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1 Sammendrag 
 

Bakgrunn 

Ved Oslo Skadelegevakt møter man ofte pasienter med akutte kneskader. I dag er praksis at 

alle med akutte kneskader sendes til skjelettrøntgen for å utelukke fraktur. I oppgaven ønsker 

vi å undersøke om innføringen av Ottawa-kriteriene ved akutte kneskader kan være med på å 

indikere hvorvidt det foreligger knefraktur, og om man ved hjelp av disse kan redusere bruken 

av antall røntgenundersøkelser ved akutte kneskader.  

 

Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget er basert på en systematisk oversikt basert på studier som inkluderer 

4249 pasienter, og har en sensitivitet på 98,5% og en spesifisitet på 48,6%. Dette innebærer at 

man ved å bruke Ottawakriteriene ved akutte kneskader så godt som alltid vil plukke opp de 

med knefraktur, men man vil også få et høyt antall med falsk positiv test. Likevel kan man si 

at dersom man har en negativ Ottawatest, er det svært lite sannsynlig at det foreligger 

knefraktur ved akutte kneskader.  

 

Tiltak og kvalitetsindikatorer 

Basert på Ottawakriterienes gode sensitivitet vil det være mulig å få ned antall 

røntgenundersøkelser av akutte kneskader med minst 50%. For å måle effekten av tiltaket vil 

vi måle andelen pasienter med kneskade hvor det blir tatt røntgen, og hvor røntgen viser 

brudd før og etter implementeringen av kriteriene. Vi ønsker også å registrere antall 

røntgenundersøkelser som påviste brudd, og antall som ikke påviste brudd for å undersøke 

Ottawa-kriterienes sensitivitet ved Oslo skadelegevakt. 

 

Organisering  

Vi ser for oss en prosjektperiode på 3 måneder. En prosjektgruppe bestående av leger, 

administrasjon og radiograf opprettes. Man starter med å måle andelen pasienter med akutte 

kneskader som får utført røntgenundersøkelser i dag. Deretter iverksettes undervisning av 

legene, informasjonsbrev, opphenging av plansjer og eventuelt innføre en avkrysning på 

røntgenhenvisningene eller innføre pop-up vindu i de kliniske journalsystemene ved bruk av 

diagnosekoder for akutte kneskader. Etter prosjektperioden vil vi på nytt registrere antall 
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pasienter med akutte kneskader som får utført røntgenundersøkelser og sammenligne med 

utgangspunktet. Deretter vurderes tiltakets videreførbarhet.  

 

Vurdering 

Med en enkel og billig intervensjon, sterkt kunnskapsgrunnlag, og for å unngå unødvendig 

ressursbruk og ventetider, vil vi anbefale Oslo Legevakt å innføre Ottawakriteriene. Ledelsen 

ønsker per i dag ikke å innføre tiltaket på grunn av redsel for å overse brudd, med mange 

uerfarne leger og på grunn av rask tilgang til røntgen. De ønsker på en annen side å tilegne 

seg kunnskap om kriteriene og dette vil i seg selv kunne øke motivasjon for implementering i 

senere omgang. Man kan tenke seg at dette tiltaket ville være av større nytte ved en 

distriktslegevakt med vanskeligere tilgang på røntgen. 
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2 Bakgrunn og begrunnelse av problemstilling  
 

Akutte kneskader er en problemstilling som selv for den erfarne kliniker kan by på 

diagnostiske utfordringer. Vi har vært i kontakt med Oslo Skadelegevakt, hvor praksis i dag er 

at man sender alle pasienter med akutte kneskader til røntgen, selv om knefraktur foreligger 

hos bare ca. 7,5% (3). For å lettere kunne vurdere sannsynligheten for at det foreligger 

knefraktur på bakgrunn av en god klinisk vurdering, og dermed kunne sende riktig pasient til 

røntgenundersøkelse, er det blitt utarbeidet de såkalte Ottawakriteriene (1). Kriteriene ble 

første gang beskrevet i Ottawa, Canada i 1995, med hensikten om å redusere bruken av 

unødvendig radiologisk billeddiag3nostikk ved akutte kneskader. Kriteriene er basert på 

pasientens alder, grad av smerter over patella og fibulahodet, evnen til å flektere kneet til 90°, 

samt pasientens evne til å bære sin egen kroppsvekt i fire steg både umiddelbart etter skaden 

og ved undersøkelse hos legen.  

 

Oslo Skadelegevakt (OSL) ble del av Ortopedisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus i 

2002, er i dag som Norges største skadelegevakt (2). Her møter man ofte pasienter med akutte 

kneskader, samtidig som man har døgnkontinuerlig tilgang på skjelettrøntgen. Ved samtale 

med overlege Martine Enger ved Oslo Skadelegevakt, kommer det frem at legene ikke 

anvender Ottawakriteriene i sitt arbeide med å diagnostisere akutte kneskader, fordi de ikke 

har kjennskap til dem. Gjennom denne oppgaven ønsker vi derfor å forsøke å kaste lys over 

hvorfor legene ved Oslo Skadelegevakt ikke benytter seg av kriteriene til tross for sterk 

internasjonal anbefaling (1), samt komme med forslag til kvalitetsforbedrende tiltak slik at 

kriteriene blir implementert i utredningen av akutte kneskader. Slik kan man ved hjelp av 

enkle tiltak og basert på gode kliniske vurderinger forsøke å redusere ”unødvendige” 

røntgenbilder, dvs. røntgenbilder av pasienter hvor det ikke foreligger knefraktur, siden 

forekomsten av knefraktur ved akutt kneskade er vist å være lav (3). 

