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Innledning
Dette prosjektet har som hensikt å bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenester gitt ved
Elverum Sykehus, nærmere bestemt kirurgisk poliklinikk. Vi ser forbedringspotensiale i
helsehjelpen som blir gitt ved øyeblikkelig-hjelp vurderinger av pasienter med akutte
ankelskader på denne avdelingen. Forankret i oppdatert, evidensbasert kunnskap ønsker vi å
implementere systematisk bruk av Ottawa-kriteriene ved Elverum sykehus. Vi gir samtidig
en fullstendig beskrivelse av hvordan vi tenker dette best mulig kan gjennomføres i praksis.
Håpet er at dette kan føre til færre unødvendige røntgen, bedre pasientbehandling og mer
effektivt arbeid ved poliklinikken.
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Sammendrag
Tema/problemstilling: Observasjoner ved kirurgisk poliklinikk på Elverum sykehus viser at
det vurderes flere akutte ankelskader daglig, men at det ikke er noen fast praksis for å avgjøre
om de skal sendes til røntgen. Vurderingen foretas av turnusleger, og det er stor variasjon i
praksis.
Kunnskapsgrunnlag: Ifølge oppslagsverket UpToDate og systematiske oversikter har
kriteriene en sensitivitet på nesten 100% og en beskjeden spesifisitet. Bruken burde kunne
redusere antallet unødvendige røntgenbilder med 30-40%. (1)
Tiltak/kvalitetsindikator: Antall rtg ankel ble valgt som kvalitetsindikator for prosjektet, da
dette er målbart gjennom journalgjennomgang. Målet er at Ottawa-kriteriene skal benyttes i
minst 90% av akutte ankelskader som kommer til kirurgisk poliklinikk i perioden 1/3-1/6
2018. Systematisk journalgjennomgang i forkant og spørreskjemaer til ortopeder og
turnusleger sier noe om baseline før prosjektstart. I implementeringsfasen er
internundervisning, informasjonsmateriell, jevnlige oppdateringer og belønning viktige tiltak,
og vi foreslår her en konkret tidslinje med forankring i PUKK-modellen. (2)
Ledelse/organisering: Prosjektet ledes av en prosjektgruppe med både eksterne medlemmer
og ansatte fra ortopedisk avdeling. Gjennom hele prosessen er det fokus på å inkludere
klinikerne selv, holde motivasjonen oppe og gi hver enkelt lege eierskap til prosjektet.
Konklusjon: Vi mener at Ottawa-kriteriene bør innføres systematisk ved Elverum Sykehus.
Det er en sikker kvalitetsforbedring som er svært klinisk relevant og krever enkle midler.
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Tema/problemstilling
Under studentpraksis på ortopedisk avdeling våren 2017 ble det observert at det ikke forelå
noen klar prosedyre for hvilke øyeblikkelig hjelp-pasienter med akutt ankelskade som skulle
sendes videre til røntgen. Dette resulterte i varierende praksis internt, hvorav enkelte
turnusleger rekvirerte røntgen på alle, «for sikkerhets skyld», uavhengig av eventuelle funn
ved undersøkelse. Andre brukte Ottawa-kriteriene for å vurdere om røntgen var nødvendig.
Ottawa-kriteriene er som følger (1):
Røntgenbilder av ankel er kun indisert hvis pasienten har smerter i malleolar sone OG
-

Palpasjonsømhet på bakre kant av laterale eller mediale malleol

ELLER
-

Manglende evne til å til å belaste foten umiddelbart etter skaden, samt manglende
evne til å gå fire skritt ved legeundersøkelse.

Røntgenbilder av fot er kun indisert hvis det foreligger smerter i midtfoten OG
-

Palpasjonsømhet over basis av femte metatars eller over os naviculare

ELLER
-

Manglende evne til å til å belaste foten umiddelbart etter skaden, samt manglende
evne til å gå fire skritt ved legeundersøkelse.

Gjennom oppgaven vår ønsker vi derfor å se på innføring av Ottawa-kriteriene som standard
retningslinje for å vurdere om akutte ankelskader skal sendes til røntgen.
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Kunnskapsgrunnlag
SØKESTRATEGI
Vi begynte prosessen med å formulere følgende PICO-spørsmål:
Pasient

Intervensjon

Kontroll

Utfall

Pasienter med
ankelskade som
kommer til kirurgisk
poliklinikk ved
Elverum sykehus

Bruk av Ottawakriterier

Dagens praksis,
klinisk skjønn uten
fastsatte
retningslinjer

Reduksjon i
unødvendige
røntgenhenvisninger

Vi utførte et pyramidesøk i McMaster PLUS med søkeordene “Ottawa ankle sprain”. Av
oppslagsverk dukket UpToDates artikkel “Ankle Sprain” (1) opp i toppen av pyramiden,
sammen med oppslagsverk fra Best Practice og EBM guidelines (Evidence-Based Medicine).
Ingen systematiske oversikter, oppsummerte enkeltstudier eller enkeltstudier var å finne i
dette søket.
Deretter søkte vi i PubMed med ordene “Ottawa ankle sprain”, og 185 artikler ble presentert.
Blant dem fant vi flere systematiske oversikter og enkeltstudier som omhandlet vårt tema. Vi
gikk raskt gjennom flere artikler som basert på tittel og tidspunkt for utgivelse virket
interessante for oss. To av disse var systematiske oversikter som svarte på PICO-spørsmålet.
Artiklene vurderer Ottawa-kriterienes sensitivitet og spesifisitet med henblikk på å
ekskludere fraktur (3,4). De var også referert til i UpToDate sin artikkel om temaet.

VURDERING AV DOKUMENTASJONENS GYLDIGHET
Da UpToDate er høyere opp i kunnskapspyramiden enn de systematiske oversiktene, valgte
vi å bruke artikkelen deres om “Ankle Sprain” som hovedkilde. Det fremkommer ingen
eksplisitt anbefaling om å bruke kriteriene i denne artikkelen, men kriteriene er omtalt som et
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godt diagnostisk hjelpemiddel. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å anbefale
implementering av Ottawa-kriteriene er det derfor nødvendig å kritisk vurdere de to
ovennevnte systematiske oversiktene, som er grunnlaget for evidensen det vises til i
artikkelen.
Best Practice nevner kun Ottawa-kriteriene som et mulig diagnostisk verktøy, bruker få kilder
og graderer ikke anbefalingen. EBM guidelines angir at Ottawa-kriteriene er et nøyaktig
instrument for å ekskludere ankelfraktur og fraktur i midtfoten, og graderer kunnskapen til
Grad A, altså høy. De baserer seg på en systematisk oversikt fra 2003, og oppdaterte
kunnskapen sist i 2006. Vi valgte derfor å ikke inkludere Best Practice og EBM i
kunnskapsgrunnlaget, da vi ønsker å støtte oss på grundigere og mer oppdatert forskning.
Vi tok utgangspunkt i anbefalinger fra Helsebibliotekets nettside “Kunnskapsbasert praksis”
da vi gjorde en kritisk vurdering av de systematiske oversiktene og oppslagsverket vi baserer
oss på (5,6).

