktig i tolkningen av metaanalysen. Det er 

derfor mulig å forvente en noe høyere reduksjonsandel enn det studien viser til. 

5.2 Rutiner for d-dimer analyse 

Ved LDS tas det automatisk d-dimer av nesten alle pasienter ved ankomst akuttmottaket. D-

dimer kan være forhøyet av mange årsaker, og med mindre den er negativ, er den til liten 

hjelp i utredningen av lungeemboli (25). Vi synes derfor at prøven bør tas først etter at Wells 

score er utført, og da kun ved Wells score under 4.  
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En annen grunn til at d-dimer er vanskelig å tolke, er cut-off verdien. UptoDate viser til en 

verdi ≥500ng/ml, men fra 18.01.16 ble en ny analysemetode for d-dimer innført ved LDS, 

med referanseverdi <0,4 mg/l. Cut-off er satt etter anbefaling av leverandør.  Den nye 

analysen kan ikke sammenlignes med tidligere metode. Målemetoden er kvantitativ, og man 

bruker ELISA til analysen (26).  

Det er rapportert økt antall verdier over cut-off. Et pågående prosjekt på LDS tar sikte på å 

evaluere og korrigere den nye d-dimer målemetoden og cutoff-verdien. Ann-Karin Solvang, 

hematolog, og Kaare Gautvik, spesialist i klinisk kjemi, arbeider med prosjektet. Dette bør 

eventuelt klargjøres før kvalitetsforbedringsprosjektet innføres. Et alternativ vil være å 

innføre midlertidig laminerte kort hvor det står “høy eller lav d-dimer” som alternativ til 

spesifikk cut-off i algoritmen, men at denne forøvrig følges som normalt. Vi ser liten grunn til 

at ikke systematisk bruk av Wells score bør kunne innføres på nåværende tidspunkt, men det 

er viktig å påpeke at metaanalysen fra vårt systematiske søk presiserer at ingen av 

scoringsverktøyene er tilstrekkelig å benytte seg av alene for trygt å ekskludere LE, men bør 

kombineres med d-dimer. Wells score er validert med ulike typer kvantitative d-dimer 

metoder, som per i dag er i bruk ved LDS. Mulig bør man derimot innføre aldersjustert d-

dimer (27, 28). 

5.3 Konklusjon  

Vi mener det er hensiktsmessig å innføre prosjektet da det dreier seg om et validert verktøy 

som er enkelt å benytte seg av, og vil sikre en systematisk tilnærming på en vanskelig 

diagnose. Man har et verktøy alle som jobber i akuttmottaket vil kjenne til, og som kan 

innføres med relativt lite bruk av ekstraressurser. Hovedproblemet blir eventuelt å få et eget 

sjekkpunkt i røntgenhenvisningen hvor Wells score og d-dimer skal fylles ut, samt å frigjøre 

ressurser til at en person kan gjennomgå henvisningene og sikre at prosjektet gjennomføres. 

Utover dette vil det kreves ressurser i forhold til opptrykking av klistremerker og eventuelt 

laminerte kort, men dette er å betrakte som mindre utgifter sammenliknet med det man 

potensielt kan spare inn på mer korrekt bruk av CTPA, medikamenter og reinnleggelser. Det 

går likevel an å innføre prosjektet før datasystemet eventuelt kommer på plass, for eksempel 

ved at Wells score og d-dimer skrives inn manuelt i CTPA-henvisningen. Dette kan også 

måles ved oppfølgingskontroller. 
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