 

Skadeseksjonen ved Oslo Legevakt hadde i 2016 totalt 61 500 akutte skader (3). Av disse var 

det 3081 pasienter med akutte kneskader som gikk til røntgen, 231 (7,5%) av disse hadde 

knefraktur. I følge fagradiografen ved OSL, er de på Europa-toppen i bruk av CT og røntgen 

(3). Siden Ottawakriteriene har vist seg å ha en median sensitivitet på 98,5% (1), vil det  

kunne være til stor diagnostisk hjelp å bruke kriteriene for å unngå unødvendig bruk av 

radiologisk billeddiagnostikk. Vi ønsker med dette å identifisere medvirkende faktorer til at 
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kriteriene ikke blir brukt i dag, samt presentere tiltak som potensielt kan føre til riktigere bruk 

av frakturdiagnostikk ved akutte kneskader håndtert ved Oslo Skadelegevakt. 

 

Ottawakriteriene er ett sett med regler for røntgenindikasjon basert på en klinisk 

undersøkelse. Regelen forteller at røntgen av kne kun er indisert ved én eller flere av følgende 

kriterier:  

 - Alder over eller lik 55 

 - Isolert smerte/ømhet over patella 

 - Smerte over fibulahodet 

 - Ikke mulig å flektere kneet 90 grader 

 - Ikke mulig å belaste kneet med kroppsvekt rett etter skade eller på skadepoliklinikken   

 

Disse kriteriene, ”The Ottawa knee rule”, ble først utviklet og validert i Ottawa, Canada (4), 

da det hadde vært uttrykt et ønske om å utvikle faglige retningslinjer for når det burde 

gjennomføres radiologiske undersøkelser ved akutte kneskader. Dette ble begrunnet i at det 

ble rekvirert røntgenundersøkelser ved en stor andel av akutte kneskader, på tross av at legene 

i stor grad kunne skille mellom brudd og ikke brudd etter en klinisk undersøkelse. Det ble 

derfor antatt at en stor grad av røntgenundersøkelsene var overflødige, hvilket gir både 

unødvendige kostnader og tidsbruk for helsevesenet, samt unødvendig strålebelastning for 

pasientene (5). Hensikten med retningslinjene var å lage et enkelt og pålitelig verktøy med 

høy sensitivitet, som kan begrense antallet pasienter som sendes til røntgen etter akutt 

kneskade (6). Pasienter som ikke har noen av punktene i kriteriene har svært liten 

sannsynlighet for brudd (4). 
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3 Kunnskapsgrunnlaget  
 

3.1 Søkestrategi 

Vi søkte med McMaster PLUS, og benyttet søkeordene ”Ottawa, acute, knee, adult, fracture”. 

Disse søkeordene ga oss over 50 treff i UpToDate og EBM Guidelines.  

Vi søkte også i PubMed med følgende søkord: ”Knee fracture and Ottawa rule” For at 

artiklene skulle inkluderes i søket måtte søkeordene være til stede i tittelen/abstraktet.  

Vi fikk med dette 80 treff. Det første treffet PubMed gav oss var en systematisk oversikt fra 

EBM. Denne artikkelen var også det første treffet vi fikk i McMaster PLUSS. 

Vi valgte å se nærmere på den systematisk oversikt fra EBM: ”The accuracy of the Ottawa 

knee rule to rule out knee fractures: a systematic review” (1).  Vi valgte akkurat denne 

systematiske oversikten fordi den var mest relevant med tanke på vår problemstilling. Vi leste 

raskt abstractet og metoden som avslørte at kunnskapsgrunnlaget for oversikten var godt.  

 

Vi satte opp følgende PICO-spørsmål: 

 

 P    I    C    O   

Akutt kneskadet hos 

voksene  

Bruk av 

Ottawakriterier  

Ikke bruk av 

Ottawakriterier 

Riktigere bruk av 

bildediagnostikk   

Vil systematisk bruk av Ottawakriterier på voksne pasienter med akutt kneskadet ved Oslo 

skadelegevakt føre til riktigere bruk av røntgen i bruddiagnostikk.   

Tabell 1: PICO-spørsmål  

 

3.2 Kvalitetsvurdering 

Vi valgte å se på en systematisk oversikt fra det nest høyeste nivået i kunnskapspyramiden. Vi 

gjorde en kritisk vurdering av den systematiske oversikten vi valgte, basert på en sjekkliste 

for kritisk vurdering av artikler fra kunnskapsbasertpraksis.no (7): 
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Er formålet med oversikten klart 

formulert?  

Ja. Formålet var å oppsummere evidens for 

Ottawakriterienes nøyaktighet i forhold til indikasjon for 

røntgen kne ved akutt kneskade.  

Er det sannsynlig at relevante 

studier er funnet, og er det klare 

kriterier for inklusjon av 

enkeltstudiene?  

Ja. Søkestrategien er tydelig beskrevet. Det ble funnet 11 

studier. Det var seks som ble tatt med ut fra 

inklusjonskriteriene, dette ble vurdert ut fra en sjekkliste.  

Er kvaliteten på de inkluderte 

studiene vurdert?  

