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Sammendrag 
 

Introduksjon 
 

Smitteisolering ved influensamistanke legger beslag på betydelige ressurser. I dag foreligger 

prøvesvar for påvisning av influensavirus normalt innen 12-24 timer, mens pasienten i 

mellomtiden smitteisoleres. Denne oppgaven tar for seg spørsmålet om bruk av nye 

hurtigtester for påvisning av influensa A og B i akuttmottaket kan bidra til å redusere 

kostnadene ved smitteisolering på Akershus Universitetssykehus. 

 

Kunnskapsgrunnlag 
 

På bakgrunn av et PICO-spørsmål ble det utført et systematisk søk i McMaster Plus. En større 

systematisk oversiktsstudie og metaanalyse ble identifisert og kvalitetsvurdert. Det 

rapporteres at alle de nye hurtigtestene, som ble sammenliknet med en eldre hurtigtest og 

laboratoriebasert RT-PCR, har en svartid på < 30 min og en spesifisitet på > 98,3 %. Av de 

nye hurtigtestene rapporteres NAAT med best sensitivitet på 91,6% (CI 84,9 – 95,9) for 

influensa A og 95,4% (CI 87,3 til 98,7) for influensa B. NAAT hadde også en negativ 

Likelyhood Ratio på 0,1, noe som gjør testen egnet for å utelukke influensainfeksjon. 

 

Tiltak og indikator 
 

Foreslått kvalitetsforbedringstiltak er innføring av NAAT-basert hurtigtest ved 

influensamistanke i akuttmottaket på AHUS. Vi har valgt reduserte kostnader som en 

prosessindikator for prosjektet, men ser at raskere diagnostikk også kan ha andre gunstige 

effekter som bedre pasientsikkerhet, redusert forbruk av antibiotika, redusert ressursbruk og 

redusert liggetid.  

 

Ledelse, prosess og organisering 
 

Man foreslår her gjennomføring av et tre måneder langt prøveprosjekt hvor en tverrfaglig 

prosjektgruppe forankret i ledelsen for akuttmottaket står ansvarlig for implementeringen. 

Ansatte kan informeres om prosjektet gjennom informasjonsmøter, mail og med lett synlige 

prosedyrebeskrivelser i arbeidsrom i akuttmottak. Prosjektet foreslås gjennomført med 

utgangspunkt i PUKK-modellen. Før oppstart av et slikt prosjekt bør man skaffe presise tall 

for kostnader tilknyttet bruken av smitteisolering, og frekvensen av denne, spesifikt for det 

aktuelle sykehuset. Prosjektet foreslås evaluert midtveis i prøveperioden, med påfølgende 

resultatkontroll og korrigering etter endt tre måneders prøveperiode. 

 

Konklusjon 
 

NAAT-basert hurtigtest for influensa A og B fremstår som et lovende alternativ til 

konvensjonell laboratoriebasert RT-PCR for influensadiagnostikk, med betydelig reduksjon i 

ventetid for prøveresultat. Man kan med dette sannsynligvis oppnå en betydelig reduksjon i 

bruken av smitteisolasjon ved influensamistanke. På sikt vi vil det trolig være økonomisk 

lønnsomt å erstatte dagens bruk av konvensjonell RT-PCR for influensa med NAAT-basert 

hurtigtest for influensa A og B ved AHUS. Kostnadsberegningene er kun estimater og ikke 

presise for AHUS, så dette og presise tall for smitteisolering ved sykehuset bør undersøkes 

nærmere før man tar en endelig beslutning for innføring av NAAT-diagnostikk ved AHUS.  
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Introduksjon til tema og valg av 
oppgave 
 

Influensa er en virusinfeksjon som hvert år mellom desember og april rammer befolkningen 

på den nordlige halvkule. Enkelte år gir influensautbrudd epidemier med mange alvorlig syke 

eller døde, og med noen tiårs mellomrom oppstår også mer omfattende influensapandemier. 

(1) 

 

Ved større epidemier kan så mye som 10-30% av den norske befolkningen bli smittet. 

Sykdommen smitter ved dråpe- og kontaktsmitte og har en inkubasjonstid på 1-3 dager. (1) 

 

I dag er luftveisinfeksjoner med mistanke om dråpesmitte en ikke ubetydelig årsak til 

smitteisolering i norske sykehus, hvorav influensavirus utgjør etiologisk agens i en betydelig 

andel av infeksjonene.  

 

Gjeldende praksis 
 

Influensavirus påvises i dag med PCR-testing, hvor prøvesvar typisk foreligger mellom 12 og 

24 timer etter testing. (Epost-korrespondanse med representant fra Akershus 

Universitetssykehus 1) I påvente av prøvesvar blir pasienter med luftveissymptomer i færre 

enn 5 døgn og mistanke om luftsmitte, smitteisolert. (Epost-korrespondanse med O Dalgard, 

overlege og professor ved Infeksjonsmedisinsk Avdeling, Akershus Universitetssykehus). 

