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SAMMENDRAG

Tema/problemstilling: Ca. 15000 personer rammes av hjerneslag hvert år. Hjerneslag er den 
tredje hyppigste årsak til død i Norge og en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning. 
Det foreligger klare retningslinjer for slag og slagbehandling der det presiseres at alle slag-
pasienter bør behandles ved slagenhet. Ved Ullevål sykehus har det blitt observert at pasienter 
med mistenkt slag ikke legges direkte inn på slagenheten men heller på andre avdelinger. 
Ifølge tall fra Norsk Hjerneslagregister er andelen slagpasienter ved Ullevål som legges 
direkte inn på slagenheten 73,1%. Hensikten med prosjektet er å øke andelen slagpasienter 
som legges direkte inn på slagenheten på Ullevål sykehus. 

Kunnskapsgrunnlag: Vi utformet et PICO spørsmål og utførte et pyramidesøk i McMaster 
PLUS med søkeordene ”acute stroke care” der vi fant retningslinjer fra UpToDate, BMJ i 
tillegg til Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra 2010 
som er basert på en Cochrane review ”Organised inpatient (stroke unit) care for stroke”. I 
sistnevnte var behandling i slagenhet vs. annen avdeling vist å ha effekt både på dødelighet 
og alvorlige funksjonshemninger med en absolutt risikoreduksjon (ARR) for død og død eller 
alvorlig funksjonshemning på hhv. 4 % og 4,7 %. Disse kildene er i tråd med hverandre og 
anbefaler behandling i slagenhet heller enn andre avdelinger.

Tiltak/kvalitetsindikator: Vårt tiltak dreier seg om at alle pasienter med mistenkt slag skal 
undersøkes av nevrolog i akuttmottaket og dermed heve terskelen for innleggelse på slag-
enheten. Dette er allerede beskrevet i prosedyre «Hjerneslag – diagnostikk og behandling» 
fra 2015 utarbeidet av dr. Sigurd Vatne. I tillegg skal nevrologisk primærvakt avgjøre hvilke 
pasienter som skal flyttes til denne sengeposten. Som kvalitetsindikator har vi valgt en 
prosessindikator. Denne måler andelen slagpasienter som legges direkte inn på slagenheten.

Ledelse/organisering: Prosjektet er planlagt å foregå over tolv måneder med vurderinger 
etter tre og seks måneder. Forbedringsprosjektet vil bli ledet av en prosjektgruppe som har 
overordnet ansvar for prosessen, organisering, evaluering og målsetting. Den vil bestå av 
representanter fra: klinikkledelsen, Slagenheten (enhetsleder, fagansvarlig lege, fysioterapeut 
og sykepleier) samt Akuttmottaket (koordinator, indremedisiner og nevrolog). Det vil også 
være en implementeringsgruppe som vil ha ansvaret for implementering av prosjektet. Denne 
gruppen vil bestå av representanter som er involvert i pasientflyten: Akuttmottaket (koordi-
nator, indremedisiner og nevrolog og Slagenheten (lege, sykepleier og enhetsleder). 
Det overordnete målet er at 90 % av akutte slagpasienter innlegges direkte på slagenheten 
med delmål etter 3 mnd.: 80 % av akutte slagpasienter innlegges direkte på slagenheten og 
etter 6 mnd.: 90 % av akutte slagpasienter innlegges direkte på slagenheten. For å evaluere om 
delmål og overordnet mål er nådd skal informasjon fra DIPS om antall pasienter som legges 
inn med slag som hoveddiagnose og hvor de primært legges inn etter akuttmottaket innhentes 
hver fjerde uke av implementeringsgruppen. Implementeringsgruppen vil presentere resultater 
etter tre måneder, seks måneder og tolv måneder til prosjektgruppen. Det vil også gis per-
sonlig tilbakemelding til legen ansvarlig for innleggelse i akuttmottaket når det har skjedd et 
avvik (slagpasient ikke lagt inn på Slagenheten). Gjennom hele prosjektet vil det være mulig 
for tilbakemeldinger fra involverte aktører. Etter hver evaluering vil prosjektgruppen ta still-
ing til om det er nødvendig å justere tiltaket, behov for nytt tiltak eller behov for mer tid for å 
se effekt. 
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Diskusjon/konklusjon: Det er klar evidens for mindre dødelighet og alvorlig funksjons-
hemning ved behandling i slagenhet vs. andre avdelinger. Primærtiltaket vi har valgt og 
implementer retter seg mot tidlig diagnostikk og avklaring av pasienter som legges inn på 
slagenheten og gjennom dette tiltaket håper vi å heve kvaliteten på slagbehandling på Ullevål 
sykehus. Vi mener prosjektet er gjennomførbart.  Det er konkret og lite ressurskrevende.  
Gjennomførbarheten er avhengig av en rekke faktorer som inkl. tilstrekkelig endringsvilje og 
synliggjøring av viktigheten av prosjektet. Det kan forventes at motstand oppleves ved at det 
blir en økt arbeidsbelastning på nevrologer, gå ut over andre pasientgrupper og sengekapasitet 
på andre avdelinger. Det er derfor viktig at alle berørte parter er involvert. 
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INNLEDNING
Bakgrunn om hjerneslag og behandling
I Norge rammes ca. 15 000 personer av hjerneslag hvert år (1, 2). Av disse er ca. 85% intra-
cerebrale infarkter, 10% intracerebrale blødninger og 5% subarachnoidalblødninger (3). 
Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge (Figur 1), og en dominerende årsak til 
alvorlig funksjonshemning (2). Insidensen av hjerneslag er økende med alderen, og omtrent 
halvparten av slagpasientene er over 80 år (3).

 

WHO definerer hjerneslag (stroke) på denne måten: «rapidly developing clinical signs of 
focal (at times global) disturbance of cerebral function, lasting more than 24 h or leading to 
death, with no apparent cause other than of vascular origin» (4, 5).

Utfall og symptomatologi varierer etter hvor infarktet eller blødningen er lokalisert. Noen av 
symptomene som kan oppstå, er akutt debuterende pareser og talevansker, synsendring, 
klossethet, forvirring, ustøhet, svimmelhet, bevissthetsreduksjon, kvalme/brekninger, endret 
sensibilitet, hodepine og nakkesmerter. Rask diagnostikk og behandling er viktig for å gi 
pasienten best mulig prognose og utfall (6). 