Ja. Enkeltartiklene ble vurdert ut fra et sett med 

inklusjonskriterier. 

Dersom resultatene fra de 

inkluderte studiene er kombinert 

statistisk i en metaanalyse, var 

dette fornuftig og forsvarlig?  

Resultatene ble ikke kombinert statistisk i en metaanalyse. 

Hvor presise er resultatene?  

Det er høy sensitivitet, med samlet 98.5% KI, men lav 

spesifisitet 48.6%. Det er lave p-verdier, noe som tilsier 

signifikante resultater. 

Kan resultatene overføres til 

praksis?  

Resultatene er så gode at de kan benyttes i praksis. Foruten 

om at pasientene våre har en annen nasjonalitet er 

pasientpopulasjonene ganske like. Dog er det én av de seks 

inkluderte studiene som ser på pasienter fra 15 år og 

oppover. Vi ser primært på de over 18.   

Tabell 2: Kvalitetsvurdering av systematisk oversikt  

 

Den systematiske oversikten vi brukte (1) inkluderte altså seks studier med til sammen 4249 

pasienter. Samlet sensitivitet var 98.5% (KI 93.2 – 100%) og samlet spesifisitet var 48.6% 

(KI, 43.4% - 51.0%). Dette betyr at omtrent alle knefrakturer vil oppfylle Ottawakriteriene for 

røntgen kne, men Ottawakriteriene inkluderer samtidig endel pasienter som ikke har brudd. 

Det vil si at det er en høy andel falske positive. Samlet ”negative likelyhood ratio” var 0.05 

(95% KI, 0.02 – 0.23). Dette betyr at dersom man har en negativ Ottawatest er det svært lite 

sannsynlig at det faktisk foreligger et brudd.  
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4 Forbedringsarbeidet  
 

4.1 Kvalitetsindikatorer 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det som skal 

måles. Når man driver kvalitetsforbedrende arbeid kan man blant annet bruke 

kvalitetsindikatorer som støtte. Disse kan også brukes som måleinstrumenter ved helsepolitisk 

styring, virksomhetsstyring, eller benyttes av pasienter og brukere for å sammenlikne 

tjenestenes standard ved valg av tjenesteytere eller tjenestested (8).  

 

Man skiller mellom struktur-, prosess- og resultatindikatorer:  

Strukturindikator beskriver rammene og ressursene for helsetjenesten herunder kompetanse 

og tilgjengelighet på utstyr, teknologi og fasiliteter. Indikatoren beskriver altså 

forutsetningene og rammene for forebygging, diagnostikk, behandling, pleie og rehabilitering.  

Resultatindikatorer fokuserer på resultatet av helsetjenesten, så som symptomatologiske og 

laboratoriemessige karakteristika, pasientens fysiske tilstand eller psykiske reaksjon på 

sykdom og tilfredshet med behandling.  

Prosessindikatorer beskriver konkrete aktiviteter i pasientforløpet som for eksempel 

forebygging, diagnostikk, behandling eller rehabilitering. Prosessindikatorer uttrykker om 

pasientene har mottatt de ytelser som de bør, i følge kliniske retningslinjer (9).  

 

Tiltaket vi har valgt fokuserer på å forbedre en prosess: Vurdering av bildediagnostikk ved 

kneskader. Kvalitetsforbedringen går ut på å utnytte vårt valgte mikrosystems ressurser på en 

bedre måte, ved å unngå unødvendige røntgenbilder samt se til at helsevesenets ressurser blir 

utnyttet på en rettferdig måte, slik at tilbudet om røntgen- undersøkelse gis på indikasjon, ikke 

på avstand til røntgenapparatet. Det er et usikkerhetsmoment ved tiltaket. Da tiltaket går ut på 

å heve indikasjonen for røntgenundersøkelse ved kneskader, vil tiltaket teoretisk kunne 

resultere i flere oversette brudd.  

 

På bakgrunn av dette har vi valgt å bruke én indikator men vi har vurdert fire indikatorer, to 
prosessindikatorer, en resultatindikator og en strukturindikator.  
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1: Andelen pasienter med kneskade hvor det blir tatt røntgen og hvor røntgen viser brudd 

(Prosessindikator)  

2: Andelen pasienter som oppsøker legevakten med kneskade hvor det ikke ble tatt røntgen 

men det viste seg likevel at pasienten hadde brudd (Resultatindikator) 

3: Andelen av vurderte kneskader hvor Ottawa-kriteriene blir brukt av legene for vurdering av 

røntgenundersøkelse (Prosessindikator) 

4: Hvor mange studenter med midlertidig lisens er ansatt til å gjøre legearbeid ved vårt 

mikrosystem? (Strukturindikator) 

 

Indikator 1 er det relevante valget fordi den er et direkte mål for innføring av tiltaket (redusere 

unødvendige røntgenbilder). Dette er enkelt fordi det blir registret antall røntgen av knær og 

antall brudd i løpet av implementeringsperioden. Dette må også registreres i en lik periode før 

endringene kan registreres. Dette blir et objektivt mål.  

 

Indikator 2 vil teoretisk fange opp hvorvidt skadelegevakten overser flere eller færre 

knebrudd. Gjennomføringen er imidlertid problematisk. Et oversett brudd vil kunne gro fint 

av seg selv, da vil pasienten ikke oppsøke helsevesenet. Disse vil vi miste i oppfølgingen vår. 