 

Det foreligger, så langt vi kan se, ingen nasjonale retningslinjer angående smitteisolering ved 

influensamistanke. Derimot så fremgår det av Folkehelseinstituttets Smittevernveileder: (2) 

 

Om influensalignende sykdom ved institusjoner; 

 

- ”verifisér influensadiagnosen med virusprøve, ta eventuelt også andre mikrobiologiske 

prøver av de syke 

- vurdér å holde influensasyke atskilt fra andre beboere (kohortpleie)” 

 

Dagens praksis synes således å etterleve anbefalingene fra Smittevernveilederen. 

 

Kvalitetsutfordringer 
 

Smitteisolering legger beslag på betydelige ressurser, både i form av plass, materiell og 

tidsbruk hos personal. 

 

Serologibaserte hurtigtester for influensa eksisterer, men har vist seg med såpass dårlig 

sensitivitet at disse per i dag benyttes i liten grad. I nyere tid har det imidlertid kommet flere 

nye hurtigtester på markedet som lover høy diagnostisk presisjon, samt rask svartid. (3) 

 

Det er nærliggende å spørre seg hvorvidt hurtig og presis diagnostikk av influensa i 

akuttmottak kan bidra til å redusere bruken av unødvendig smitteisolering. Dette vil potensielt 

kunne medføre besparing av ressurser og frigjøre tid for personell. 

                                                 
1 Det har ikke lyktes å nå denne personen for sitat-sjekk, navn er derfor utelatt fra oppgaven. 



 

Denne problemstillingen ble introdusert for arbeidsgruppen bak denne oppgaven av en 

Professor på Infeksjonsmedisinsk Avdeling ved Akershus Universitetssykehus (AHUS). 

Denne kunne fortelle at problemstillingen nylig hadde vært oppe til diskusjon i kollegiet. 

 

Dette er slik sett å regne som en kvalitetsutfordring der initiativet til kvalitetsforbedring har 

utspring i et behov som fagmiljøet selv har identifisert og drøftet. Kvalitetsutfordringen kan 

således beskrives som å oppnå hurtigere diagnostikk, så vel som å effektivisere drift med 

hensyn til å redusere unødvendig ressursbruk. 

 

Hensikten med denne oppgaven er derfor å utrede hvorvidt bruken av nye hurtigtester i 

diagnostikk ved influensamistanke i akuttmottak kan bidra til å redusere bruken av 

smitteisolering hos pasienter med luftveisinfeksjoner på AHUS. 

  



Kunnskapsgrunnlag 
 

Diagnostisering av influensa 
 

Under en influensaepidemi vil en typisk sykehistorie med symptomer  

som høy feber, frysninger, muskelsmerte og irritasjon i nese og svelg ofte være nok til å stille 

diagnosen influensa. (4) Diagnosen kan imidlertid verifiseres med polymerase chain reaction 

diagnostikk (PCR), nasofarynxsprøve til dyrkning, eller serologi, og i dag brukes 

laboratoriebasert real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) som gullstandard, ettersom 

denne har høyest sensitivitet og spesifisitet og kan skille mellom ulike subtyper av influensa. 

 

Ifølge en UpToDate-retningslinje om diagnostikk av sesonginfluensa tar konvensjonell RT-

PCR mellom 1-8 timer, men tiden fra prøvetaking til prøvesvar foreligger er ofte lengre 

ettersom den må utføres på et laboratorium der mange prøver skal analyseres. (4) Ved AHUS 

tar det mellom 12-24 timer til prøvesvar foreligger. (Epost-korrespondanse med representant 

fra AHUS2) Tidligere anvendte man derfor hurtigtester kalt Rapid Influenza Diagnostic Tests 

(RIDTs) ettersom disse har en svartid på < 30 minutter og kan utføres direkte der pasienten 

befinner seg. I 2012 ble det imidlertid publisert en stor systematisk oversikt som viste at 

RIDTs hadde en sensitivitet på 62,3 % (CI, 57.9% til 66.6%) og publikasjonen førte til en 

kraftig reduksjon i bruk av testen. (5) Ved AHUS benytter man derfor ikke lenger RIDT som 

diagnostisk verktøy og følgelig må man vente i 12-24 timer for verifisering av prøvesvar. 

 

Siden 2011 har det blitt utviklet to nye former for influensa-hurtigtester som også har svartid 

på < 30 minutter og kan tas der pasienten befinner seg. Den ene kalles Digital immunoassay 

(DIA) og er basert på deteksjon av influensa-antigen, i likhet med den gamle hurtigtesten. 