For noen av pasientene kan intravenøs trombolytisk behandling være et alternativ. Trombolyse 
skal da startes så rask som mulig etter symptomdebut, og senest 4,5 timer etter symptomstart. 
Tidsaspektet er en viktig begrensende faktor, men det finnes også kontraindikasjoner (6).
 
Uavhengig av om pasienten er kandidat for tromboolytisk behandling, bør en slagpasient 
alltid legges på slagenhet. Dette er den viktigste enkeltkomponenten i forskningsbasert slag-
behandling (7). Helsedirketoratet definerer en slagenhet på denne måten:

Figur 1: De 10 viktigste årsakene til tapte leveår ved død i Norge
Figuren viser oversikt over de 10 viktigste årsakene til tapte leveår ved død i Norge. I tillegg sees andel av totalt 
antall tapte leveår i befolkningen i prosent. 
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«En slagenhet kan defineres som en organisert behandling av slagpasienter i en geografisk 
avgrenset enhet med faste senger, bemannet med et tverrfaglig spesialopplært personale og 
med et standardisert program for diagnostikk, observasjon, akutt behandling, tidlig mobiliser-
ing og rehabilitering. Enheten skal ha skriftlige rutiner og et system for kvalitetssikring» (7).

Behandlingen i en slagenhet går ikke ut på å få tilgang til et enkelt tiltak, men består av mange 
små faktorer, intervensjoner og delelementer som blir satt i et helhetlig system. Det er satt opp 
minimumskrav for bemanning, og personalet skal være et tverrfaglig team med spesial-
opplæring. Sannsynligvis er det den faglige kompetansen og kombinasjonen av tiltakene som 
samlet skaper en effekt som er større enn for hvert av delelementene i behandlingen (8). 

Slagenhetene som har vist god dokumentert effekt, har blant annet inneholdt disse hoved-
elementene:
• Rask og målrettet diagnostikk.
• Observasjonssystem med gjentatte undersøkelser av vitale tegn, bevissthet, blodtrykk, 

hjertefrekvens, respirasjonsfrekvens, oksygenering, temperatur og vurdering av hydrering 
og ernæringsstatus.

• Akuttbehandling som legger vekt på optimal fysiologisk homøostase, tidlig mobilisering, 
systematisk forebygging av komplikasjoner og kompetent sykepleie.

• Tverrfaglig funksjonell rehabilitering med daglige aktiviteter som basis.
• Utredning av risikofaktorer for å kunne tilby effektiv sekundærprofylakse.
• Avklaring av hva slags tilbud og rehabilitering pasienten trenger etter sykehusoppholdet 

(8).

Slagenhet har vist seg å ha effekt både på dødelighet og alvorlige funksjonshemninger. 
Absolutt risikoreduksjon for død ved behandling i slagenhet sammenlignet med behandling i 
en annen avdeling er funnet til å være 4%, mens absolutt risikoreduksjon for død eller alvorlig 
funksjonshemning er 4,7% (7). 

Bakgrunn for vår problemstilling
Helsedirektoratet har klare retningslinjer for slag og slagbehandling, hvor det står at alle slag-
pasienter bør behandles ved en slagenhet (7). Denne retningslinjen ble innført i 2010. Flere 
steder i Norge kan dette være vanskelig å gjennomføre, men evidensen bak denne retnings-
linjen er god og ettersom etterlevelse gir betydelig bedre utfall og prognose hos slagpasienter, 
bør retningslinjen følges.

Vi ble oppmerksom på at dette var et problem ved Ullevål sykehus fra observasjoner gjort i 
akuttmottaket av en av deltagerne i gruppen vår. Til tross for at Ullevål har egen slagenhet 
med 20 senger, ble det over tid observert at flere slagpasienter ble lagt på andre avdelinger enn 
slagenheten.

Vi ønsket mer informasjon om dette og tok kontakt med Torgeir Bruun Wyller, professor ved 
UiO og geriater på OUS. Han bekreftet at det er et reelt problem ved Ullevål sykehus, og var 
positiv til en KLoK-oppgave på dette temaet.
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Kunnskapsgrunnlag
For å finne kunnskapsgrunnlaget bak anbefalingen i vårt kvalitetsforbedringsprosjekt utformet 
vi et PICO-spørsmål. I kunnskapsbasert praksis er PICO et nyttig hjelpemiddel for å presisere 
og tydeliggjøre problemstillingen man ønsker svar på (9).
I denne delen av oppgaven ønsket vi kunnskap om forskningen bak å anbefale behandling av 
slagpasienter på slagenhet sammenlignet med behandling på andre avdelinger, og effekten av 
dette tiltaket.

Figur 2: PICO-spørsmålet valgte vi å utforme på denne måten

Pyramidesøk i McMaster PLUS
McMaster PLUS er en tjeneste som gir mulighet for å søke i utvalgte kunnskapsbaserte kilder. 
Søkeresultatene presenteres som en kunnskapspyramide, hvor graden av kvalitetsvurdering og 
oppsummering øker mot toppen av pyramiden (10). Den 07.10.15 utførte vi et pyramidesøk 
i McMaster PLUS, hvor vi brukte søkeordene «acute stroke care». Med denne søkestrategien 
fikk vi opp treff på alle trinn i kunnskapspyramiden. Vi valgte kun å bruke det øverste nivået, 
hvor vi fant artikler og retningslinjer fra UpToDate og BMJ Best Practice.

UpToDate og BMJ Best Practice
I UpToDate fant vi en retningslinje for håndtering og initiell behandling av slagpasienter (11). 
Her var det beskrevet viktigheten av å stabilisere pasienten, reversere omstendigheter som 
kan forverre pasientens situasjon, avklare spørsmål om trombolyse, og begynne å avdekke 
det patofysiologiske grunnlaget for symptomene. I denne retningslinjen fra UpToDate var det 
beskrevet at behandling i slagenhet er forbundet med bedre utfall for pasientene:

Stroke unit care — Evidence suggests that patients with acute stroke have better outcomes 
when admitted to a hospital unit that is specialized for the care of patients with all types of  
acute stroke, including ischemic, intracerebral hemorrhage, and subarachnoid hemorrhage. 
The precise components of an acute stroke unit vary between centers and countries, but gen-
erally include a hospital ward with dedicated telemetry beds that is continuously staffed by 
a team of physicians, nurses and other personnel who specialize in stroke care, emphasizing 
expertise in vascular neurology and neurosurgery (11).