De pasientene som ikke har brudd som gror fint vil kanskje oppsøke andre helseaktører og 

disse vil vi heller ikke komme med i vår oppfølging. Det er altså bare de som kommer tilbake 

til vårt mikrosystem som blir registrert. Vi kan derfor forvente at målet vil bli for lavt. I 

implementeringsperioden må alle pasienter som ikke får røntgen etter Ottawa-kriteriene bli 

informert om at dersom de opplever en forverring eller ikke blir bedre i løpet av en uke, må 

de komme tilbake til vårt mikrosystem for behandling. På denne måten vil vi kunne registrere 

flere falske negative. Gjennomførbarheten kompliseres ytterligere ved at tallmaterialet 

forventes å være lite i løpet av implementeringsperioden, da Ottawa-kriteriene har en 

rapportert sensitivitet på 98% i litteraturen. Indikator 2 vil derfor ikke være egnet i 

evalueringen, den vil likevel kunne bli registrert.  

 

Man må registrere hvorvidt legene bruker Ottawakriteriene i vurderingen sin. Dette kan for 

eksempel monitorers ved bruk av sjekklister hvor legene krysser av for når de har brukt 

Ottawakriterier. I en travel hverdag kan dette virke frustrerende. Indikator 3 vil derfor heller 

ikke være pålitelig eller objektiv da den bygger på legens egenvurdering ved bruken av 

Ottawakriteriene som kan være en subjektiv vurdering. Det kan også hende at noen ikke kan 

Ottawakriteriene, og at det på den måten blir feil innrapportering.  
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Indikator 4 er en indikator på vårt mikrosystems kompetanse. Man antar at det jobber 10-15 

medisinstudenter med midlertidig lisens ved skadelegevakten. Dersom man ville målt 

kompetansen kunne man først målt hvor mange som brukte Ottawakriteriene for kneskader 

blant medisinstudiene (over en viss periode) for deretter å måle bruk av Ottawakriteriene 

blant autoriserte leger (i en like lang periode).   

Dog er gjennomførbarheten lav og etisk diskutabel, da skadelegevakten har bestemt seg for at 

medisin studenter med midlertidig lisens er kompetente nok til å jobbe der. Den eventuelle 

forskjellen vil uansett utgjøre en marginal prosentvis forskjell da det er få kneskader fordelt 

utover mange ansatte. 

 

På tross av at det er et behov for å finne ut av om tiltaket blir fulgt med indikator 3, velger vi 

likevel indikator 1, da dette er en pålitelig og objektiv indikator. 

 

4.2 Gjeldende praksis 

For å beskrive dagens praksis ved Oslo Skadelegevakt, har vi vært i kontakt med ledelsen. De 

kjenner til Ottawakriteriene for ankel, men ikke for kne. De forteller videre at de tar 

røntgenbilder av alle pasienter som kommer inn med akutte kneskader. De begrunner det med 

at røntgenapparatet er rett over gangen, at pasienten utsettes for minimalt med strålingsskade 

og at de har mange uerfarne legevikarer. Blant annet har de hele tiden turnusleger i OUS som 

bare er der i 3 måneder, ferske leger som bruker skadelegevakten som et mellomstopp, 

allmennleger som tar sykehusåret i spesialiseringen sin og medisinstudenter på sisteåret som 

jobber med lisens. De opplever at disse legene ikke har nok erfaring og mengdetrening i 

kneskader til å bruke klinisk skjønn og kliniske kriterier i sin vurdering. Under samtale 

kommer det frem at flere leger bruker Ottawakriteriene for ankel i diagnostikken av 

bruddskader relatert til det leddet, men at alle ankelpasienter også går til røntgen uavhengig 

av resultat fra Ottawa. På spørsmål om hvorfor det skal være grunn til å ha en annen praksis 

når det kommer til akutte kneskader er svaret at de ikke kjenner til knereglene enda. De er 

positive til å tilegne seg kunnskap om disse, men ønsker å fortsette med røntgenundersøkelse 

av alle akutte kneskader (3) Gjeldende praksis er fremstilt i et flytskjema (Figur 1):  
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Figur 1: Gjeldende praksis for håndtering av akutte kneskader ved Oslo Skadelegevakt fremstilt i et 

flytskjema.  

 

4.3 Bildediagnostikk 

Ved akutte kneskader tas det røntgenbilder på Oslo Skadelegevakt kort tid etter pasienten er 

tilsett av lege. Det tas tre bilder av alle, ett frontbilde, ett sidebilde og ett tunnelbilde med 

flektert kne. Ved mistanke om patellafraktur tas det tre bilder til (10). Ved negativ røntgen 

settes majoriteten av pasientene opp til kontroll hos lege på skadelegevakten etter 10 dager. 

Det brukes klinisk skjønn i vurderingen av hvem som skal ha kontroll, men de angir at de som 

ikke får kontroll er mer kroniske tilfeller med artrose og lignende der ubetydelig traume har 

vært utløsende eller har gitt forverring. Disse pasientene skal følges opp av fastlege. Ved 

mistanke om bløtdelsskade sendes pasientene på MR (3). 