VURDERING AV RETNINGSLINJER OG SYSTEMATISKE
OVERSIKTER
Ottawa-kriteriene hentet fra retningslinjene (1):
Røntgenbilder av ankel er kun indisert hvis pasienten har smerter i malleolar sone OG
-

Palpasjonsømhet på bakre kant eller tuppen av laterale eller mediale malleol

ELLER
-

Manglende evne til å til å belaste foten umiddelbart etter skaden, samt manglende
evne til å gå fire skritt ved legeundersøkelse.

Røntgenbilder av fot er kun indisert hvis det foreligger smerter i midtfoten OG
-

Palpasjonsømhet over basis av femte metatars eller over os naviculare

ELLER
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-

Manglende evne til å til å belaste foten umiddelbart etter skaden, samt manglende
evne til å gå fire skritt ved legeundersøkelse.

Tilleggsinformasjon:
Man skal palpere de distale nedre 6cm av bakre fibula. Hvis pasienten kan gå fire skritt og
overfører vekten sin adekvat mellom føttene vurderes det som at pasienten kan belaste foten
selv om han/hun halter.

UpToDate-artikkelen (1)
Retningslinjen omfatter pasienter som kommer til legekontor og akuttmottak med
ankelskade. De skriver at Ottawa-kriteriene er utviklet, testet og validert blant voksne
pasienter som ankom akuttmottaket med akutte ankelskader. De spesifiserer at bruk i
førstelinjetjenesten ikke har blitt vurdert, men at kriteriene har vist gode resultater både i
pediatriske og voksne pasientpopulasjoner i akuttmottak. Det kommer altså klart frem hvem
retningslinjen handler om og hvem som er målgruppen. Dette passer godt med vår
pasientpopulasjon på sykehuset i Elverum, og retningslinjene vil trolig være til hjelp i klinisk
praksis.
UpToDate beskriver på sin nettside hvordan de henter inn alt av dokumentasjonsgrunnlag (8).
Dette gjør de blant annet ved manuell søking på over 450 fagfellevurderte tidsskrifter samt
elektronisk søking i databaser som Medline og The Cochrane Library. De vurderer også
retningslinjer, samt bruker forfatternes og redaktørenes kliniske erfaring og observasjoner for
å nevne noe.
Vi finner ingen spesifikk anbefaling for bruk av Ottawa-kriteriene til tross for at det under
avsnittet “Summary and recommandations ” henvises gjentatte ganger til Ottawa-kriteriene
som diagnostisk verktøy. De viser til evidens i form av en systematisk oversiktsartikkel (3)
(nærmere vurdert under) som besto av 27 studier og inkluderte 15.581 pasienter. Artikkelen
konkluderer med at kriteriene har høy sensitivitet (96.4% – 99.6%) for å ekskludere
ankelfrakturer. Spesifisiteten var beskjeden og varierte bredt (10%-79%), men kriteriene har
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blitt kalibrert for høy sensitivitet på bekostning av spesifisitet. Mindre enn 2% av pasientene
hadde en faktisk fraktur der kriteriene utelukket fraktur. Artikkelen estimerer at bruk av
kriteriene kan redusere unødvendige røntgenundersøkelser med 30-40%. Det refereres også
til en annen oversiktsartikkel (nærmere vurdert under) som bekrefter den høye sensitiviteten
og variable spesifisiteten (4). Dette er altså dokumentasjonsgrunnlaget for omtalen av
kriteriene.
Selv om de systematiske oversiktsartiklene har funnet at kriteriene er nyttige, poengteres det i
oppslagsverket at klinisk skjønn bør veie tyngst i noen tilfeller. Eksempler som tas opp er
pasienter med redusert perifer sensibilitet, eller pasienter som er beruset. Disse pasientene
kan trenge røntgenundersøkelse til tross for manglende indikasjon basert på kriteriene.
Den metodiske kvaliteten av ovennevnte inkluderte studier sikres gjennom at en forfatter som
er ekspert på sitt område og to separate klinikere vurdere hvilke studier som skal inkluderes.
Valget av studier baseres på kvaliteten til studiene, hierarkisk vurdering av evidens, og
klinisk relevans. Når nye systematiske oversikter av høy kvalitet er tilgjengelige, baserer
UpToDate seg i stor grad på disse. Hvis ikke dette er tilgjengelig, oppsummerer UpToDate
nøkkelstudier. Systematiske oversikter og primærstudie med design kommenteres ofte
spesifikt i teksten om det blir brukt.
Det er gjort klart rede for forfattere og redaktører som har bidratt til artikkelen.
Artikkelen i sin helhet var sist oppdatert juni 2017 mens siste litteraturgjennomgang var i
september 2017. Studiene som omhandler Ottawa - kriteriene er fra 2003, 1993 og 2017

Vurdering av UpToDate som retningslinje/oppslagsverk
Kommer det klart frem hva
retningslinjen handler om og
hvem som er målgruppen?

I introduksjon og oppsummering nevner retningslinjen
at den omfatter pasienter som kommer til legekontor og
akuttmottak med ankelskade.
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Er det gjort rede for hvem
som har utarbeidet
retningslinjen?

Forfattere og redaktører av artikkelen er gjort rede for.

Er det forskningsbaserte
dokumentasjonsgrunnlaget
innhentet på en
tilfredsstillende måte?

UpToDate beskriver på sin nettside hvordan de henter
inn alt av dokumentasjonsgrunnlag (10)
Blant annet ved manuell søking på over 450
fagfellevurderte tidsskrifter, elektronisk søking i
databaser som Medline og The Cochrane Library.
Vurderer retningslinjer, samt bruker forfatternes og
redaktørenes kliniske erfaring og observasjoner for å
nevne noe.

Er den metodiske kvaliteten
til inkluderte studier
vurdert og er det beskrevet
hvilke kriterier man har
benyttet?

En forfatter som er ekspert på sitt område og to separate
klinikere vurdere hvilke studier som skal inkluderes.
Valget av studier baseres på kvaliteten til studiene,
hierarkisk vurdering av evidens, og klinisk relevans. Når
nye systematiske oversikter av høy kvalitet er
tilgjengelige, baserer UpToDate seg i stor grad på disse.
Hvis ikke dette er tilgjengelig, oppsummerer UpToDate
nøkkelstudier. Systematiske oversikter og primærstudie
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med design kommenteres ofte spesifikt i teksten om det
blir brukt.

Er retningslinjene basert på Artikkelen i sin helhet var sist oppdatert juni 2017 mens
oppdatert kunnskap?
sist litteraturgjennomgang var i september 2017.
Studiene som omhandler Ottawa - kriteriene er fra 2003,
1993 og 2017.

Er
dokumentasjonsgrunnlaget
for retningslinjen tydelig
vurdert og gradert?

Dokumentasjonsgrunnlaget for retningslinjen er tydelig

Hva forteller
retningslinjene?