Forskjellen fra RIDT er imidlertid at teststripen med antigen analyseres av en datamaskin og 

ikke av teknikere, slik at man unngår feilanalysering. Den andre testen kalles Nucleic Acid 

Amplification Test (NAAT) og består enten av modifisert RT-PCR eller såkalt isothermal 

amplification technology). Begge er basert på PCR-teknikk og kan skille mellom influensa A 

og B, men ikke mellom ulike subtyper. (4) 
 

Søkestrategi 
 

Vi ville finne ut om de nye hurtigtestene var gode nok til å gi et raskt og presist svar på om 

pasientene hadde influensa eller ikke. For å finne ut dette, satte vi opp følgende PICO-

spørsmål: 

 

Population:  Pasienter med mistenkt influensa A eller B 

Intervention:  Hurtigtester (RIDT, DIA og NAAT) 

Control: Konvensjonell RT-PCR ved lab 

Outcome: God diagnostisk presisjon (sensitivitet og spesifisitet) 

   

 

Dette ledet oss til følgende PICO-spørsmål:  

 

                                                 
2 Det har ikke lyktes å nå denne personen for sitat-sjekk, navn er derfor utelatt fra oppgaven. 



Ved diagnostisering av influensa A eller B, hvordan er hurtigtestene RIDT, DIA og 

NAAT sammenlignet med ordinær luftveis-RT-PCR med tanke på diagnostisk presisjon 

(sensitivitet og spesifisitet)? 

 

Ut ifra dette gjorde vi et systematisk litteratursøk i McMaster plus med søkeordene «Rapid 

test» og «influenza». Dette ga treff øverst i kunnskapspyramiden, både i UpToDate og BMJ 

Best Practice og EBM guidelines. I UpToDate fant vi blant annet den tidligere nevnte 

retningslinjen om diagnostikk av sesongbasert influensa og her ble bruk av ulike hurtigtester 

grundig omtalt. Den refererte gjentatte ganger til en oversiktsartikkel og metaanalyse som 

sammenlignet sensitivitet og spesifisitet til RIDT, DIA, NAAT med konvensjonell RT-PCR, 

slik vi var ute etter. (3) Et review av artikkelen fra 2018 ga søketreff i ACP Journal Club og 

hele artikkelen fant vi i PLUS Syntheses. 

 

Da vi videre så på de 20 siste treffene av systematic reviews, var det fire av disse som omtalte 

sensitivitet og spesifisitet til nye former for hurtig-PCR sammenlignet med konvensjonell 

PCR. Vi valgte imidlertid å fokusere på den store oversiktsartikkelen fra 2017, ettersom 

denne var rangert høyere i kunnskapspyramiden og dermed var best kvalitetssikret. 

 

Om den systematiske oversikten 
 

Den systematiske oversikten og meta-analysen ønsker å oppsummere og sammenlikne 

influensatester hos barn og voksne. Mer spesifikt sammenlikner den influensa-hurtigtestene 

RIDT, DIA og NAAT opp mot en gullstandard av RT-PCRs. Man har gjennomgått 6 

databaser og funnet 162 studier som er relevante (130 RIDT, 19 DIA og 13 NAAT). Studiene 

er på engelsk, fransk og spansk og er kvalitetsvurdert på bakgrunn av Quality Assessment of 

Diagnostic Accuracy Studies 2-kriterier (QUADAS-2). 

 

Anbefalinger basert på den systematiske oversikten 
 

Oversikten konkluderer med at alle de tre hurtigtestene har høy spesifisitet (gjennomsnittlig > 

98,3 %). De nye hurtigtestene, NAAT og DIA har imidlertid mye høyere sensitivitet enn den 

gamle hurtigtesten RIDT og gjennomsnittlig sensitivitet for NAAT, DIA og RIDT er 

henholdsvis 91,6 %, 80,0%, og 54,4% for influensa A, samt 95,4%, 76,8% og 53,2% for 

influensa B. Tabellen nedenfor viser konfidensintervallene til de ulike testene og bredden på 

disse reflekterer blant annet at det finnes ulike varianter av hurtigtester med noe ulik 

sensitivitet og spesifisitet. NAAT kommer best ut i denne studien og er den eneste 

hurtigtesten som har en såkalt negativ Likelyhood Ratio på 0,13. Dette innebærer at et negativt 

resultat vil utelukke influensa med stor sikkerhet. 

 

                                                 
3 Likelyhood Ratio = (100-Sensitivitet)/Spesifisitet 



 
 

 

Kvalitetsvurdering av den systematiske oversikten 
 

Ved kvalitetsvurdering, benyttet vi en sjekkliste for vurdering av en oversiktsartikkel tilbudt 

av nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (6).  

 

Inklusjonskriterier 
 

Populasjonen inkludert er voksne og barn med mistanke om influensa (i influensa sesong). 

Studien har satt <18 år som barn og >21 år som voksen hvis 85% av deltakerne i studien falt 

under en av disse alderskategoriene. For å få et best mulig sammenlikningsgrunnlag i 

dannelsen av meta-analysen har forfatterne av studien brukt sin egen alders cut-off i studier 

som bruker en annen klassifisering av aldersgrupper. 