 

Pasient med akutt kneskade som 

oppsøker skadelegevakten 

Ikke røntgen  Røntgen 

Legeundersøkelse 

Forundersøkelse og triagering 

av sykepleier 
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Det er flere årsaker til at bruken av røntgendiagnostikk er så utbredt. Noen av dem er allerede 

nevnt. Årsakene er forsøkt fremstilt i figur 2: 

 

 

 
 
Figur 2: Årsaker til bruk av røntgendiagnostikk på akutte kneskader ved Oslo Skadelegevakt fremstilt i et 

fiskebeinsdiagram.  

 

4.4 Tiltak og gjennomførbarhet 

Man ønsker å redusere unødvendige røntgenundersøkelser av akutte kneskader ved Oslo 

Skadelegevakt ved å innføre et klinisk diagnostisk hjelpemiddel, Ottawa-kriteriene. 

Målsettingen med innføringen er å oppnå en reduksjon i andel røntgenundersøkelser ved 

akutte kneskader. Denne målsettingen er realistisk begrunnet i litteraturen som beskriver en 

sensitivitet for Ottawa Knee Rule på 98.5% og en spesifisitet på 48.6% (1). Årsaken til at man 

ønsker å innføre kriteriene selv om ledelsen ved Oslo Skadelegevakt ikke ønsker det, er at 

man mener at litteraturen viser at en lege, ved hjelp av Ottawakriteriene, evner å bruke 

kliniske instrumenter i diagnostikken av akutte kneskader. Dette uavhengig av mengdetrening 

på kneskader. Man mener også det vil spare pasienten for både tid og penger. 

Med innføring av kriteriene vil man få med de med fraktur (7.5%) og like mange som ikke 

har fraktur videre til røntgenundersøkelse, hvilket i teorien betyr at 85% av de med akutt 

kneskade ikke vil trenge røntgen. Fordi skadelegevakten har flere uerfarne leger som kanskje 

likevel ønsker å føle seg trygge og lene seg på bildediagnostikk og en ledelse som ikke er 

overveiende positive til innføringen, er det sannsynlig at andelen som får røntgen er noe større 

enn 15%. I og med at dagens situasjon er at 100% får røntgen sees det likevel som sannsynlig 
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at, dersom majoriteten følger Ottawa-kriteriene, andelen med røntgen ikke vil overstige 50% 

og man vil kunne se en reduksjon i røntgenbruk ved akutte kneskader på minst 50%.  

 

 

Legene på Oslo skadelegevakt er fornøyd med dagens praksis der det tas røntgenbilder av alle 

akutte kneskader. De føler seg trygge, de mener stråledosen for pasienten er minimal og at 

ekstrautgiften i egenandelen til pasienten veies opp av at pasientene også ønsker røntgen. De 

har også minimale kostnader relatert til røntgendiagnostikken fordi de har røntgenapparat i 

naborommet til konsultasjonen, de har mengdetrening og bruker derfor lite tid per pasient og 

det er en radiograf i stedet for en radiolog som tyder bildene. De er derfor ikke veldig 

interessert i å endre dagens praksis. De er likevel interessert i å tilegne seg mer kunnskap om 

Ottawa-kriteriene for kneskader og kanskje begynne å bruke dem som et supplement i 

diagnostikken slik de gjør på ankel, selv om de ønsker å fortsette å ta røntgen av alle.  

 

Legene ved Oslo Skadelegevakt har erfaring med implementering av instrumenter før. Blant 

annet har de implementert Canadian C Spine Rule for å avgjøre om nakkeskader skal til CT. 

Dette er implementert og brukes i dag for å avgjøre om pasientene skal ha radiologisk 

undersøkelse eller ikke. På spørsmål om forskjellen mellom dette og Ottawakriteriene er 

begrunnelsen at CT er en dyrere undersøkelse som også gir pasienten en større stråledose. 

Den er derfor viktigere å unngå unødvendig CT av cervicalcolumna enn røntgen av kne. 

Implementeringen av C Spine Rule ble godt mottatt i legegruppen blant annet fordi det ble 

hengt opp flytskjema på alle kontorer som gjorde det lettere for de uerfarne legene å gjøre 

riktig diagnostikk på akutte nakkeskader (3).  

 

Implementeringen av Ottawakriteriene ved akutte kneskader vil ikke kreve økt finansiering 

eller endret organisering i forhold til dagens praksis. Tiden man bruker på å gå gjennom 

Ottawakriteriene før man eventuelt sender pasienten til røntgen, er ikke sett på som 

belastende. En lege som kan kriteriene, vil ikke bruke lengre tid på kneundersøkelsen enn han 

gjør i dag og det vil i aller høyeste grad veies opp av spart tid på billedtaking og 

bildevurdering hos de pasientene som ikke vil trenge røntgen. 

 

For pasientenes del kan man tenke at noen vil vise misnøye med at det ikke blir tatt røntgen. 

Studier viser dog at pasienter med akutte kneskader som får utført Ottawakriteriene og ikke 

får røntgendiagnostikk, oppholder seg kortere i akuttmottaket (85.7 minutter i stedet for 118.8 



 
15 

minutter, en reduksjon på 27.9%) og betaler mindre for undersøkelsene (11). 