I UpToDate artikkelen finner vi ingen spesifikk

vurdert, men ikke gradert.

anbefaling med gradering om at Ottawa-kriteriene burde
brukes, til tross for at de viser til god evidens som støtter
opp om dette. Under avsnittet “Summary and
recommandations ” henviser de gjentatte ganger til
Ottawa-kriteriene som diagnostisk verktøy.
Ottawa-kriteriene er som følger:
Røntgenbilder av ankel er kun indisert hvis pasienten
har smerter i malleolar sone OG
-

Palpasjonsømhet på bakre kant eller tuppen av
laterale eller mediale malleol

ELLER
-

Manglende evne til å til å belaste foten
umiddelbart etter skaden, samt manglende evne
til å gå fire skritt ved legeundersøkelse.

Røntgenbilder av fot er kun indisert hvis det foreligger
smerter i midtfoten OG
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Palpasjonsømhet over basis av femte metatars

eller over os naviculare
ELLER
-

Manglende evne til å til å belaste foten
umiddelbart etter skaden, samt manglende evne
til å gå fire skritt ved legeundersøkelse.

Kan retningslinjene være til Oppslagsverket gjelder både vår populasjon og har
hjelp i praksis?
vurdert forskning på vårt intervensjonsområde, så dette
kan være til hjelp i praksis.

Systematisk oversikter:
Da det ikke foreligger noen anbefalinger om å bruke Ottawa-kriteriene i UpTodates artikkel
velger vi som nevt tidligere å se nærmere på evidensgrunnlaget som det henvises til. Dette
blir da i form av en innføring i hva oversiktsartiklene omhandler og videre en systematisk
kritisk vurdering.
Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot (3)
Målet med denne oversiktsartikkelen var å summere evidens for hvor gode kriteriene var til å
ekskludere frakturer i ankel og mellomfot. De brukte data fra elektroniske databaser,
referanselister fra inkluderte studier samt konfererte eksperter. De fant at 32 studier møtte
inklusjonskriteriene, og 27 studier med 15581 pasienter ble brukt i en metaanalyse.
Den sammenslåtte negative sannsynlighetsratioen var 0.08 [0.03; 0.18] (95 % KI) for ankel
og 0.08 [0.03; 0.20] (95 % CI) for midtfot. Sammenslått for begge regioner var negativ
sannsynlighetsratio 0.07 [0.03; 0.18] (95 % KI). Hvis man har en prevalens av frakturer på
15%, gir det mindre enn 1.4% sannsynlighet for en faktisk fraktur i disse gruppene.
De konkluderte derfor med at evidensen støtter at Ottawa-kriteriene er en nøyaktig
undersøkelsesmetode når det kommer til å ekskludere frakturer i ankel og midtfot.
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Instrumentet har en sensitivitet på nesten 100% og en beskjeden spesifisitet. Bruken burde
kunne redusere antallet unødvendige røntgenbilder med 30-40%.
Sannsynlighetsratioer brukes for å vurdere verdien av å utføre en diagnostisk test. De bruker sensitiviteten og
spesifisiteten av en test for å determinere om testresultatet forandrer sannsynligheten for en tilstand. Negativ
sannsynlighetsratio forteller oss sannsynligheten for negativ test hos en syk person. En sannsynlighetsratio
mindre enn en gir en posttestsannsynlighet som er lavere enn pretestsannsynlighet. Den viser hvor mye et
negativt testfunn svekker troen på at personen faktisk er syk. Sannsynlighetsratioene nevnt over medfører
altså en lav posttestsannsynlighet for fraktur (7).

Diagnostic accuracy of the Ottawa Ankle and Midfoot Rules: a systematic review with
meta-analysis (4)
Målet med denne systematiske oversikten var igjen å undersøke diagnostisk treffsikkerhet.
Det var også lagt vekt på om kliniske trekk og/eller metodisk studiekvalitet kunne påvirke
estimatene.
Som datakilder brukte forfatterne MEDLINE, EMBASE, CINAHL SPORTDiscus og
Cochrane. De endte opp med å inkludere 66 studier med data fra 22 273 pasienter der 3686
hadde ankel eller midt-fot fraktur. Kriteriene viste homogen treffsikkerhet med høy
sensitivitet 99.4% [97.9%; 99.8%] (95 % KI) og lav spesifisitet 35.3% [28.8%; 42.3%] (95 %
KI). Denne oversikten avdekket også at sensitiviteten var høyere hos voksne enn hos barn.
Resultatene viste i tillegg at undersøkerens yrke ikke påvirket treffsikkerhet og at
spesifisiteten var høyere for midtfot enn for ankel. Det var ikke mange nok studier for å
kunne sammenligne ulike situasjoner der kriteriene ble benyttet. Studier med en lav risiko for
bias, og hvor alle pasientene fikk tatt røntgenbilder, viste lavere nøyaktighet. De hadde
vanskeligheter med å forklare den heterogene spesifisiteten og fant ikke en sammenheng med
tanke på opplæring, billedbruk hos alle pasienter, eller lav risiko for bias i studiene.
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Oversiktsartikkelen konkluderte med at estimater av den diagnostiske treffsikkerheten av
kriteriene blir påvirket av trekk i populasjonen (mer nøyaktig ved bruk på voksne pasienter)
og metodisk kvalitet av studier (studier av høyere kvalitet rapporterte lavere treffsikkerhet).

Vurdering av artiklene

Er formålet med
oversikten klart
formulert?

Accuracy of Ottawa ankle
rules to exclude fractures of
the ankle and mid-foot:
systematic review

Diagnostic accuracy of the Ottawa
Ankle and Midfoot Rules: a systematic
review with meta-analysis.

Formålet med oversikten er

Formålet med oversikten er beskrevet i

beskrevet i abstraktet og i

sammendraget og i introduksjonen til

introduksjonen til artikkelen.

oversiktsartikkelen. Det kommer klart

De ønsker å summere

fram at de ville gjennomføre en

evidensen for treffsikkerheten

systematisk vurdering av den

av Ottawa-kriteriene.

diagnostiske treffsikkerheten av Ottawakriteriene med et blikk på metodisk
kvalitet og kliniske trekk.

Er det klare
kriterier for
inklusjon av
enkeltstudiene?

De spesifikke

Ja, inklusjonskriteriene er listet opp i et

inklusjonskriteriene kommer

avsnitt kalt “Study selection”. Studiene

ikke fullstendig frem i

ble inkludert basert på fire kriterier.

artikkelen hvor de kun
beskriver minstekrav for

1. Midtfot- og/eller ankeltraume, samt at

inklusjon. De beskriver

det forelå mistanke om fraktur.

seleksjonsprosessen som besto
av to stadier.

2. Evaluering av den diagnostiske
egenskapen til reglene.

Først ble alle sammendrag og
titler fra elektroniske søk nøye

3. Bekreftelse av frakturer med en

gjennomgått av to forfattere.

adekvat referansestandard.

Deretter ble passende studier
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vurdert ved hjelp av sjekklister

4. Rapportering av resultatene med et

med inklusjonskriterier.

tilstrekkelig detaljnivå.

Minstekrav for inklusjon var at
det forelå en vurdering av
OAR og at det kunne
konstrueres en 2x2 tabell som
kunne spesifisere false positive
rate og false negative rate.
Uenighet rundt hvor egnet
studiene var ble løst ved
konsensus.
Er det sannsynlig at
relevante studier er
funnet?