 

Studiene inkludert har alle RT-PCR som referansestandard. Relevante studiedesign ser ut til å 

være inkludert og studier av typen case-control har blitt ekskludert i søket. Utfallsmålet har 

alle inkludert sensitivitet og spesifisitet som vurderes som det beste målet for diagnostisk 

presisjon av testene.  

 

Studienes relevans 
 

I metaanalysen har man sammen med en medisinsk bibliotekar foretatt søk i en rekke 

relevante databaser (PubMed, Embase, BIOSIS Previews, Scopus, Web of Science, og the 

Cochrane Central Register of Controlled Trials). Søket ble gjort 18. august 2015 med et 

oppdatert søk 21. mai 2017 for å evt inkludere relevante studier som har blitt publisert i 

mellomtiden. Studier fra alle årstall er inkludert. Refereranselister i andre oversiktsartikler er 

også gjennomgått av 2 reviewers. Søket har inkludert artikler publisert på engelsk, fransk og 

spansk. Det vurderes som en god gjennomgang av studier hvor relevante artikler vil bli 

plukket opp. Det må poengteres at det var stor overvekt av RIDT studier (130 RIDT, 19 DIA 

og 13 NAAT). 



Søk: 

 
 

Risiko for bias (systematiske feil) 
 

Studien anerkjenner at de er delvis sponset av BD Diagnostic Systems som produserer DIA. 

De argumenterer for at det ikke har påvirket deres resultater da de har benyttet seg av 

offentlige studier og ingen representanter fra DB Diagnostic Systems har vært involvert i 

noen deler av studieprosessen. De rapporterer også at industrisponsede studier (som er 

inkludert i metaanalysen) viser økt sensitivitet på mellom 6.2-34%. En stor andel av DIA og 

NAAT studiene er industrisponset (DIA 68.4% og NAAT 61.5%). Da det var inkludert såpass 

få DIA og NAAT studier uttrykker de vanskelighet med å kunne korrigere for dette og det 

utgjør en reell feilkilde. NAAT studiene hadde også lite data i den voksne aldersgruppen.  

 

Det påpekes også at RT-PCR antas å ha 100% sensitivitet og spesifisitet, men i praksis kan 

det være noe lavere og variere litt mellom forskjellig laboratorier. Dette ble det korrigert for, 

og påvirket dermed ikke resultatene. Det er forsøkt innhentet data fra studier som manglet 



informasjon til å kunne ha en 2x2 tabell. Der data ikke ble tilsendt ekskluderte man disse 

studiene. 

 

Gjennomføring av analysen 
 

Gruppene og resultatparametrene er heterogene. Studien anerkjenner at underrapportering av 

kliniske variabler gjør det vanskeligere å vurdere heterogenitet i utførelsen av studiene. Det er 

god gjennomgang av svakheter ved oversikten og variasjon i resultater fra studiene er 

diskutert.  

  



Dagens praksis, tiltak og indikator 

Dagens praksis  
 

For å få oversikt over organiseringen av akuttmottaket på Akershus universitetssykehus har vi 

brukt sykehusets nettsider i tillegg til at vi brukte noe informasjon fra en tidligere KLoK-

oppgave som hadde samme mikrosystem. Vi har også forsøkt å få informasjon fra 

seksjonsleder ved akuttmottaket på Ahus uten å lykkes. Opptaksområdet til Ahus omfatter 13 

kommuner på Romerike, syv kommuner i Follo, bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo, i 

tillegg til Rømskog kommune i Østfold. Befolkningsgrunnlaget utgjorde ca. 500.000 

innbyggere i 2016 og det kommer over 40 000 pasienter til akuttmottaket hvert år. (7,8) Det er 

det største akuttmottaket i Norge.  

 

Antall leger i den indremedisinske delen av akuttmottaket:  

• 14 LIS 1 

• 14 LIS 2 i rotasjon  

• 19 LIS 3 

• 4 overleger  

 

På dagvakt mandag til fredag er det 1 LIS 1 og 9 LIS 2/3. På dagvakt lørdag og søndag er det 

1 LIS1 og 5 LIS 2/3. På nattevakt alle dager er det 1 LIS 1 og 5 LIS 2/3. (9) 

 

Ved ankomst blir pasient tatt imot av sykepleier som undersøker og tar prøver og deretter blir 

undersøkt av lege. Sykepleierne har ansvar for triagering av pasientene. Legen som 

undersøker pasienten har ansvar for å sjekke resultater av prøvene før videre behandling og 

oppfølging blir bestemt. Noen pasienter blir behandlet i akuttmottaket og kan reise hjem uten 

innleggelse på sykehuset.  