Kostnadsreduksjonen er appliserbar til norske forhold, da egenandelen for røntgen er 245 kr  

(12) en utgift man slipper dersom det i stedet utføres Ottawakriterier på en pasient uten brudd 

i kneet. Dette sees på som meget positivt for pasientene og vil hos de fleste veie opp for en 

eventuell egen usikkerhet ved å ikke få bildediagnostikk.  
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5 Prosess, ledelse og organisering  
 

5.1 Prosess og gjennomføring 

Som et verktøy for implementering av Ottawakriteriene har vi valgt å benytte modellen 

utviklet av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (13). Denne modellen er hensiktsmessig 

fordi den skaper en bevisstgjøring og en systematisk fremgangsmåte for implementering av 

kvalitetsforbedrende tiltak.  

 
Figur 1 Modell for kvalitetsforbedring 

 

Modellen baserer seg på at man kan se på kvalitetsforbedring som en prosess som kan 

illustreres som en sirkel med fem faser (Figur 2). Prosessen er illustrert som en sirkel hvor et 

punkt fører til det neste, men det er allikevel viktig å erkjenne at kvalitetsforbedring er en 

dynamisk prosess. Man kan hele tiden gå tilbake i sirkelen, eller man kan arbeide parallelt i 

ulike faser, og at ulike faser kan gli over i hverandre. Sirkelen illustreres også at 

forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess. Tiden og antall ganger man gjentar sirkelen 

avhenger av kompleksiteten av oppgaven, og hvor godt man gjennomfører de ulike fasene 

(13).  
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5.2 Forberede  

Man vil i forberedelsesfasen erkjenne at det er et behov for forbedring, og forankret dette hos 

ledelsen. Da vi snakket med ledelsen ved Oslo Skadelegevakt informerte de oss om at man 

hadde lite kunnskap om kriteriene, og at de var svært interessert i å lære mer om de, slik at de 

kunne benyttes i den kliniske vurderingen av akutte kneskader. Dette er erkjennelsen av 

forbedringspotensialet. Ledelsen er på den andre siden ikke interessert i å benytte kriteriene 

som indikasjon for røntgen kne, men mer som et supplement til den kliniske undersøkelsen 

for å underbygge diagnosen «knefraktur». For å organisere arbeidet kan det bli nødvendig å 

lage en prosjektgruppe. Man bør derfor kalle inn til et prosjektmøte. De som bør engasjeres er 

Avdelingsleder, Overleger/Supervisorer, Radiograf, én fra administrasjonen, og tillitsvalgt 

turnuslege. Dannelsen av en slik prosjektgruppe forankrer kvalitetsforbedringsprosessen hos 

flere faggrupper, noe som kan øke sannsynligheten for gjennomførbarheten. Prosjektgruppen 

burde også definere tidsplan, de enkeltes konkrete oppgaver, budsjett for gjennomføringen og 

hvordan gruppen skal organisere møtevirksomheten sin.  

 

5.3 Planlegge 

• Undervisning av legene: Ottawa-kriteriene brukt på ankel er allment kjent i legemiljøet på 

skadelegevakten, mens Ottawa-kriterier ved akutte kneskader er det liten kunnskap om 

(3). Det kan derfor tenkes at opplæring i Ottawa-kriteriene som screeningverktøy for 

røntgenundersøkelse ved akutte kneskader er nødvendig for implementering. Det er 

ukentlig undervisning på Oslo Skadelegevakt. Legene har fordelt ansvaret for 

undervisningen seg imellom. Dersom man fikk én av legene til å undervise om Ottawa-

kriteriene, vil det gi kunnskap og skape en bevisstgjøring, som kanskje kan bidra til 

implementering. Det kan tenkes at det er essensielt at en fra ledelsen er med på 

undervisningen og poengterer at Ottawa-kriteriene ved akutte kneskader er noe ledelsen 

ønsker at alle skal benytte før man sender pasienter med akutte kneskader til 

røntgenundersøkelse. Dette vil bidra til å forsterke implementeringen. Ulempen med å 

benytte denne undervisningsplattform er at informasjonen bare når ut til de legene som er 

på jobb den dagen. Det kan derfor bli nødvendig at det undervises i Ottawa-kriteriene ved 

flere anledninger, og informeres om Ottawakriteriene på felles møter for legene. 

• Informasjonsbrev: Som nevnt, deltar ikke alle legene på hver undervisning. Det blir derfor 

nødvendig å sende ut et informasjonsbrev på e-post om Ottawa-kriterienes hensikt, 

nytteverdi og bruksområdet. Man kan også lage et system som sier at legene må kvittere 
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for at de har lest e-posten med informasjon om Ottawa-kriteriene, for på den måten å sikre 

seg at alle får med seg informasjonen. 

• Plansje på legekontoret: Fordi bruk av Ottawa-kriteriene ved akutte kneskader ikke er 

allmennkjent i miljøet, kan det være nyttig og nødvendig med en plansje som inneholder 

indikasjon for når man skal benytte Ottawa-kriteriene, og en oversikt av hva Ottawa-

kriteriene inneholder. Da kan legene repetere kriteriene raskt rett før de skal vurdere en 

pasient med akutte kneskade. På denne måten kan en plansje bidra til å øke 

implementeringen av Ottawa-kriteriene.  

• Avkrysning i røntgenhenvisning: Når man henviser pasienter til MR i sykehus, kommer 

det opp et vindu med spørsmål man må stille pasienten før undersøkelsen. Vi tenkte på 

samme måte at dersom man skrev/krysset av for «røntgen kne» i en elektronisk 

røntgenhenvisning kunne man ha lagt inn et slik pop-up vindu med spørsmål om man 

hadde vurdert Ottawa-kriteriene eller ikke. På denne måten minner man legene på at 

Ottawa-kriteriene skal være vurdert før en eventuell røntgenhenvisning sendes. En ulempe 

med dette tiltaket er at det krever oppdatering av IKT-systemet, noe som kan være både 

tidkrevende og økonomisk ressurskrevende.  