Studiene virker relevante

Basert på ovennevnte inklusjonskriterier

ettersom de omfatter en

vurderer vi det som sannsynlig at de 66

vurdering av OAR med vekt på studiene som ble inkludert er relevante

Er kvaliteten på de
inkluderte studiene
vurdert?

sannsynlighetsratioer.

for oversiktens formål.

To forfattere vurderte separat

Ja, to uavhengige reviewers gikk

metoder for datainnsamling,

gjennom titler og sammendrag før de

pasientseleksjon, tiltak for å

leste selekterte artikler i fulltekst. De

redusere bias samt beskrivelser

ekstraherte data fra de inkluderte

av instrument- og

studiene. Forfattere ble kontaktet der det

referansestandard. Uenighet

var ufullstendig eller manglende data.

ble løst med konsensus.

Kvaliteten ble videre vurdert av to
uavhengige reviewers med bruk av andre
versjon av QUADAS-2. Alle uenigheter
ble løst ved diskusjon med en tredje
reviewer.

Dersom resultatene
fra de inkluderte
studiene er
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Basert på inklusjonskriterier og Risiko for bias i inkluderte studier ble
beskrivelse av studiene vil de

vurdert med bruk av pålitelige verktøy,

kombinert statistisk
i en meta-analyse,
var dette fornuftig
og forsvarlig?

samlede effektestimatene trolig og bivariate modeller ble brukt til å
være forsvarlige.

undersøke faktorer som kunne påvirke
estimater og diagnostisk treffsikkerhet.
De skriver videre at denne metaanalysen
tilfører en robust og oppdatert estimat på
treffsikkerhet. Vi regner derfor analysen
som forsvarlig.

Dersom det ikke er
gjennomført en
meta-analyse – er
dette valget
begrunnet?

Hvor presise er
resultatene?

De har beregnet sensitivitet,

De har beregnet sensitivitet, spesifisitet

spesifisitet og

og sannsynlighetsratioer som gir et

sannsynlighetsratioer. Dette gir presist grunnlag for å vurdere
et presist grunnlag for å

konklusjonen. De har også inndelt

vurdere konklusjonen. De 27

resultatene subgrupper: voksen/barn,

studiene er også beskrevet og

undersøker, sykehussetting, risiko for

sammenlignet i tabeller der

bias og om det ble utført

datainnsamling, eksklusjon av

billeddiagnostikk av alle pasientene. Det

barn, miljø, blinding og om det

er også et stort datamateriale med 22 273

ble utført rtg. av alle pas. var

pasienter.

med.
Kan resultatene
overføres til
Elverum sykehus?

Pasientene og

Det er sannsynlig. Man vil kunne møte

problemstillingen er trolig

denne pasientgruppen i akuttmottaket på

overførbar til Elverum

Elverum.

sykehus. Det er likevel verdt å
merke seg at noen av studiene
som er inkludert beskriver
19	
  

	
  	
  

bruken av reglene ved skader
spesifikt hos idrettsutøvere.

OPPSUMMERING KUNNSKAPSGRUNNLAG:
I gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven har vi har gjort en vurdering
av UpToDate som retningslinje samt gjennomgått to relevante systematiske oversiktsartikler.
Selv om vår gjennomgang bekreftet UpToDate som en god kilde anbefaler de ikke eksplisitt
Ottawa-kriteriene. For å få det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne anbefale
implementeringen av kriteriene på Elverum sykehus vurderte vi derfor to systematiske
oversiktsartikler.
I begge oversiktsartiklene er formålet klart formulert. Det virker som begge artiklene har
inkludert relevante studier og at kvaliteten på disse er adekvat vurdert. Vi anser det også som
fornuftig og forsvarlig bruk av metaanalyser i begge tilfeller. I artikkelen “Accuracy of
Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review” (3)
kommer ikke de spesifikke inklusjonskriteriene like tydelig frem som i den andre
oversiktsartikkelen. Til tross for dette anser vi det som sannsynlig at det er presise resultater i
begge studier, og vi mener i all hovedsak at resultatene trolig kan overføres på vår
pasientpopulasjon på Elverum Sykehus.
Etter vår gjennomgang av de to systematiske oversiktene mener vi at nytten av Ottawakriteriene er godt dokumenter. Til tross for manglende eksplisitt anbefaling i UpToDate
mener vi da at vi kan anbefale en implementering av Ottawa-kriteriene på Elverum sykehus. I
oversiktsartiklene kommer det fram at kriteriene har høy sensitivitet for å ekskludere
ankelfrakturer, men at det foreligger en beskjeden spesifisitet. Det er også beskrevet at
bruken burde kunne redusere antallet unødvendige røntgenbilder med 30-40% (3).
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Dagens praksis, tiltak og indikator
DAGENS PRAKSIS
For å beskrive og kartlegge dagens praksis på Elverum sykehus har vi tatt utgangspunkt i
samtale med seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling, samt erfaringer fra egen
praksisperiode og turnuslegene som jobbet ved ortopedisk avdeling fra 01.03- 01.09.17.
På kirurgisk poliklinikk tar de imot pasienter til utredning, behandling og kontroll av en rekke
ortopediske skader. Det gjelder både planlagt og øyeblikkelig hjelp, og en av de vanligste
skadene en ser er akutt ankelskade. Noe av det viktigste ved slike skader er å utelukke en
ankelfraktur, hvor røntgen er det vanligste billeddiagnostiske verktøyet. Det er hovedsakelig
turnuslegene som tar imot Ø-hjelpspasientene, vurderer og igangsetter videre tiltak. Av de
planlagte pasientene har tilnærmet alle med seg røntgenrekvisisjon, ettersom de allerede har
vært innom fastlegen eller legevakt.
Seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling forteller at de ikke har implementert Ottawakriteriene systematisk på avdelingen, og at de ikke har internundervisning om dette. Han
mener det vil kunne være mulig å innføre kriteriene på deres avdeling, og beskriver prosjektet
som nyttig og gjennomførbart, samt at det vil være god helsetjenesteforskning.
Vi har vært i kontakt med 6 turnusleger. De forteller alle at Ottawa-kriteriene ikke ble brukt
systematisk ved kirurgisk poliklinikk. Turnuslegene ble aldri bedt om å bruke disse av
ledelsen, og fikk heller ingen opplæring. 5 av 6 turnusleger hadde hørt om Ottawa-kriteriene
under studietiden, via tidligere arbeidserfaring eller via metodebok. Ved ortopedisk avdeling
har de ingen egen metodebok, men turnuslegene ble ved oppstart anbefalt å kjøpe «Brudd- og
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skadebehandling» av Hammer og Randsborg, hvorav Ottawa-kriteriene er nevnt. 3 av 6
turnusleger sier de har brukt kriteriene på eget initiativ ved kirurgisk poliklinikk.
Flere av turnuslegene forteller at de ikke alltid fikk muligheten til å bruke Ottawa-kriteriene
på skadepoliklinikken ettersom mange av pasientene allerede hadde røntgenrekvisisjon fra
legevakt eller fastlege. Det hendte også at røntgenbildene allerede var tatt før legetilsyn, og at
de da automatisk var fratatt denne vurderingsmuligheten. Ifølge turnuslegene var det mange
av pasientene som var henvist fra primærhelsetjenesten som ikke oppfylte Ottawa-kriteriene
ved nærmere undersøkelse. Videre i denne oppgaven velger vi å se bort fra pasientgruppen
som kommer til mottak med ferdig røntgenrekvisisjon, og heller fokusere på de pasientene
der avgjørelsen om røntgen blir tatt på kirurgisk poliklinikk.
Det har vært vanskelig å få tak i absolutte tall på antall ankelskader som kommer inn til
kirurgisk poliklinikk i løpet av et døgn eller en uke. Ifølge turnuslegene er det 5-10
ankelskader per dag, avhengig av tid på året. Dette er altså en hyppig problemstilling ved
poliklinikken. De anslår samtidig at rundt halvparten av pasientene som kom inn med akutt
ankelskade allerede har en røntgenrekvisisjon fra primærhelsetjenesten. Dette vil si at
anslagsvis 2-5 av pasientene vurderes av en turnuslege på kirurgisk poliklinikk hver dag, og
vi antar at det store flertallet sendes videre til røntgen. Dette utgjør mellom 50 og 150 røntgen
av ankel i måneden.