Denne delen av anbefalingen var ikke gradert av UpToDate. Kildene som UpToDate viste til 
var tre forskjellige observasjonsstudier og et Cochrane review: «Organised inpatient (stroke 
unit) care for stroke» fra 2013 (12). Dette var basert på 28 randomiserte kontrollerte studier, 
og 5855 pasienter var inkludert.  

BMJ Best Medicine gir en oversikt over «step-by-step management» ved behandling av 
pasienter med akutt hjerneslag. Under punktet «supportive care» var behandling i slagenhet 
beskrevet på denne måten:
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Controlled clinical trials have shown that admission to a dedicated stroke unit, in comparison 
to admission to a general medical/surgical service, is associated with improved survival and 
less disability at 1 year. Stroke units should include multi-disciplinary teams including physi-
cians, nursing staff, and rehabilitation specialists with expertise in stroke. Improved support-
ive care, avoidance of complications such as infection, and earlier initiation of rehabilitation 
therapy are among the mechanisms by which stroke units are hypothesised to produce better 
outcomes (13).

Denne delen av retningslinjen fra BMJ er heller ikke gradert. Kilden som er oppgitt er samme 
Cochrane review (12) som i retningslinjen fra UpToDate (11).

Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
I tillegg til å utføre et pyramidesøk, la vi stor vekt på de nasjonale retningslinjene, som var ut-
ganspunktet vårt for denne oppgaven. I Helsedirektoratet sine retningslinjer fra 2010 står det:

Alle pasienter bør få behandling i slagenheter som kombinerer akuttbehandling og tidlig re-
habilitering, og som har en standard på nivå med slagenheten i de vitenskapelige 
studiene. Slagenhetene skal ha tverrfaglige team med spesialkunnskap, og arbeide koordinert 
og systematisk med akutt diagnostikk, observasjon, behandling og tidlig rehabilitering i nært 
samarbeid med pasient og pårørende (7).

Denne retningslinjen er gradert av Helsedirektoratet som «Grad A Nivå 1a». 
Kvaliteten på dokumentasjonen som danner grunnlaget for anbefalingene i en retnings-
linje, kan angis på flere forskjellige måter. I denne sammenhengen forteller «nivået» hva 
slags kunnskapsgrunnlag den aktuelle anbefalingen er basert på. «Nivå 1a» betyr at her er 
kunnskapen hentet fra systematiske oversikter av randomiserte kontrollerte forsøk. «Grad» 
forteller om styrken på denne dokumentasjonen. «Grad A» betyr at anbefalingen er basert på 
meget god dokumentasjon med klare resultater og liten risiko for bias. Det skal også ha vært 
bred konsensus i arbeidsgruppen (14).

Denne retningslinjen baserer seg også i stor 
grad på Cochrane review: «Organised in-
patient (stroke unit) care for stroke» som er 
nevnt 
ovenfor, men en eldre versjon fra 2007 (15).

Retningslinjene oppgir også tall på absolutt 
risikoreduksjon for død og alvorlig funksjons-
hemning ved behandling i slagenhet, sammen-
lignet med behandling i andre avdelinger. 
Disse tallene var  hentet fra samme Cochrane 
review (15) og også gjengitt i Tidsskriftet for 
den Norske Legeforeningen (8).
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DAGENS PRAKSIS
Dette kapitlet baserer seg på prosedyrer fra OUS sin e-håndbok, egen erfaring og ikke-struk-
turerte intervjuer med aktuelle aktører i akuttmottaket etter samtykke fra avdelingsleder Jens 
Christian Holmberg. Torgeir Bruun Wyller fra geriatrisk avdeling har også blitt rådspurt. 
Daglig leder i NHR, Hilde Fjærtoft, har så etter forespørsel oversendt registerets helt ferske 
årsrapport fra 2015 (16).

Seksjon for hjerneslag: organisering og behandling
Seksjon for hjerneslag er en del av geriatrisk avdeling ved indremedisinsk klinikk i OUS 
Ullevål. Seksjonen bemannes av indremedisinere og nevrologer. På vakttid har LIS (lege i 
spesialisering) i indremedisin ansvar for avdelingen. Av de 20 sengene er to avholdt til trom-
bolysepasienter.  I tillegg til akutt utredning og behandling av hjerneslag og transitoriske 
iskemiske anfall (TIA) har seksjonen ansvar for poliklinisk oppfølging etter utskrivelse. På 
seksjon for hjerneslag får pasienter med akutt hjerneslag og TIA et koordinert, tverrfaglig 
og evidensbasert tilbud som er vist å gi bedre overlevelse. Blant tiltakene som iverksettes på 
avdelingen kan nevnes optimalisering av generell fysiologi og komorbide tilstander, lege-
middelgjennomgang, etiologisk utredning for optimal og raskt innsatt sekundærprofylakse, 
tverrfaglig funksjonskartlegging og umiddelbar rehabiliteringsstart.

Ullevål sykehus har lokalsykehusfunksjon og mottar pasienter med spørsmål om akutt hjerne-
slag og TIA fra sine bydeler. I tillegg tar Ullevål imot pasienter som kan være aktuelle for 
trombolytisk behandling fra nedslagsfeltene til sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet.

Mottak og fordeling av pasienter
Mottak og fordeling av den aktuelle pasientgruppen er beskrevet i prosedyren «Hjerneslag – 
diagnostikk og behandling» fra 2015 med dr. Sigurd Vatne som ansvarlig lege (17). Dette er 
en såkalt Nivå 1-prosedyre, noe som betyr at den gjelder for hele sykehuset og er overordnet 
lokale og avdelingsspesifikke. Avvik fra denne prosedyren skal dokumenteres med avviks-
melding i sykehusets elektroniske avvikssystem (Achilles). Denne prosedyren spesifiserer 
m.a. følgende om mottak av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag eller TIA og som 
ikke er aktuelle for trombolytisk behandling
• Pasienten skal tilses av LIS i nevrologi i akuttmottaket. Dersom akutt hjerneslag eller TIA 

mistenkes som primærdiagnose, skriver LIS i nevrologi innkomstjournal. Dersom andre 
diagnoser er mer sannsynlige, tar LIS i indremedisin over pasienten og skriver innkomst-
journal. 