 

Dersom det foreligger luftveissymptomer og mistanke om influensa brukes RT-PCR som gir 

svar innen 12-24 timer og testen gjennomføres både av lege og av sykepleierne. Testen settes 

opp også i helgene under influensasesongen. Som nevnt benyttes ikke lenger RIDT 

hurtigtesten da den hadde for dårlig sensitivitet. Pasienter som har hatt luftveissymptomer 

færre enn 5 døgn, isoleres med luftsmitte frem til det foreligger prøvesvar. En pasient kan da 

altså bli liggende på isolasjon inntil et døgn. Flytdiagrammet presenterer dagens praksis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak   
 

Vi ønsket å finne et alternativ til dagens praksis som raskere kan gi riktig behandling og 

unngå unødvendig bruk av ressurser. Under utredningen av kunnskapsgrunnlaget fant vi at 

NAAT har best diagnostisk presisjon av de nye influensa-hurtigtestene og vi ønsket derfor å 

se nærmere på hvorvidt innføring av en NAAT-basert hurtigtest i akuttmottak på AHUS kan 

bidra til å redusere kostnader ved unødig smitteisolering ved mistanke om influensainfeksjon. 

Pasienten med nedsatt AT, feber, 

smerter i kroppen og 

luftveissymptomer under 5 døgn 

Rekvirering av luftveis PCR  

Behov for 

smitteisolering?  

Pasienten luftsmitteisoleres grunnet mistanke om 

influensavirus 

 

Prøvesvar foreligger etter 12-24 timer 

Positivt prøvesvar 

på influensavirus? 

Luftesmitteisolering oppheves 

Luftsmitteisolering opprettholdes 

JA 

JA 

NEI 



Vi fant en NAAT-basert hurtigtest med en svartid på 75 minutter, hvilket er betraktelig 

raskere enn tidsrammen på 12-24 timer som er gjeldende i dagens praksis. (10) 

 

Valg av indikator, relevans og gjennomførbarhet av tiltak   
 

Vi vurderer tiltaket som relevant ettersom luftveisinfeksjoner forårsaker høy morbiditet og 

mortalitet. Det er rangert som nummer to når man ser på årsaker for sykdom og død verden 

rundt (11). I mange tilfeller vil tidlig intervensjon være avgjørende for hvordan det går med 

pasienten. Raskere svar på sykdomspatogenet vil kunne gi økt pasientsikkerhet med raskere 

iverksetting av riktig behandling, noe som igjen kan redusere liggetid på sykehus. En annen 

gunstig effekt kan være å forhindre unødvendig smitteisolering av pasienter, noe som vil 

kunne redusere arbeidsmengde og kostnader knyttet til dette. I tillegg kan vi tenke oss at 

implementeringen vil kunne redusere unødvendig antibiotikabruk og dermed redusert 

resistensutvikling.  

 

Kostnadsreduksjon er en prosessindikator med høy relevans for det norske helsevesen, da 

samfunnsøkonomiske ressurser og bruk stadig er under debatt. Et ønske om å finne alternative 

løsninger og nye investeringer for å spare penger på sikt står sterkt i denne samfunnsdebatten. 

Det handler om prioritering av og best mulig bruk av de ressursene vi har og om 

kostnadseffektivisering som vil være til det beste for folket.  

 

Det er lett å måle kostnad og målene gir ofte pålitelige tall, og tallene er høyst mulige å 

påvirke for endring. Tallene er mulig å tolke og sammenligne, for eksempel hvis man har to 

alternative tester som har tilnærmet like god sensitivitet og spesifisitet vil det være naturlig å 

sammenligne pris og ta det billigste alternativet. Indikatoren er gyldig, da det å måtte forholde 

seg til prisen på de ressursene man bruker er høyst reelt. Man vet med sikkerhet at man har 

noe å vinne på å få ned kostnadene, således vil tiltaket kunne tjene sin hensikt.  

  



Ledelse, prosess og organisering  
 

Forbedring i helsetjenesten skjer i komplekse systemer, det vil si forbedring innen struktur, 

prosesser og kultur. Forbedring innen struktur omhandler forbedring innen bygninger, teknisk 

utstyr, antall ansatte, prosedyrer, lovverk og retningslinjer, og det er innen dette feltet vi har 

vårt forbedringsprosjekt. For at forbedringsprosjektet skal lykkes er vi avhengige av å 

oppfylle noen nødvendige kriterier:  

 

- Forbedringsarbeidet må være forankret i ledelsen i alle nivåer 

- At helsepersonell på tvers av fag og profesjoner er aktive og engasjerte i 

forbedringsarbeidet 

- At de tiltakene som gjøres er tilpasset den enkelte organisasjon 

- At forbedringsarbeidet er i henhold til organisasjonens visjoner og mål 

- At forbedringsarbeidet er integrert i organisasjonens daglige arbeid, både for ledelse 

og medarbeidere 

 

Det siste punktet innebærer at ledelsen har tilstrekkelig data om egen virksomhet og at de kan 

måle om endringene som skjer gir reell forbedring.  

 

Ledelse og implementering 
 

Siden tiltaket implementeres i akuttmottaket, må det forankres i ledelsen på avdelingen. 

Prosjektgruppen bør være tverrfaglig og kan for eksempel bestå av seksjonsoverlege, 

avdelingssykepleier, en LIS-lege og en sykepleier. Prosjektgruppen kan gjerne få innspill fra 

mikrobiologisk og infeksjonsmedisinsk avdeling før oppstart.   