TILTAK
Vi ønsker å innføre nye kliniske retningslinjer, Ottawa-kriteriene, som diagnostisk
hjelpemiddel for leger ved vurdering av pasienter med akutt ankelskade. Dette vil redusere
unødvendige røntgenundersøkelser. I følge litteraturen vil dette kunne redusere antall røntgen
med hele 30% (1). Målsettingen vår er at Ottawa-kriteriene skal brukes i 90% av
vurderingene ved akutt ankelskade under en testperiode på 3 måneder.
Vi ønsker å gjennomføre dette med en tiltakspakke med flere enkle tiltak. De fleste handler
om formidling av informasjon, både om Ottawa-kriteriene i seg selv og som en motivasjon
22	
  

	
  

for deltakerne under prosessen. Informasjon til hver enkelt deltaker blir gitt via morgenmøter,
fellesmail og praktisk opplæring. Samtidig vil konkrete tiltak som utdeling av Ottawa-kort,
Ottawa-penn, plakat og påminnelse i Dips fungere som nyttige verktøy for deltakerne. Alle
disse tiltakene blir beskrevet i detalj senere i oppgaven (se “utføring”).

GJENNOMFØRBARHET
Å implementere Ottawa-kriteriene som standardprosedyre på kirurgisk poliklinikk ser ut til å
kunne la seg gjennomføre. Ledelsen på ortopedisk avdeling, i form av seksjonsoverlegen,
stiller seg positiv til å endre dagens praksis. Med en positivt innstilt ledelse vil det
forhåpentligvis også bli et større engasjement også hos LIS- og turnusleger. Finansielt sett vil
det ikke bli noen økte utgifter for sykehuset ved innføringen av kriteriene. Man vil heller
kunne tenke seg en samfunnsøkonomisk gevinst, ettersom færre vil bli sendt til røntgen (12).
Røntgenundersøkelsen tas på radiologisk avdeling på sykehuset, og bildene vurderes av
radiologer. Innføring av Ottawa-kriteriene vil kunne minske ventetid på røntgen for andre
mer trengende pasienter ved sykehuset, og i tillegg gi redusert arbeidsbelastning for
radiologene. For pasientene vil dette bety en mindre utgift i form av å slippe å betale
egenandelen på røntgen. Pasientene vil i tillegg få mindre oppholdstid på sykehuset. Ved
dagens praksis må pasienten først vente på legeundersøkelse ved kirurgisk poliklinikk,
deretter vente på radiologisk avdeling, for så igjen å vente på radiologisvar og ny
legevurdering. Flere timer kan bli spart ved at pasientene hindres fra unødvendige
røntgenundersøkelser.
Den andelen av pasientene ved poliklinikken som allerede har vært på legevakt eller hos
fastlegen, og som allerede har en røntgenhenvisning, vil det være vanskelig å endre praksis
for. Hos disse pasientene må man stole på at primærhelsetjenesten har gjort riktig klinisk
vurdering. De fleste turnuslegene påpekte derimot at terskelen for å sende til røntgen fra
Elverum interkommunale legevakt var lav, og at pasienter langt utover de som oppfylte
Ottawa-kriteriene ble henvist. Videre vil det være nyttig å opplyse legevakten og fastleger i
området om Ottawa-kriteriene for et bedre samarbeid mellom primær- og
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sekundærhelsetjenesten. Om kvalitetsforbedringen ved Elverum sykehus viser seg å være
vellykket, bør man derfor vurdere å utvide prosjektet til også å inkludere
primærhelsetjenesten.