• Pasienten overflyttes til seksjon for hjerneslag etter tilsyn, vurdering, stabilisering og be-
handlingsoppstart i akuttmottaket. 

Hva gjelder hvilken lege som tar imot pasienten, avviker dagens praksis konsekvent og 
systematisk fra denne prosedyren. Den aktuelle pasientgruppen tilses av indremedisinsk 
sekundærvakt for triagevurdering når denne er på jobb. Deretter vurderes pasienten av LIS 
eller turnuslege på indremedisinsk avdeling. LIS i nevrologi tar kun imot pasienten dersom 
det er snakk om trombolysevurdering, og skriver innkomstjournal kun dersom pasienten 
aksepteres for trombolytisk behandling. 
Hvilken sengepost pasienten havner på, besluttes av mottakende lege i samråd med plasser-
ingsansvarlig sykepleier ved indremedisinsk avdeling (PAM) og bakvakt ved slagavdelingen. 
Utenom PAM sin arbeidstid overtar koordinerende sykepleier i akuttmottaket plasserings-
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funksjonen. I praksis er det PAM/koordinator som fatter avgjørelsen da disse har oversikt over 
plassforholdene ved klinikk for indremedisin. Samtlige aktører som har blitt intervjuet 
bekrefter å være klar over gjeldende prosedyrer og evidens. 

I de fleste tilfeller legges den aktuelle pasientgruppen på seksjon for hjerneslag. Når det deri-
mot ikke lar seg gjøre å legge slagpasientene direkte inn i slagenhet, blir pasienten plassert på 
en annen sengepost ved indremedisinsk klinikk i påvente av plass på seksjon for hjerneslag. I 
hovedsak benyttes observasjonsposten eller akuttgeriatrisk sengepost, men alle andre senge-
poster med unntak av hjertemedisin kan også benyttes. Pasienten overflyttes seksjon for 
hjerneslag når plass blir ledig. 

Alle sykehus som behandler hjerneslagpasienter, inkludert Ullevål, er lovpålagt å rapportere 
inn data om behandlingen som gis til Norsk Hjerneslagregister. Tallene som utarbeides, pub-
liseres så i en rapport som utgis årlig for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring, hvor syke-
husenes måloppnåelse vurderes som enten lav, moderat eller høy. Rapporten viser at Ullevål 
sykehus hadde i 2015 en dekningsgrad på 80 % (moderat til høy måloppnåelse). Andel slag-
pasienter ved Ullevål som legges direkte inn i slagenhet (eller legges inn ved intensiv-
avdeling/nevrokirurgisk avdeling og skrives ut fra slagenhet) var 73,1% (lav til moderat 
måloppnåelse). Andelen slagpasienter behandlet i slagenhet i løpet av oppholdet var 98,0% 
(høy måloppnåelse). For at man i det hele tatt skal kunne vurdere om tallene som er rapportert 
inn er representative for slagpopulasjonen, må man se på dekningsgraden, det vil si forholdet 
mellom antall hjerneslag registrert inn i Norsk Hjerneslagregister og antall akutte hjerneslag 
registrert inn i Hjerte- og karregisteret/Norsk Pasientregister (I61, I63, I64). Dekningsgraden 
påvirkes av både overdiagnostisering og feil kodepraksis i NPR, samt rutiner for inn-
rapportering til Norsk Hjerneslagregister. I følge årsrapporten var det ved Oslo universitets-
sykehus spesielt vanskelig å skille sykehusene og avdelingene fra hverandre i NPR, noe som 
medfører at det knyttes noe usikkerhet til dekningsgraden (16). 

Årsaker til diskrepans mellom retningslinjer og praksis
De involverte aktørene peker på følgende som mulige årsaker til at prosedyrer og retningslin-
jer ikke følges:
• Generelt overbelegg ved indremedisinsk klinikk. Sengeplassene ved seksjon for hjerne-

slag må benyttes til generelle indremedisinske pasienter når kapasiteten i andre avdelinger 
er mettet. 

• Ytterligere forverring av kapasitetsproblemer grunnet oppussing og reduksjon av sengean-
tall ved avdeling for akuttgeriatri og generell indremedisin. 

• Ved høyt arbeidspress generelt i klinikken kan de involverte aktørene føle et ansvar for å 
fordele arbeidsbelastningen utover de forskjellige sengepostene. 

• Pasienter som ligger på seksjon for hjerneslag av andre grunner kan være vanskelige å 
flytte til andre sengeposter på tross av ledig kapasitet. Bakgrunnen for dette er at eldre 
pasienter med sammensatte problemstillinger ofte blir lagt på seksjon for hjerneslag ved 
plassmangel på akuttgeriatrisk sengepost da personalet ved slagenheten oppfattes som best 
kvalifisert til å håndtere disse pasientene. 

• LIS i nevrologi har ikke kapasitet til å vurdere slagpasientene og lokal virksomhetskultur 
tilsier at nevrologisk bakvakt ikke skal involveres i arbeid i akuttmottaket. 

• Pasienter med hjerneslag har ikke like høy faglig status som andre pasientgrupper (for 
eksempel multitraumatiserte pasienter eller pasienter med akutt hjertelidelse) og aktørene 
kan derfor ha lettere for å akseptere suboptimale løsninger. 
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Figur 4: Dagens praksis på Ullevål sykehus
*Dag og kveld:	Plasseringsansvarlig	sykepleier	på	indremedisin	(PAM)	velger	sengepost	utifra	tilgjengelighet	og	
		mottagende	leges	ønske.	
		Natt:	Koordinator	i	akuttmottaket	velger	sengepost	utifra	tilgjengelighet	og	mottagende	leges	ønske
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TILTAK

Å innføre flere ulike tiltak parallelt kan øke effekten, 
men samtidig vanskeliggjøre evalueringen av hvilke 
tiltak som har effekt. Vi har derfor valgt å starte med 
ett konkret tiltak, evaluere effekten av dette i tråd med 
PUKK-modellen og eventuelt supplere med flere tiltak 
etter evaluering. Det tiltaket vi først ønsker å imple-
mentere er at alle pasienter med mistanke om akutt/ny-
oppstått hjerneslag skal vurderes av nevrolog i mottak. 