• Må dokumentere i journal: Det er mulig å få opp pop-up vinduer i kliniske IKT-systemer 

hvor man må krysse av for at man har spurt pasienten om spesifikke anamnestiske 

spørsmål. Det kan tenkes at det kan være aktuelt å legge inn et slikt pop-up vindu dersom 

man tar imot en pasient som er registrert som en «akutt kne»-pasient. Dette tiltaket har 

sammen ulempen som tiltaket over, nemlig at det krever oppdatering av IKT, noe som er 

tidskrevende og økonomisk ressurskrevende.  

 

5.4 Utføre  

Måten vi ønsker å utføre implementering av Ottawakriteriene er at vi først registrere antall 

pasienter med akutt kneskade som får utført røntgenundersøkelse av kneet, slik at vi har et 

utgangspunkt for antall røntgenundersøkelser. Det finnes allerede et register for antall 

røntgenundersøkelser av kne (3). Deretter vil vi gjennomføre tiltakene for implementering, 

dvs. undervisning, informasjonsbrev, henge opp plansjer og evt. legge inn avkrysningsskjema 

i journal og på røntgenhenvisning. Vi vil deretter gi legene en innkjøringsperiode av 

Ottawakriteriene på 3 måneder. Hensikten med innkjøringsperioden er at alle som har lege-

stilling skal ha vært på jobb og ha vurder pasienter med akutt kneskader, og ha forsøkt å bruke 

Ottawakriteriene. Vi vil legge implementeringen utenfor typisk uker for ferieavvikling og 
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helligdager.  Etter 3 måneder med implementeringstiltak vil vi så gjøre en ny registrering av 

antall pasienter med akutte kneskader som har fått utført røntgenundersøkelse, og se om det er 

en forskjell sammenlignet med utgangspunktet.  Vi ønsker også å registrere antall 

røntgenundersøkelser som påviste brudd, og antall som ikke påvist brudd, for å undersøke 

Ottawa-kriterienes sensitivitet. Det er også viktig å fange opp de pasientene med falsk 

negativt resultat, altså de pasientene som etter Ottawakriteriene ikke fikk gjennomført 

røntgenundersøkelse, men som likevel hadde brudd. Det er praksis på Oslo Skadelegevakt, i 

dag, at de fleste (ca 80%) pasientene med akutte kneskader settes opp til en kontroll etter 10 

dager (3). Pasientene kan avbestille timen dersom de har blitt helt bra. De pasientene som 

ikke settes opp til kontroll er pasienter med kronisk problematikk, som har hatt forverring 

eller manifestasjon pga. lavenergitraume (f. eks artroseproblematikk). Legen som 

gjennomfører disse kontrollene kan registrere hvilke pasienter som viste seg å likevel ha et 

brudd ved kontroll. Man kan også ringe opp pasientene som ikke er satt opp på kontroll og 

høre hvordan det går. Eventuelt kan man utarbeide et informasjonsskriv til pasienter som 

sendes hjem uten røntgen og uten 10 dagers kontroll, med beskjed om å ta kontakt dersom de 

ikke blir bra. På denne måten kan man fange opp de falske negative resultatene av 

Ottawakriteriene, og på den måten bedømme testens spesifisitet (3).  

 

5.5 Evaluering  

Det er også helt essensielt å forholde seg til indikatorene når man kontrollerer om et tiltak har 

hatt effekt. Dette er objektive målinger. Men det er også viktig å få tak i hvordan de ansatte 

synes implementeringen fungerer, og om det er forbedringspotensialer. Et verktøy man kunne 

benyttet seg av for å undersøke dette er anonyme spørreskjema eller fokusgruppeintervjuer 

(14). Men det er høyt tidspress på legevakten og ikke alltid rom for å sette av tid, så 

morgenmøter, lunsjmøter og røntgenmøter vil også være arenaer hvor ledelsen kan få 

feedback fra legene på hvordan de opplever å bruke Ottawakriteriene. Prosjektgruppa burde 

kommunisere jevnlig for å avdekke eventuelle forbedringsområder for implementering. Det 

kunne vært nyttig at prosjektgruppa deretter sendte ut et skriv eller arrangerer et møte hvor 

det drøftes hva som fungerer og hva man kan forbedre med tanke på implementeringsarbeidet.  

 

5.6 Følge opp 

Dersom implementeringen av Ottawakriteriene fører til at antall unødvendige 

røntgenundersøkelser går ned, uten at antall udiagnostiserte brudd går opp, mener vi at man 
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har fått til en kvalitetsforbedring. Det blir deretter viktig å sikre at tiltaket videreføres og 

innarbeides i daglig drift. Det kan være fordelaktig å få Ottawakriteriene inn i Oslo 

Skadelegevakts Metodebok. Dette er et viktig tiltak for at nyansatte skal bli opplært i å 

benytte Ottawakriteriene. Plansjene kan eventuelt forsetter å henge på vaktrommet slik at 

nyansatte (og andre) kan benytte de ved behov. Det viktigste for å sørge for at tiltaket 

videreføres er at bruk av Ottawakriteriene er forankret hos alle legene ved Oslo 

Skadelegevakt. Når alle legene finner bruken av Ottawakriteriene som nyttig, vil de fortsette å 

benytte seg av kriteriene. Man må derfor sørge for en fortsatt overvåking av praksis, og som 

hjelpemiddel kan man blant annet benytte avviksmeldinger, eller måling av indikatorer årlig. 