INDIKATORER
Kvalitetsindikatorer bidrar til å si noe om kvaliteten på et gitt område man ønsker å teste (9).
Det er viktig å benytte kvalitetsindikatorer i den kliniske hverdagen, slik at man på best mulig
måte kan dokumentere at kvaliteten i tjenesten man tilbyr er god nok, samtidig som at man
hele tiden skal fremme faglig kvalitetsforbedring. Derfor er det strenge krav til
kvalitetsindikatorer, og de skal være pålitelige, anvendelige og gyldige.
Man kan dele inn kvalitetsindikatorer i tre typer, som måler ulike aspekter i
helsetjenesten (9):
1) Strukturindikatorer beskriver hvordan helsevesenets rammer og ressurser brukes.
2) Prosessindikatorer sier noe om aktiviteten i et pasientforløp.
3) Resultatindikatorer gir et mål på helsegevinsten pasienten sitter igjen med.
Vi har valgt tre indikatorer, som kan hjelpe oss med å vurdere effekten av innføringen av
Ottawa-kriteriene i praksis. Det har vært et mål å finne indikatorer som er lett anvendelige og
målbare, lite ressurskrevende og representative.
Vår første indikator er den konkrete bruken av Ottawa-kriterier, da implementering av
Ottawa-kriteriene i vårt mikrosystem er et mål i seg selv. Dette vil være en prosessindikator
ettersom det går direkte på pasientforløpet. Vi har valgt denne indikatoren siden det er
praktisk mulig å måle. Det vil være en enkel, dog muligens noe tidkrevende, jobb å samle inn
informasjon om kriteriene er blitt brukt i den aktuelle pasientgruppen. Vi mener at
indikatoren er representativ da den vil kunne si noe om prosentvis bruk av Ottawa-kriteriene
ved akutte ankelskader. Det er også mulig å måle effekten av tiltaket dersom man
sammenligner bruk av Ottawa-kriteriene før og etter implementering av dem. Dette kan
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måles ved at man en gang i uken går gjennom aktuelle diagnosekoder og ser om Ottawakriteriene er blitt brukt i vurderingen av pasienten. Aktuelle diagnosekoder vil være (ICD-10)
S82, S90, S93, S96 og S99. Det vil også være mulig å hente inn data om dette i vårt
mikrosystem ved journalgjennomgang av aktuell pasientgruppe, selv om det kan være
utfordringer knyttet til dette, da det kan være ressurskrevende og kreve bemanning som kan
være tiltrengt andre deler av avdelingen. Vi ønsker likevel å benytte denne indikatoren, da det
er et viktig mål på om vi har lykkes i innføringen av kriteriene. Samtidig er det en begrenset
pasientgruppe, slik at det ikke vil være for mange dokumenter å gå gjennom. Dersom det
viser seg at det i en stor andel av de polikliniske notatene ikke er angitt bruk av Ottawakriteriene, kan man på PDSA-møtene ta stilling til om det er noe man kan gjøre for å bedre
dokumentasjonen, eller om man alternativt kutter det ut. Et problem ved målingene kan være
at dersom man måler på ulike tider i året, er det en skjevhet i antallet ankelskader på
akuttmottaket, og det kan derfor gjøre større utslag dersom en eller flere unngår å bruke
Ottawa-kriteriene.
Vi har også valgt å se på antall røntgen ankel som blir utført ved mottaket ved akutte
ankelskader. Dette kan vi måle ved å ukentlig hente informasjon via røntgensystemet og gå
gjennom pasienter som har vært henvist til denne undersøkelsen ved mottaket og se om
Ottawa-kriteriene er blitt brukt som grunnlag for å henvise pasienten til røntgen. Dette kan
potensielt være krevende, da man også må luke ut røntgen ankel øyeblikkelig hjelp, som også
blir tatt på andre indikasjoner enn overtråkk, være seg postoperative komplikasjoner og
lignende. Dette er også en prosessindikator, men ser på det fra en annen ende av forløpet.
Indikatoren er representativ for det vi ønsker å måle, da man kan si noe om hvor mange
prosent av pasienter som blir henvist for røntgen ankel, er blitt vurdert ved hjelp av Ottawakriteriene.
En tredje indikator vil være tilgjengeligheten av Ottawa-kriteriene. Dette er en
strukturindikator, da dette vil kunne si oss noe om mikrosystemets ressurser og kompetanse.
Er de ansatte klare over at Ottawa-kriteriene finnes, hvordan de skal brukes og hva hensikten
med dem er? Finnes det plakater eller lommekort tilgjengelig, slik at man husker at man skal
bruke kriteriene? Dette kan måles ved hjelp av spørreskjema, hvor man sammenligner
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tidligere erfaring med bruk av aktuelle kriterier, spørsmål om hvordan opplæring er blitt gitt i
den aktuelle perioden og om det har vært hensiktsmessig for legene. Dette spørreskjemaet
deles ut til alle turnusleger og ortopeder på morgenmøte i for- og etterkant av prosjektet. På
denne måten sikrer man god oppslutning, og man kan gjøre justeringer i forhold til opplæring
og tilgjengeligheten av kriteriene. En utfordring vil kunne være at noen ikke prioriterer å
svare på spørreskjema, og dermed faller viktig tilbakemelding bort. En annen ting er at man
må ha noen som kan tolke mottatte svar, og gjøre tiltak for at tilgjengeligheten skal bli bedre.
Dette er noe en eventuell kvalitetsforbedringsgruppe vil kunne gjøre, og vil ikke kreve mange
ressurser.
Det er en fordel med en viss faglig bakgrunn for å gjennomgå journaler og vurdere om
Ottawa-kriteriene blir brukt. Ortopeden som er med i prosjektgruppa bør derfor ha ansvar for
journalgjennomgang, opptelling og spørreskjemaer. Pasientomfanget er relativt lite i
Elverum, og ved ukentlige og månedlige tellinger (som skissert i planen under), bør ikke
dette utgjøre mer enn omtrent én time arbeid per uke. Den aktuelle ortopeden bør få fritak fra
andre oppgaver, som internundervisning og noe poliklinisk arbeid.

Prosess, ledelse og organisering
LEDELSE AV PROSJEKTET
Siden prosjektet utføres på Elverum Sykehus tenker vi det er hensiktsmessig at et utvalg av
deres ansatte er ansvarlig for ledelsen av prosjektet. Det er flere grunner til dette. For det
første har de kontinuerlig nærhet og tilsyn til sykehuset og kan derfor være egne vitner til
prosessen i prosjektets utførelsesfase. Dette er en stor fordel når det kommer til
kommunikasjon og samhandling mellom prosjektledelsen og deltakerne. Vi mener også at det
er en stor fordel om man kunne hatt med en kvalifisert person med erfaring fra
prosjektledelse og kvalitetsforbedring, og som ikke nødvendigvis er knyttet til ortopedisk
avdeling. Vi vet at mange av de større sykehusene har egne ansatte som arbeider med
kvalitetsforbedring, men ingen av våre kilder ved Elverum kjenner til at de har noe lignende
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der.
Prosjektgruppen får ansvar for å lede prosjektet, noe som innebærer å informere, drive
opplæring, følge opp og gi tilbakemeldinger til prosjektdeltakerne samtidig som de må
samarbeide innad i prosjektgruppen. For at dette samarbeidet skal bli best tenker vi det er lurt
å ikke involvere flere personer enn nødvendig. Ved å holde prosjektgruppen liten og
konsentrert vil det være færre personer å forholde seg til underveis når det gjelder
tilbakemeldinger, informasjonsutveksling og idémyldring. Samtidig må prosjektgruppen
dekke behovet for ulike aspekter som kan ha betydning for prosjektets mål, både
medisinskfaglig, erfaringsmessig og informasjonsmessig.
Vi foreslår følgende medlemmer av prosjektgruppen: Avdelingsoverlege, ortoped, radiolog
og en person som er en dyktig informatør og motivator (behøver ikke inneha medisinskfaglig
bakgrunn). Avdelingsoverlegen har god kjennskap til organisasjonen og lederskap, mens
radiologen og ortopeden stiller med medisinskfaglig tyngde fra hvert sitt sentrale fagområde.
Prosjektgruppen bør planlegge prosessen grundig sammen gjennom flere planleggingsmøter,
og et av disse møtene bør også involvere ledelsen ved Elverum Sykehus. Deretter bør
prosjektgruppen møtes rett etter oppstart av prosjektet for evaluere spørreskjemaene og
prosessen så langt. Her vil man også ha mulighet til å endre på ting i en tidlig fase. Nye møter
kan deretter avtales ved behov underveis i prosjektperioden, og alle møtes til slutt for et
evalueringsmøte med diskusjon om en eventuell videreføring av prosjektet.

PROSJEKTETS STRUKTUR
Prosessen som behøves for å skape kvalitetsforbedring kan beskrives gjennom Demings
sirkel, også kalt PDSA- eller PUKK-sirkelen. En kvalitetsforbedring må planlegges før den
utføres, deretter kontrolleres og korrigeres. For ytterligere kvalitetsforbedring følger man alle

27	
  

	
  	
  

trinnene på ny, og kvalitetsforbedring kan således være en konstant prosess (2).
Kunnskapssenteret har videreutviklet denne til “modell for kvalitetsforbedring”, der
prosessen blir delt inn i følgende faser: Forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp
(10). Vi vil videre benytte denne modellen for å beskrive mer i detalj hvordan vi vil
implementere bruk av Ottawa-kriteriene ved kirurgisk poliklinikk på Elverum sykehus.