Vi ønsker med dette tiltaket å bedre diagnostikken i mottak slik at færre pasienter feilaktig får 
tentativ diagnose hjerneslag. Nevrolog kan i større grad bidra til å skille mellom f.eks svim-
melhet grunnet slag i bakre skallegrop og BPPV, og kan eventuelt ved hjelp av bildediagnos-
tikk bidra til at sistnevnte pasienter sendes hjem for senere å bli behandlet poliklinisk på ØNH 
og ikke overføres til Slagenhet. Ved å innføre tiltak om at alle pasienter med mistenkt slag 
skal undersøkes av nevrolog ønsker vi å heve terskelen for å flytte pasienter til Slag-
enheten. Nevrologisk primærvakt blir da ofte blir involvert i avgjørelsen om hvilke 
pasienter som skal flyttes til denne sengeposten. Det er som nevnt tidligere i oppgaven alle-
rede beskrevet i prosedyre utarbeidet av dr Sigurd Vatne i 2015 at alle slag-/TIA-pasienter 
skal tilsees av nevrologisk primærvakt. Man kan selvsagt diskutere at det å heve terskelen 
med hensyn til hvem som blir lagt inn på Slagenhet kun vil flytte problemet til de andre senge
postene, men vi mener en generell mangel på sengeplasser ikke skal gå på bekostning av 
slagpasienter. 

Vi vurderer det slik at antallet sengeplasser på slagenheten i utgangspunktet er tilstrekkelig, 
men at hovedproblemet er at sengeplassene også benyttes av pasienter som har andre diag-
noser. Dette er blant annet geriatriske pasienter, pasienter med symptomer som gjør det van-
skelig å utelukke slag i bakre skallegrop og TIA-pasienter som venter på bildeundersøkelse. 
Selv om flere av disse pasientene ikke oppfyller seksjonskriterinene for Slagenheten, opp-
fyller de heller ikke seksjonskriteriene til noen andre avdelinger, slik at den mest naturlige 
sengeposten for disse pasientene blir Slagenhet.

Andre tiltak som kan vurderes dersom primærtiltaket ikke er tilstrekkelig:
• Alle pasienter, uavhengig av tentativ diagnose, som ønskes innlagt på slagenheten skal 

konfereres med nevrolog først. Nevrolog avgjør om det er tilstrekkelig kapasitet til å legge 
pasienten på slagenheten. Dette vil ytterligere øke terskelen for å flytte andre pasienter til 
slagavdelingen.

• Tidligere bildediagnostisk undersøkelse av TIA pasienter og pasienter med mistenkt slag i 
bakre skallegrop. Dette kan bidra til at disse pasientgruppene ikke har unødvendig liggetid 
ved slagavdelingen.

• Flere indremedisinske sengeplasser kan bidra til å redusere antall sengeplasser ved slag-
• enheten som benyttes til generelle indremedisinske pasienter når kapasiteten i andre 
• avdelinger er mettet
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INDIKATOR

For å vurdere om tiltaket vårt har effekt har vi valgt en 
prosessindikator som vi mener gir et godt mål på hvor 
mange av slagpasienter som får behandling i tråd med 
Nasjonale retningslinjer, og vil være andelen slag-
pasienter som innlegges direkte på slagenheten ved 
Ullevål sykehus.

Denne prosessindikatoren måles allerede i dag og er 
svært sensitiv for endringer i antallet pasienter med 
slag som behandles i Slagenhet. Den er også valid og gir oss god oversikt over hvordan vi 
ligger an i forhold til vårt mål som vil være at 100% av pasientene  med slag skal behandles 
i Slagenhet. Diagnose og sengepost registreres allerede i DIPS, men disse tallene kan feil-
tolkes på flere måter og må selvfølgelig kvalitetssikres. En feilkilde er at pasientene får feil 
diagnose. Ved å øke kompetansen i akuttmottaket og sikre at alle pasienter med mistenkt slag 
undersøkes av nevrolog ønsker vi å minimalisere feildiagnostikken og dermed også redusere 
denne feilkilden. I tillegg er det slik at allerede inneliggende pasienter kan få slag som en 
komplikasjon til annen behandling de mottar på sykehuset, men at de av forskjellige årsaker 
bør behandles på avdelingen de ligger, og ikke overføres til Slagenhet. Disse pasientene må 
ikke feiltolkes som slagpasienter som ikke mottar tilstrekkelig behandling i Slagenhet. 

PROSESS, LEDELSE OG ORGANISERING

Vi har valgt å strukturere prosjektet ved å bruke en modell for kvalitetsforbedring utviklet av 
seksjon for kvalitetsutvikling i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (Figur 7). Kjernen i 
denne modellen er en forbedringssirkel bestående av fem trinn: forberede, planlegge, utføre, 
evaluere og følge opp. Det presiseres at selv om modellen består av en sirkel så vil de ulike 
trinnene kunne gli over i hverandre, de kan utføres parallelt eller det kan være nødvendig å 
gå tilbake til en tidligere fase i prosessen (18). Denne sirkelen har mange likhetstrekk med 
PDSA/PUKK-sirkelen utarbeidet av Langley og Noland i 2009 (19).

Figur 7: Modell for kvalitetsforbedring
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Forberede: 
Denne fasen vektlegger å finne en felles forståelse av behovet for forbedring, forankring og 
organisering av forbedringsarbeidet, samt klargjøring av kunnskapsgrunnlaget.

I utarbeidelsen av kvalitetsforbedringsprosjektet har det vært vesentlig å kartlegge dagens 
praksis og kunnskapsgrunnlag. Dagens praksis har vært kartlagt med utgangspunkt i Norsk 
Hjerneslagsregister sin årsrapport fra 2015 og gjennom kvalitative intervjuer med sentrale 
personer ved Ullevål Sykehus. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på den nasjonale retnings-
linjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag fra 2010. Det er også utført systematisk 
søk i McMaster PLUS. Dette er redegjort for tidligere i oppgaven. 