 

Før testperioden starter må all personell som involveres av ny prosedyre informeres om 

prosjektet og få en forståelse om hvorfor dette er nyttig. Prosjektgruppen kan holde foredrag 

på morgenmøte for de ulike profesjonene i akuttmottaket. Disse foredragene må holdes i flere 

omganger, og det bør sendes informasjonsmailer til de ansatte. Det bør også henges opp 

instruksjon med beskrivelse av prosedyren ved maskinen og hvilke pasienter som skal testes. 

Eventuelt kan disse skrivene også henge ved arbeidsrom.  

 

I utgangspunktet kom forslaget til dette prosjektet fra infeksjonsmedisinsk avdeling, siden det 

er den avdelingen som har mest med influensapasienter å gjøre. Det er likevel nærliggende å 

tro at prosjektet kan gagne flere indremedisinske avdelinger der pasienter med 

influensa(mistanke) blir innlagt (f.eks. lungeavdelingen). Det beste er om prøvene tas og 

analyseres i akuttmottaket, slik at det kan foreligge svar på prøven før pasienten flyttes på 

post. Erfaring tilsier at det som regel tar over en time før pasienten er ferdig undersøkt og klar 

til å sendes på sengepost. Akuttmottaket vil kanskje ikke være så positive til å få en ny 

oppgave, men de kan også få utbytte av raskere diagnostikk. Hvis det er avkreftet at pasienten 

har influensa før den forlater mottaket trenger ikke det rommet der pasienten var midlertidig 

isolert å smittevaskes og kan dermed tas i bruk raskere.  

 

Vi foreslår at innkomstlegen i akuttmottaket er ansvarlig for prøvetakningen. Vedkommende 

skal også kunne delegere oppgaven til en kompetent sykepleier. Det er avgjørende at de som 

skal bruke apparatet får grundig opplæring i dette. Akuttmottaket på AHUS er en travel 

arbeidsplass, og man må regne med at det kan bli noe motstand fra de som blir tillagt en ny 



oppgave som tar litt ekstra tid. Derfor er det svært viktig med en god dialog mellom 

avdelingsledelsen og de ansatte. 

 

Kvalitetsforbedringsprosessen 
 

Vi velger å bruke PUKK-sirkelen, utviklet av Langley og Nolan, som modellen for 

kvalitetsforbedring. (12) Sirkelen demonstrerer at forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess 

der de ulike trinnene kommer etter hverandre, men i praksis arbeider man med flere trinn 

samtidig.  

 

 
 

Planlegging 
 

Som beskrevet under avsnittet «valg av indikator, relevans og gjennomførbarhet av tiltak», er 

det flere gunstige effekter av hurtigere diagnostikk. Kostnader er en prosessindikator som er 

praktisk og kvantifiserbart mål for utkom.  

 

Siden dette prosjektet innebærer innkjøp av nytt utstyr må vi beregne om dette kan være 

lønnsomt. I beregningen må kostnader ved kjøp og bruk av nødvendig utstyr for NAAT-basert 

hurtigtest veies opp mot dagenes kostnader forbundet med isolasjon av pasienter med 

mistenkt influensa som isoleres i påvente av PCR-svar. For å gjøre denne beregningen har vi 

vært avhengig av å innhente tall på antall PCR tatt av pasienter med mistenkt influensa, antall 

positive/negative PCR prøver, kostnad for å isolere pasienter i ett døgn og kostnad for dagens 

diagnostikk og innkjøp av nytt diagnostisk verktøy. Det er vanskelig å beregne kostnad på et 

isolasjonsdøgn, så vi velger å bruke beregninger som Li et al. har gjort ved Ullevål sykehus. 

(13) De undersøkte om raskere diagnostikk av MRSA kunne redusere kostnader ved 

isolasjon. I følge den studien vil det være 130 kr billigere å isolere en pasient i 2 timer mot 12 

timer, hvis man kun regner på bruk av beskyttelsesutstyr. Medregnet økt ressursbehov fra 

helsepersonell ved isolerte pasienter utgjør forskjellen 3650 kr. (13) Folkehelseinstituttet har 

også gjort en beregning på kostnader ved isolasjon. De estimerer at det koster cirka 4500 kr å 

isolere en pasient i ett døgn (14). Vi velger å bruke tallene fra studien på Ullevål i vår 

beregning, da vi er usikre på hvilke beregninger som ligger til grunn for kostnadene som 

Folkehelseinstituttet opererer med. 

 

AHUS fører statistikk over antall PCR på influensa A og B f.o.m uke 40 t.o.m uke 20 

påfølgende år. Sesongen 2017/2018 ble det utført 7823 PCR for influensa A og B f.o.m uke 

40 t.o.m uke 15 i 2018. Dette gir i gjennomsnitt cirka 279 prøver pr. uke. 78% av prøvene 

kommer fra pasienter inneliggende på sykehuset eller fra poliklinikkene. I gjennomsnitt er 

16,3% av prøvene positive per uke, med et intervall fra 0% til 39%. Det er størst andel 

positive prøver i de ukene hvor det er tatt flest prøver.  