Tidslinjen under viser noen av de viktigste elementene i kvalitetsforbedringsprosjektet over
en tidsperiode på 6 måneder, med oppstart 1/1 2018. Selve kvalitetsforbedringsprosjektet vil
foregå mellom 1/3 og 1/6 2018. Hvert av punktene blir mer utførlig beskrevet senere ved
hjelp av modellen for kvalitetsforbedring.

28	
  

	
  

Forbered
Kvalitetsforbedringstiltaket dreier seg om praksis ved kirurgisk poliklinikk på Elverum
sykehus, og det er i stor grad turnuslegene som foretar vurderingene der. Tiltakene må altså
rettes mot dem, men det er også viktig å involvere ortopedene. De fungerer som veiledere ved
poliklinikken, og dersom nye rutiner får fotfeste i det lokale fagmiljøet, kan de opprettholdes
på tvers av nye turnuskull. Dette sikres gjennom å opprette en prosjektgruppe med forankring
i ortopedisk avdeling (se “ledelse av prosjektet”).

Planlegge
For å kartlegge dagens praksis blir det gjennomført en systematisk journalgjennomgang av
alle ankelskader ved kirurgisk poliklinikk fra 1/1-1/2 2018. Man ønsker å finne ut hvor
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mange akutte ankelskader som blir vurdert for røntgen totalt, og i hvor stor andel av disse
Ottawa-kriteriene ble benyttet. Antall røntgen ankel telles også ved å hente ut data fra
røntgensystemet ved sykehuset. Disse tallene kan si noe om baseline og potensiale, og gir
nyttig sammenligningsgrunnlag senere i prosessen.
Det blir også delt ut et spørreskjema til ortopedene (se vedlegg), med spørsmål om de kjenner
til Ottawa-kriteriene, om de bruker disse i praksis og hvilken holdning de har til dem. Det
samme skjemaet fylles også ut av turnuslegene rett før opplæringen (se “utføring”), og blir
delt ut på ny etter prosjektet for en evaluering.
Kjennetegn ved gode mål kan sammenfattes med akronymet SMARTE. Dette står for
spesifikke, målbare, ansporende, realistiske, tidsbestemt, enighet (10). Det konkrete målet må
selvfølgelig justeres etter resultatet fra journalgjennomgangen, men som et utgangspunkt
bruker vi målsettingen “Ottawa-kriteriene skal benyttes ved minst 90% av alle akutte
ankelskader ved kirurgisk poliklinikk fra 1. mars til 1. juni”. Ved å velge tidsperioden fra
turnusstart til sommeren utfordrer man de nye turnuslegene direkte, og kan forhåpentligvis
vekke lagånd og konkurranseinstinkt. Dersom målet nåes, venter det belønning i form av
gratis mat på ortopedisk avdeling sin sommerfest i midten av juni. Dette må det selvsagt
informeres om og stadig minnes på.

Utføre
Ulike tiltak har ulik grad av effekt, og vi har benyttet oss av teorier fra årsaksanalyse (root
cause analysis) for å sette sammen en tiltakspakke som kan ha best mulig effekt (11). De
mest effektive tiltakene våre innebærer engasjement fra ledelsen og standardisering av
journaler. I tillegg benytter vi tiltak med moderat effekt, som sjekklister og støtteverktøy.
Undervisning blir regnet som et lite effektivt tiltak, men ifølge Kunnskapssenteret må man
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sørge for nødvendig opplæring av personale og god informasjon for å få en forbedring (10).
På bakgrunn av dette kan følgende tiltak utføres (se tidslinjen for eksakte datoer og oversikt):
Informasjon på morgenmøte ved ortopedisk avdeling. Kort presentasjon av Ottawakriteriene, med henvisning til relevante kunnskapskilder (se kunnskapsgrunnlag). Tall fra
journalgjennomgangen og radiologi legges frem. Demonstrasjon av Ottawa-kriteriene i
praksis, før to og to ortopeder prøver på hverandre. Deretter arrangeres det stafett, der
morgenmøte deles i to lag. Alle skal bruke Ottawa-kriteriene til å undersøke en ankel korrekt
på kortest mulig tid, og legen må forklare hvert av punktene underveis. Vinnerlaget får en
enkel premie, for eksempel en brus hver.
Fellesmail til alle ortopeder, med en sammenfatning av informasjonen gitt under
morgenmøte. Inneholder også en kort video med demonstrasjon av Ottawa-kriteriene i
praksis, foretatt av to av ortopedene ved avdelingen.
Opplæring av nye turnusleger. Turnuslegene fyller ut et spørreskjema som kartlegger deres
kjennskap til Ottawa-kriteriene. En times opplæring i Ottawa-kriteriene inngår som en del av
innføringsuken, og har samme struktur som informasjonen på morgenmøte.
Ottawa-kort og Ottawa-penn. Alle turnusleger og ortopeder får et plastbelagt kort i hendig
lommeformat med en sammenfatning av Ottawa-reglene. En større plakatversjon henges opp
ved siden av PCen i skademottaket og på rommet der ortopedisk morgenmøte foregår. Det
deles også ut en roll-out-penn med uttrekkbar fane som viser Ottawa-kriteriene.
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Eksempel på Ottawa-kort for ankel.

Eksempel på Ottawa-roll-out-penn, 1
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Eksempel på roll-out-penn 2 (13)
Påminning i DIPS: Ved henvisning til røntgen ankel kommer det opp en egen
avkrysningsboks med teksten “oppfyller Ottawa-kriterier”. Ortopeden i prosjektgruppen
setter i samarbeid med IT-avdelingen på sykehuset inn følgende avsnitt i journalmalen som
knyttes til mottak av ortopediske pasienter:
“Fot: Ingen smerter i malleolær sone. Ikke palpasjonsøm bakre kant, på tuppen av laterale
eller mediale malleol, over basis av femte metatars eller over os naviculare.
Belaster foten normalt umiddelbart etter skaden, og går minst fire skritt ved undersøkelse.
Pasienten oppfyller ikke Ottawa-kriteriene, og røntgen ankel eller fot er ikke indisert.
Slike pop-ups i DIPS er mulig å gjennomføre, selv om det kan være en omstendelig prosess å
få det implementert. Det er derfor en fordel å samarbeide tett med noen som kjenner DIPSsystemet godt. Standardisering av journalsystem er et av de mest effektive tiltakene for
kvalitetsforbedring (10), men man bør passe på at DIPS-påminningen ikke oppleves som
forsinkende eller dukker opp når den ikke er relevant. Dette bør prosjektgruppen følge ekstra
med på både under og etter implementering.
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Evaluere
Resultatene måles ved å telle antall akutte ankelskader i mottak og i hvor stor grad det er
registrert bruk av Ottawa-kriteriene der det er relevant. Dette gjøres ved å gå gjennom
journalene for relevante diagnosekoder (ICD-10: S82, S90, S93, S96 og S99). I tillegg telles
antall rtg ankel tatt ved radiologisk avdeling, da det er interessant å se om dette henger
sammen med bruken av kriterier. Resultatene presenteres på morgenmøte og mail til alle
ortopeder og turnusleger, og henges opp på rommet der ortopedene har morgenmøte. Dette
bør fremstilles grafisk og lettfattelig, og man bør tydelig vise hvor langt unna man er å nå
målet om 90% bruk. Et eksempel er diagrammet under, som viser hvor ofte man bruker
Ottawa-kriteriene, og hvor langt man er fra å nå målet. Den første måneden bør man måle og
presentere resultatet én gang i uka, deretter månedlig ut prosjektperioden.