Det er viktig å forankre kvalitetsforbedringsprosjektet i organisasjonen, blant de involverte 
avdelingene, samt andre involverte parter. Involvering av klinikkledelsen er viktig for å sikre 
at det blir tilstrekkelig lederoppmerksomhet, at det blir avsatt tilstrekkelig tid og ressurser 
til forbedringsarbeidet og at arbeidet får nok tyngde til å kunne gjennomføres på en adekvat 
måte. Forbedringsprosjektet går på tvers av flere av sykehusets enheter noe som kan by på 
ekstra utfordringer i organiseringen og utførelsen av arbeidet. Det er derfor viktig å sikre 
at alle de involverte enhetene er representert på en likeverdig måte. Vi har valgt å en todelt 
organisering:
•	 Prosjektgruppe: Med overordnet ansvar for prosessen, organisereringen, evaluering og 

målsetning. Det er viktig at prosjektgruppen er bredt representert. Klinikkledelsen og 
PAM bør være en del av gruppen. Slagenheten bør være representert med ledelse og en-
hetsleder, overlege som fagansvarlig lege, fysioterapeut og sykepleier fra enheten. Akutt-

      mottaket bør være representert med koordinator og representant fra ledelse, samt lege i    
      indremedisin og nevrolog.
•	 Implementeringsgruppe: Har ansvar for implementeringsprosessen. Det er vesentlig at 

denne gruppen er representert med de enhetene som er involvert i pasientflyten. Akutt-
mottaket bør være representert med ledelse, indremedisiner og nevrolog. Slagenheten bør 
være representert med lege, sykepleier og enhetsleder. Medisinsk klinikk bør være repre-
sentert med PAM.

Informasjon om dagens praksis og kvalitetsprosjektets mål og kunnskapsgrunnlag bør klarg-
jøres for de involverte enheter i starten av prosjektarbeidet. Dette kan gjennomføres ved in-
formasjon ved de ulike avdelingenes morgenmøter hvor det og legges til rette for at de ansatte 
kan komme med spørsmål og tilbakemeldinger. De ansatte skal ha mulighet for å komme med 
innspill til prosjektgruppen.

Planlegge
Formålet med prosjektet er å øke andelen slagpasienter som innlegges på slagavdeling i stedet 
for andre avdelinger ved Ullevål sykehus. Delmål for forbedringsarbeidet har vært utarbeidet 
etter prinsippet for SMARTE-mål. Slike mål skal være spesifikke, målbare, utfordrende, re-
alistiske, tidsbestemte og basert på enighet om målene (1, figur 8). Basis for disse målene har 
vært å kartlegge dagens praksis slik det er anbefalt fra Kunnskapssenteret. 

Delmål 1: Innen 3 måneder skal 80 % av pasienter med tentativ diagnose hjerneslag etter 
vurdering i akuttmottaket på Ullevål Sykehus innlegges direkte på slagenheten.

Delmål 2: Innen 6 måneder skal 90 % av pasienter med tentativ diagnose hjerneslag etter 
vurdering i akuttmottaket på Ullevål Sykehus innlegges direkte på slagenheten.
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Overordnet mål: I løpet av 2017 skal 90% av akutte slagpasienter innlegges direkte på 
slagenhet. 

Figur 8: Mål i kvalitetsforbedringsprosjektet

Norsk hjerneslagregister definerer i sin årsrapport 90% direkte innleggelse på slagenhet som 
høy måloppnåelse. Moderat måloppnåelse er definert som 75%. Direkte innleggelse i inten-
sivavdeling eller nevrokirurgisk avdeling er også definert som «direkte innlagt i slagenhet» 
i de tilfellene hvor pasienten så overflyttes til slagenheten når pasientens medisinske tilstand 
tillater dette. Rap porten begrunner valget av 90% som høy måloppnåelse med at enkelte 
pasienter med hjerneslag ikke vil ha sørlig nytte av direkte innleggelse i slagenhet. Dette kan 
være pasienter som er i terminalfase eller med høy komorbiditet. Vi har valgt å bruke rappor-
tens definisjoner og nivå for høy måloppnåelse.
 
Det er viktig å planlegge for motstand mot forbedringsprosessen slik at arbeidsgruppene kan 
møte dette på en proaktiv og konstruktiv måte. Vi kan forvente motstand fra andre avdelinger 
som «konkurrerer» om prioriterte ressurser. På slagenheten kan man forvente motstand på 
grunn av økt pasientstrøm som krever flerdimensjonal oppfølging og store ressurser. I akutt-
mottaket kan de endrede prioriteringen i pasientflyt medføre motstand. Det vil medføre en økt 
arbeidsbelastning på nevrologer som nå skal vurdere alle pasienter med akutt hjerneslag i aku-
ttmottaket. Det må også tas høyde for endrede kapasiteter til ulike tider på døgnet i mottagels-
en. Flere pasienter uten hjerneslag som tidligere ble lagt inn på slagavdelingen må nå legges 
på andre avdelinger som vil kreve mer ressurser og økt pasientstrøm. Fra sykehusledelse og 
klinikkledelse kan man forvente spørsmål om kostnadseffektivitet, økonomiske prioriteringer, 
prioriteringer av sengeplasser og personell, og om effekt av tiltak. Som nevnt i avsnittet om 
forberedelse så er det viktig med tilstrekkelig informasjon tidlig i prosessen til alle involverte 
enheter. Det skal legges til rette for at alle involverte enheter kan komme med innspill og har 
mulighet til å stille spørsmål.

Utføre
Kort tid før utførelse av forbedringsarbeidet skal alle involverte aktører informeres tilstrekke-
lig om forbedringsprosjektet, implementeringsprosessen inkludert endringene i dagens prak-
sis, dets varighet, kunnskapsgrunnlaget, og prosjektets mål og delmål. Det er også viktig med 
tilstrekkelig opplæring og tydelig informasjon underveis.
Dette kan sikres ved tilpasset informasjon på de ulike enhetenes morgenmøter og andre felles-
samlinger. Informasjon på fellesmøter ivaretar også de ansatte som har mulighet for komme 
med spørsmål om implementeringsprosessen. Det er viktig å sikre tilstrekkelig informasjon 
og opplæring av alle de ulike yrkesgruppene som er involvert, altså både leger, sykepleiere, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, ledelse og annet administrativt personell. 
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Vi ønsker å utarbeide kortfattede, konkrete rutiner og sjekklister som er lett tilgjengelige 
i akuttmottagelsen hvor flyten av pasienter bestemmes. Det kan ytterligere tydeliggjøres i 
metodeboken for indremedisinere ved Ullevål sykehus at alle pasienter med hjerneslag / TIA 
skal innlegges på seksjon for hjerneslag.
Å innføre flere ulike tiltak parallelt kan øke effekten, men samtidig vanskeliggjøre evaluer-
ingen av hvilke tiltak som har effekt (18). Tiltak er redegjort for tidligere i oppgaven.