Det er deretter viktig at ledelsen informerer legene og radiografene om resultatene slik at de 

kan drøftes i kollegiet (13).  

Ved en eventuelt vellykket gjennomføring er det fordelaktig at man sprer 

kvalitetsforbedringen med andre organisasjoner. For vårt prosjekt kunne det være aktuelt å 

skrive en artikkel om prosjektet, holde et foredrag eller sendt ut et informasjonsskriv til andre 

legevakter i Helse Sør-Øst, slik at ikke båre Oslo Skadelegevakt sin praksis forbedres, men at 

helsetjenesten til befolkningen generelt forbedres (13). 

 

5.7 Forventet motstand og ledelsesutfordringer 

Ledelsen ved Oslo Skadelegevakt har generelt god erfaring med implementering av nye 

diagnostiske verktøy dersom det fører til mer trygghet for legene, uten at det fører til mye 

ekstraarbeid (3). Det er viktig at den nye praksisen er forankret hos hver enkelt lege fordi det 

er de som vurderer om det skal sendes røntgenhenvisning eller ikke. Noen utfordringer man 

kan tenke seg at ledelsen møter er manglende motivasjon hos hver enkelt lege, med 

begrunnelse i at praksisen har fungert godt slik den har vært, og at innføring av 

Ottawakriteriene nettopp fører til unødvendig ekstraarbeid i en allerede travel hverdag. En 

ledelsesoppgave er derfor å motivere. En annen utfordring kan være at legene ikke føler seg 

trygge nok på sin egen kliniske vurdering og til tross for bruk av Ottawakriteriene ønsker å 

sende pasientene på røntgen. Det er viktig at ledelsen er tilstede og at overleger/supervisorer 

veileder i bruk av kriteriene for å skape trygghet. Redsel for klage fra pasienter hvor brudd ble 

oversett kan bidra til at legene ikke ønsker å benytte Ottawakritene som røntgenindikasjon. 

Pasienter kan også gi legene motstand, på den måten at de krever «ordentlig undersøkelse» og 

at dette innebærer røntgen. Feildiagnostikk kan også skape medieoppslag med negativ omtale. 

Det er viktig at overleger/supervisorer veileder mer uerfarne leger i tøffe møter med pasienter 
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og ved eventuelle klagesaker og negative medieoppslag, slik at de uerfarne legene føler seg 

trygge på at de har ledelsen i ryggen.  
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6 Diskusjon 
 

Oslo skadelegevakt tar røntgen av alle pasienter som kommer inn med akutte kneskader, til 

tross for at andelen med brudd er relativt lav. De begrunner dette med at røntgenapparatet er 

umiddelbart tilgjengelig, at pasienten utsettes for minimalt med strålingsskade og at de har 

mange uerfarne turnusleger som vikarierer i korte perioder av gangen. Disse legene har ikke 

nok erfaring og mengdetrening til å bruke klinisk skjønn i sin vurdering mener de. Videre 

kommer det frem at de faktisk ikke kjenner til Ottawareglene på kne.  

Vi mener likevel det er flere grunner som taler for innføring av kvalitetsforbedringstiltaket. 

Kunnskapsgrunnlaget for Ottawakriteriene er sterkt, det vil redusere unødvendig bruk av 

røntgen betraktelig, samtidig som risikoen for å overse brudd er lav. Redusert bruk av røntgen 

vil være samfunnsmessig positivt, da man unngår unødvendig stråling, reduserte helsekøer og 

sparer kostnader. Dersom Norges fremste skadelegevakt går frem som et godt eksempel, vil 

dette sannsynligvis ha positive ringvirkninger på resten av landets legevakter. Undersøkelsen 

er lite kostbar og enkel å lære seg.  

På den andre siden vil tiltaket imidlertid kunne være tidkrevende å innføre, da det vil kreve 

innkjøring i form av planleggingsmøter, informasjonsmøter og opplæring av personale. Det 

vil kreve innsats fra flere hold og god koordinering mellom leger, administrasjon og 

radiografer. Et annet problem ved å innføre tiltaket er at Oslo Skadelegevakt er svært 

fornøyde med dagens situasjon og er i prinsippet ikke interesserte i å endre sin praksis. 

Røntgenapparatet er lett tilgjengelig, noe som vil gjøre tiltaket vanskeligere å få gjennom enn 

man kunne tenke seg ved for eksempel en distriktslegevakt hvor røntgen er lenger unna og 

fordelene ville vært større.  

Oslo Skadelegevakt sier de ønsker å tilegne seg mer kunnskap om Ottawakriteriene. Man kan 

tenke seg at økt kunnskap hos ledelsen i seg selv vil gjøre det lettere å få igjennom tiltaket i 

senere omgang. Vi vil anbefale at de stiller seg positive til informasjonsmøter og innføring av 

for eksempel plansjer på undersøkelsesrom (se vedlegg), slik at man kan se på muligheten for 

implementering, med bakgrunn i det sterke kunnskapsgrunnlaget og fordelene som taler for.  
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