Eksempel på grafisk fremstilling av måloppnåelse.
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Én måned etter at tiltakene er satt i verk, vil man dele ut spørreskjema på ny til ortopedene og
turnuslegene. Da kan man se om kunnskap, praksis og holdninger har endret seg.

Følge opp
Dersom prosjektet viser seg å gi gode resultater, kan deler av det enkelt videreføres ved
oppstart av nytt turnuskull. Man kan på ny gi opplæring i innføringsuka, dele ut Ottawa-kort
og beholde plakater og DIPS-endringer. Både eksakte mål og metoder kan tilpasses
ytterligere utfra tilbakemeldinger i første runde, og man kan sammenligne det nye
turnuslegekullet med det tidligere for å øke motivasjon og konkurranseelementet. Det er
viktig at man også i nye runder med prosjektet informerer alle involverte om hva som er det
konkrete målet, hva som er tidsrammen og belønningen og hvordan det går underveis.

MOTSTAND
Et kvalitetsforbedringsprosjekt som dette innebærer å gjøre endringer i en etablert praksis, og
dette kan medføre utfordringer. Vi er forberedt på at vi vil møte motstand på en rekke
områder. En av disse kan være manglende tro på effekten av Ottawa-kriteriene eller
overbevisende tro på klinisk skjønn og erfaring. Denne motstanden ønsker vi å utfordre så
tidlig som mulig i prosjektets utføringsfase, på første informasjonsmøte hvor vi legger frem
evidensbasert forskning og demonstrasjoner.
En annen utfordring vi kan støte på er manglende støtte fra sykehusledelsen ved Elverum
Sykehus. Det kan eksempelvis dreie seg om økonomisk støtte eller avsetting av tid til møter
og diskusjon. Dette problemet håper vi å løse ved å inkludere avdelingsleder i
prosjektgruppen. Avdelingsleder har én fot i sykehusledelsen samtidig som den andre foten er
forankret i prosjektgruppen. Dermed sikres dynamisk samarbeid mellom sykehusledelsen og
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prosjektet i seg selv. Materiell i form av Ottawa-kort, plakater, IT-løsninger og belønning vil
også koste noe, men vi mener det ikke er snakk om store summer. Det er viktig å understreke
at dette er en forbedring som også vil kunne gi økonomisk gevinst til sykehuset.
Vi ser også for oss at vi vil møte motstand fra deltakerne i prosjektet, nemlig turnuslegene.
Ulike scenarioer som kan utspille seg er at de ikke ser vitsen med å bruke Ottawa-kriteriene,
at det er tungvint, kjedelig eller at de rett og slett glemmer å bruke dem. For å håndtere
kunnskapsmangel og usikkerhet avholder vi informasjonsmøte og praktisk øving ved
oppstart. Jevnlig oppdatering via e-post til hver enkelt deltaker er tenkt å bidra til
informasjonsutveksling og motivasjon. Prosjektgruppens rolle står sentralt ved at den er
sammensatt av innflytelsesrike personer som fungerer inspirerende og tillitsvekkende for
turnuslegene. Det må også utveksles kontaktinfo til alle i prosjektgruppen og informeres om
at alle spørsmål og tilbakemeldinger er hjertelig velkomne.
Pasienten kan også gi motstand dersom det ikke blir tatt røntgen, da noen muligens forventer
dette når de kommer til kirurgisk poliklinikk. De kan føle at de blir overfladisk undersøkt, og
være usikker på om brudd faktisk er utelukket når de sendes hjem. Det er derfor viktig at
pasientene informeres ordentlig om at det blir tatt en grundig vurdering basert på kriterier
som ifølge forskning er gode nok. Det er også nyttig å legge til at alle legene ved den
kirurgiske poliklinikken følger de samme retningslinjene, og at dette sparer pasienten for
både tid og stråling ved unødvendige røntgenundersøkelser.
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Diskusjon/konklusjon
I kapittelet om kunnskapsgrunnlaget ble det gjort en vurdering av UpToDate som
oppslagsverk samt en gjennomgang av to relevante systematiske oversiktsartikler. Vår
vurdering bekreftet UpToDate som en god kilde, men vi fant ingen eksplisitt anbefaling av
Ottawa-kriteriene. Det ble derfor den videre gjennomgangen av oversiktsartiklene som ga oss
det nødvendige kunnskapsgrunnlaget, og vi fant at nytten av kriteriene er godt dokumentert.
På bakgrunn av dette mener vi at vi har nødvendig kunnskapsgrunnlag for å anbefale
implementering på Elverum sykehus.
Akutte ankelvurderinger foretas hver eneste dag ved kirurgisk poliklinikk, og grove overslag
viser at det tas mellom 50 og 150 røntgenbilder hver måned. Kriteriene kan gi en reduksjon i
antall røntgen med 30-40% (3), noe som igjen gir bedre ressursbruk og mulig økonomisk
gevinst (12). Dette er dessuten gunstig for pasienten, både i form av redusert tidsbruk,
strålebelastning og egenandel ved røntgen. Vi vet at turnuslegene ved Elverum sykehus ikke
benytter kriteriene konsekvent, og det er dermed rom for kvalitetsforbedring. Samtidig er
ledelsen ved sykehuset positive til en implementering av Ottawa-kriteriene, og ser at et slikt
prosjekt kan ha stor nytteverdi.
Et kvalitetsprosjekt som dette vil selvfølgelig kreve ressurser, både i form av arbeidstid,
engasjement og økonomiske midler. Gjennom hele prosessen er det derfor viktig å inkludere
både ledelsen og klinikerne selv, og formidle det overbevisende kunnskapsgrunnlaget og den
positive innstillingen til avdelingsledelsen.
Innføring av Ottawa-kriterier er et eksempel på kritisk diagnostikk, der man bruker klinisk
skjønn for å vurdere om en ekstra undersøkelse er nødvendig. Dette er svært relevant i dagens
medisinske hverdag, der leger har tilgang til stadig flere diagnostiske hjelpemidler. Dette kan
ha negative konsekvenser, da enkeltpasienten utsettes for mer diagnostikk, og det kan gå
lenger tid før man får en diagnose. Legene må bruke mer tid på dette, og kostnadene øker.
Denne oppgaven viser hvordan man kan endre uheldig praksis og deimplementere
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unødvendige undersøkelser for å unngå å bruke ressurser på noe som ikke har klinisk
betydning.
Alt i alt mener vi at Ottawa-kriteriene bør innføres ved kirurgisk poliklinikk på Elverum
Sykehus, da det er en sikker kvalitetsforbedring som er praktisk gjennomførbar, krever
forholdsvis enkle midler og kan benyttes i klinisk praksis hver eneste dag.
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