Evaluere
Vi har valgt en prosessindikator: andel slagpasienter som legges direkte inn på slag-
enenheten. For å kontrollere om tiltaket er nyttig og fører til forbedring vil vi bruke utgangs-
målingen presentert i årsrapporten til å sammenligne med nye målinger som registreres etter 
tre måneder og seks måneder for å se om det er en økning i andelen slagpasienter som blir 
lagt inn på slagenheten. Dette vil bli gjort ved å ekstrahere informasjon fra DIPS om antall 
pasienter som legges inn med slag som hoveddiagnose og hvor de primært legges inn etter 
akuttmottaket. Innsamling av data fra DIPS vil foregå hver fjerde uke. Det vil være implemen-
teringsgruppen som vil stå ansvarlig for dette. De vil i tillegg til å ha ansvar for innsamling av 
data, ha ansvar for å presentere resultatene til prosjektgruppen ved tre måneders- vurderingen. 
I tillegg til ekstraksjon av data fra DIPS så vil legen som er ansvarlig for innleggelse i akutt-
mottaket få en tilbakemelding når det har skjedd et avvik (der en pasient med slag ikke legges 
direkte inn på slagenheten). Dette vil bidra til økt oppmerksomhet på viktigheten av tiltaket og 
kontinuerlig forbedring.

I tillegg til de overnevnte måtene å kontrollere resultatene på så vil de involverte aktørene får 
mulighet til å gi fortløpende tilbakemeldinger på om tiltaket fungerer, eventuell motstand og 
områder for forbedring. Dette blir i tillegg til presentasjon på morgenmøter av resultater med 
mulighet for spørsmål og innspill. Dette vil forhåpentligvis stimulere til fortsatt engasjement 
og minne om at prosjektet eksisterer og viktigheten av det. 

Ved bruk av resultater samlet inn etter bruk av de overnevnte metoder skal det etter tre og seks 
måneder vurderes om målene er nådd. Data samlet inn fra implementeringsgruppen presen-
teres for prosjektgruppen i tillegg til at tilbakemeldinger fra involverte aktører blir lest og 
fulgt opp. Prosjektgruppen skal ta stilling til:
• Hvis pasienter ikke legges direkte inn på slagenhet hvor legges de inn? 
• Hvilke årsaker er det til at pasientene ikke legges inn på slagenheten?
• Er det noe som bør gjøres annerledes eller endres på?
Hvis tiltaket fungerer slik det er tenkt etter tre måneder så vil prosjektet fortsettes uten endring 
før en ny evaluering etter seks måneder. Hvis det er behov for endring grunnet manglende 
måloppnåelse så vil det være nødvendig å gå tilbake til forberedelse- og planleggingsfasen. 
Det bør da vurderes om organisering av prosjektet er godt nok eller om det er motstand til 
prosjektet. Det er da flere muligheter: modifisere tiltaket, implementere andre tiltak eller gi 
mer tid for å se om det er nødvendig med mer tid for å se effekt. 

Etter seks måneder skal det igjen tas stilling til om det overordnede målet: 90% direkte 
innleggelse av slagpasienter på slagenheten er nådd. Hvis ikke målet er nådd bør prosjektet 
forlenges og det må igjen tas stilling til om tiltaket må endres eller om det må implementeres 
nye tiltak.
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Følge opp
Hvis tiltaket fører til forbedring så vil det være viktig å sikre at tiltaket implementeres og 
følges opp. Tiltaket vi foreslår må innarbeides i de daglige rutinene som finnes i akuttmottaket 
slik at alle slagpasientene blir lagt inn på slagenheten. Dette innebærer bl.a. opplæring av nytt 
personell. Det å sikre videreføring av praksis innebærer å lage et system for oppfølging av 
forbedringsarbeidet. En måte å gjøre dette på er gjennom fortsettelse av prosjektgruppen og 
implementeringsgruppen med årlig målinger og gjennomgang av resultater. Dette vil minne 
de involverte aktørene om prosjektet i tillegg til å sikre at ny praksis fungerer slikt det skal. 
Det vil også gi mulighet for at resultatene presenteres på avdelingenes morgenmøter og vil 
minne om viktighet og opprettholdelse av tiltaket.

DISKUSJON
At hjerneslag er en viktig årsak til død og uførhet i den befolkningen anses som en kjensgjern-
ing. Det er derfor av stor betydning å innføre effektive behandlingstiltak for denne pasient-
gruppen, slik at de får den evidensbaserte behandlingen de bør få.

Er dette et problem ved Ullevål?
Innrapporterte personlige erfaringer fra sentrale personer ved Ullevål sykehus tyder på at dette 
er et reelt problem: Til tross for at sykehuset har en egen slagenhet med delegerte senge-
plasser, legges allikevel slagpasienter inn ved andre avdelinger, og sengeplasser ved seksjon 
for hjerneslag opptas av pasienter med andre diagnoser enn hjerneslag.
En mer objektiv fremstilling av sykehusets praksis fremkommer i Norsk hjerneslagregisters 
årsrapport fra 2015. Med en dekningsgrad på 80 %, er andelen pasienter som blir direkte 
innlagt ved Slagenheten, eller innlagt ved Slagenheten etter at nødvendig akuttbehandling er 
gjennomført, 71,3%. Ullevål sykehus skårer under landsgjennomsnittet ved direkte inn-
leggelse i slagenhet, og andelen tilsvarer en lav til moderat måloppnåelse. Vi mener at det 
utvilsomt  er rom for forbedring. 

Hvor ligger problemet?
Årsakene til at slagpasienter ikke får den evidensbaserte behandlingen de bør få, er 
mangslungne. Opplysninger vi har innhentet, tyder på at antall sengeplasser ved seksjon for 
hjerneslag mest sannsynlig er tilstrekkelig. Ideelt sett ville derfor tilnærmet alle slagpasienter 
bli direkte innlagt ved Slagenheten når den medisinske tilstanden tillater det. Allikevel skjer 
ikke dette. Avdelingen har kun fått gjennomslag for at to sengeplasser holdes av til slag-
pasienter, og da til pasienter aktuelle for trombolyse. Fordi det foreligger en generell mangel 
på indremedisinske sengeplasser, fører dette til at pasienter som ikke oppfyller seksjons-
kriteriene for Slagenheten også legges inn ved avdelingen. 