 

Fra kontakt med leverandør av maskin til bruk i NAAT-diagnostikk, Applied Biosystems 

7500 Fast Dx Real-Time PCR instrument, fremgår en listepris på 692 500 kr inkl. mva. 

Medregnet avskrivningstid på 5 år vil prisen per test ligge på cirka 270 kr per stykk, dette i 

motsetning til dagens PCR som koster 395 kr inkludert nasopharynx-swab.  

 

Hvis vi legger disse tallene til grunn og at ny diagnostikk tar under 2 timer, slik at man ofte 

kan ha svar på prøven før pasienten flyttes fra akuttmottak til sengepost og at de pasientene 

som har en positiv influensa prøve tatt på sykehus blir innlagt, vil kostnadsbesparelsen ved å 

innføre NAAT-basert hurtigtest være på 792 175 kr pr uke hvis man regner med økt 

ressursbruk av helsepersonell ved isolerte pasienter. (15) Hvis man kun regner med økt bruk 

av utstyr uten ekstra ressursbruk av helsepersonell vil besparelsen ved kortere isolasjon være 

55 552 kr pr. uke. Den årlige reduksjonen i kostnader vil være på 25 349 600 kr eller 1 277 

696 kr avhengig om man regner med eller uten ekstra ressursbruk av helsepersonell.  

 

  



Testede pasienter pr.uke (gj.snitt) 217,6  
Andel negative pr uke (gj.snitt) 182,1  

   

Kostnad ved forebyggende isolasjon 12t pr. pas 6628  
Kostnad ved forebyggende isolasjon 2t pr pas 2978  
Reduserte kostander ved redusert isolasjon pr.pas 3650  

   

   

 Isolert 12 timer Isolert 2 timer 

Hansker 67,92 11,32 

Munnbind 13,32 2,22 

Frakk 69,24 11,54 

Hatt 6 1 

Kostnad ved beskyttelsesutstyr 156,48 26,08 

Kostnad ved økt ressursbehov ved isolasjon 6628 2978 

   

Innkjøp av Quantstudio DX inkl.mva 692500  

Avskrivningstid 5 år 100 kr pr prøve 3255 kr pr uke  

   

 Pr. pasient Pr. uke 

Kostnad ved NAAT-diagnostikk inkl avskrivning 270 58590 

Kostnad PCR diagnostikk 395 85715 

Kostnader bespart på beskyttelsesutstyr 256 55552 

Kostnader bespart på mindre ressursbruk 3775 792175 
 

  
Minste total besparelse pr år  1277696  

Største totale besparelse pr år 25349600  

 

Utføring 
 

Siden sykehuset sannsynligvis må gå til innkjøp av maskinelt utstyr som brukes i NAAT-

diagnostikk er det vanskelig å kjøre dette som et pilotprosjekt. Det vil dog uansett være 

gunstig å bestemme seg for å gjøre en evaluering etter et gitt tidspunkt.  

 

Et forslag er å ha en 3 måneders testperiode med en evaluering midtveis for justeringer. I 

testperioden skal det gjøres NAAT-diagnostikk på alle pasienter som kommer til 

akuttmottaket med mistanke om influensa. Pasientene isoleres i påvente av svar på NAAT. 

Ved negativ NAAT oppheves isolasjonen. I litteraturen som er lagt til grunn for prosjektet, 

viser NAAT-basert hurtigtest såpass god sensitivitet og spesifisitet at det ikke er grunn til å ta 

konvensjonell PCR i tillegg. Dermed er det en nåværende utgift som blir erstattet med utgifter 

knytte til ny diagnostikk. Eventuelt kan man kjøre både NAAT diagnostikk og dagens PCR på 

alle pasienter, men samme smitteregime som beskrevet over. Ved negativ NAAT oppheves 

smitteisolasjon og man kan telle hvor mange prosent av pasienter med mistenkt influensa 

dette gjelder. En kan så vurdere dette tallet opp mot tidligere tall fra negative PCR prøver, og 

man må da anta at de med negativ PCR ble smitteisolert i 12-24 timer. Ut i fra disse tallene 

kan man beregne reduksjon i bruk av unødvendig isolasjon. I tillegg vil man få en vurdering 

av sensitivitet og spesifisitet for NAAT diagnostikk mot vanlig PCR diagnostikk.   



 

Kontrollering 
 

Etter testperioden må det gjøres en endelig vurdering på om NAAT-diagnostikk skal 

implementeres på avdelingen. Dette er prosjektledelsen sin oppgave. Er det kostnadseffektivt 

å innføre NAAT-basert hurtigtest ved mistanke om influensa, og isoleres færre pasienter 

unødig? Er kostnadene på isolasjon av pasienter gått ned? Er den nye testen god nok i forhold 

til konvensjonell PCR i å fange opp pasienter med influensa? Man må da vurdere data man 

hadde før testperioden med data samlet inn etter testperioden. Er det blitt en forbedring? 