Antakeligvis ligger ikke problemet i et utilstrekkelig antall plasser designert til slagpasienter, 
men for få sengeplasser i sin helhet som så forplanter seg til seksjon for hjerneslag. Spesielt 
nevnes uklare svimmelhetstilstander og geriatriske pasienter. Sistnevnte gruppe innlegges ved 
Slagenheten ved overbelegg på akuttgeriatrisk sengepost fordi de ikke oppfyller seksjons-
kriteriene ved andre avdelinger. Slagenheten har i tillegg navnet GERS3 i datasystemet i 
akuttmottaket, og dette kan også bidra til at avdelingen blir et naturlig valg i plasseringen av 
disse pasientene. Geriatripasienter får muligens en bedre oppfølging ved Slagenheten enn 
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ved andre indremedisinske sengeposter, men fordi denne pasientgruppen ikke er lett flyttbare, 
fører dette til et lengre opphold og færre ledige plasser ved Slagenheten. 

Et annet problem det pekes på, er at TIA-pasienter i enkelte tilfeller blir liggende for lenge. 
Noen blir liggende på grunn av høy residivrisiko, men de fleste blir liggende fordi de venter 
på billeddiagnostiske undersøkelser.  Disse undersøkelsene kunne like gjerne vært gjort po-
liklinisk, men dersom pasienten utskrives blir ventetiden automatisk mye lengre enn dersom 
de forblir innlagt. 

I følge prosedyrehåndboken for Ullevål, skal alle potensielle slagpasienter tilses av nevrolog. 
Som vi tidligere har påpekt, har ikke LIS i nevrologi kapasitet til å vurdere alle slagpasien-
tene, og involverer heller ikke nevrologisk bakvakt i arbeidet i akuttmottaket. Slagpasient-
er blir i slike tilfeller tatt i mot av en indremedisiner. Her følges ikke lokale prosedyrer, og 
dette kan føre til både feildiagnostisering, feilplassering, forsinkelse i behandlingen og flere 
liggedøgn. 

Vår plan
Primærtiltaket vi har valgt å implementere, retter seg mot tidlig diagnostikk og avklaring av 
pasienter som legges inn på slagenheten: Alle pasienter som innlegges med mistanke om akutt 
hjerneslag skal vurderes av nevrolog i mottak. Å innføre ett enkelt tiltak gjør det lettere å 
måle effekten av tiltaket, og vi ønsker å intervenere tidlig i pasientforløpet for å kvalitetssikre 
diagnostikken. Tiltaket vårt vil således kunne resultere i en høyere terskel for innleggelse ved 
Slagenheten gjennom å innføre spisskompetanse allerede i den diagnostiske fasen. At alle 
slagpasientene skal tilses av LIS i nevrologi vil riktignok ikke hindre at LIS i indremedisin i 
samråd med PAM benytter sengeplassene ved seksjon for hjerneslag til andre pasienter, men 
på sikt kan en slik fremheving av seksjonens rolle som spesialisert enhet medføre at en 
organisasjonskultur oppstår hvorved seksjonen i større grad spares for overflytende arbeids-
oppgaver fra medisinsk klinikk. En tilsvarende utvikling er allerede observert ved avdeling for 
hjertemedisin ved OUS. 

Ulempen med dette er at det kan føre til en økt pasientstrøm og overbelegg ved andre av-
delinger. Dette går selvsagt i mot det uskrevne prinsippet om at overbelegg skal fordeles jevnt 
utover avdelingene, og kan medføre lengre pasientopphold i akuttmottaket og derfor større 
risiko for alvorlig feilbehandling i forbindelse med observasjon og behandling av akutt syke 
pasienter. At faren for en slik utvikling skal brukes som argument mot å følge allerede 
eksisterende, klart kvalitetssikrede prosedyrer innad i helseforetaket, vil imidlertid medføre en 
implisitt aksept av at foretaket ikke har tilstrekkelige ressurser for å utføre sine lovpålagte 
oppgaver. Av dette følger at en eventuell forverring av mottakssituasjonen som følge av til-
taket ikke kan tilskrives endringer ved seksjon for hjerneslag, men en systematisk svikt i 
driften fra det administrative nivåets side. 

Er prosjektet gjennomførbart?
Vi mener prosjektet vårt er gjennomførbart. Tiltaket vårt er konkret og lite ressurskrevende, 
og tilsvarende tiltak har vært virkningsfullt ved andre avdelinger. Vårt mål er at Oslo Univer-
sitetssykehus skal tilby en slagbehandling av høy kvalitet.  
Gjennomførbarheten av prosjektet beror på en rekke faktorer, blant annet ressurser og for-
deling av ressurser. Vi er også avhengige av tilstrekkelig endringsvilje og synliggjøring av 
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viktigheten av prosjektet. Tiltaket vårt vil kunne øke arbeidsbelastningen ved nevrologisk av-
deling, gå ut over andre pasientgrupper i mottak, samt sengekapasiteten til andre avdelinger, 
og vil som sådan kunne møte en del motstand. Mye av dette dreier seg imidlertid om alle 
berørte parters generelle holdning til slagpasienter og slagbehandling. Her er det viktig å få 
med andre avdelinger i medisinsk klinikk, slik at det oppstår en konsensus om at slagbehand-
ling er et prioritert område. God informasjon og oppfølging er derfor vesentlig for å sikre 
tilstrekkelig motivasjon og støtte.
Som vi flere ganger har påpekt, er det ulike årsaker til at slagpasienter ikke legges direkte inn 
i Slagenheten. Vi ønsker derfor å implementere flere tiltak dersom det første tiltaket ikke viser 
seg å ha tilstrekkelig effekt. Dette inkluderer at LIS i nevrologi vurderer alle pasienter som 
ønskes innlagt på Slagenheten, tidligere bildediagnostikk av TIA-pasienter, og å øke antall 
sengeplasser i Slagenheten. Disse tiltakene kan bidra til at flere slagpasienter innlegges på 
Seksjon for hjerneslag, men kan også være ressurskrevende.
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