Hvordan testperioden ble gjennomført må også evalueres. Ledelse og medarbeidere på 

avdelingen må være med å diskutere resultatene og tilbakemeldingene.  

 

Korrigering 
 

Hvis det viser seg at det er kostnadseffektivt å innføre NAAT-basert hurtigtest må man få 

skrevet ned ny prosedyre. Erfaringer som er gjort i løpet av de første 3 månedene av personell 

som er involvert i den nye diagnostikken må drøftes, og hvis ansett som gunstig, justeres. Det 

kan tenkes at personell i akuttmottaket synes det blir mer hektisk enn det allerede er, ved å 

skulle utføre den nye diagnostikken.  

 

  



Diskusjon 
 

Det er i det infeksjonsmedisinske kollegiet ved AHUS reist spørsmål om unødvendige høye 

kostnader knyttet til smitteisolering av pasienter i påvente av prøveresultater med 

konvensjonell RT-PCR på influensa. Videre er det et høyt antall negative prøveresultater av 

disse konvensjonelle RT-PCR, og dermed mange unødvendige smitteisolasjoner med de 

kostnadene slik smitteisolasjon innebærer. Den aktuelle problemstillingen som belyses i dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet, er således reell, relevant og nødvendig, og valget av 

kostnadsreduksjon som mål på eventuell forbedring, er en relevant og passende 

prosessindikator.  

 

Med dagens praksis på AHUS, smitteisoleres pasienter med luftveissymptomer og mistanke 

om influensa, inntil negativt prøveresultat fra konvensjonell RT-PCR på influensa foreligger. 

Normalt tar det mellom 12-24 timer til prøveresultatet foreligger.   

Av erfaring er en pasient ofte i akuttmottaket på AHUS i omtrent 2 timer, før pasienten flyttes 

til en avdeling, dersom det er indikasjon for innleggelse. Dersom man kan få et prøveresultat 

for influensa A og B innen den tiden pasienten skal flyttes fra akuttmottaket til post, kan man 

med et negativt prøveresultat, unngå smitteisolasjon av pasienten på post, og dermed redusere 

tiden med smitteisolering av pasienten. Dermed kan man unngå de kostnader lenger 

smitteisolering medfører.  

 

NAAT-baserte hurtigtester som omtales i denne oppgaven vil kunne gi svar på influensa A og 

B innen 75 minutter fra prøvetaking, og har således potensiale for å unngå unødvendig 

smitteisolering og dets utgifter, ved negativt prøveresultat. At bruken av NAAT-baserte 

hurtigtester skal erstatte dagens praksis med bruk av konvensjonell RT-PCR på influensa, 

forutsetter derimot: 

  

1) At NAAT er et omtrent like godt- eller bedre diagnostisk verktøy som gullstandarden 

konvensjonell RT-PCR som brukes på AHUS i dag (høy sensitivitet og spesifisitet) 

2) At det er et stort antall unødvendige smitteisolasjoner av pasienter med 

influensamistanke som legges inn med smitteisolasjon i påvente av prøveresultatet av 

konvensjonell RT-PCR på influensa  

3) At det spares mye penger ved å bruke NAAT fremfor konvensjonell RT-PCR for 

influensa 

4) At det er praktisk gjennomførbart å erstatte dagens praksis med konvensjonell RT-

PCR for influensa, med NAAT 

 

Diagnostisk styrke av hurtigtestene 
 

I det aktuelle litteratursøket, er det tatt utgangspunkt i et passende og presist PICO-spørsmål, 

og relevante søkeord. Det er således funnet frem til relevant litteratur om ulike hurtigtester for 

influensa A og B, og deres sensitivitet og spesifisitet, sammenliknet med gullstandarden 

konvensjonell RT-PCR. I oversiktsartikkelen og metaanalysen som er brukt som 

kunnskapsgrunnlag i dette kvalitetsforbedringsprosjektet, er det gjort et omfattende 

litteratursøk, og den inkluderer 162 nøye utvalgte studier.  

 

Mulige bias og svakheter ved dataene som presenteres i artikkelen er gjort godt rede for, og 

korrigert for der det har vært mulig. Ettersom ingen av de inkluderte NAAT-studiene vurderte 

point-of-care testing, er det noe begrenset overførbarhet av dataene, til vårt 



kvalitetsforbedringsprosjekt. Likevel vurderes kunnskapsgrunnlaget godt nok til å konkludere 

med at NAAT er den hurtigtesten for influensa A og B med best diagnostisk presisjon, og på 

nærmest likt nivå som gullstandarden konvensjonell laboratoriebasert RT-PCR. 

 

NAATs manglende evne til å nærmere bestemme influensasubtype utover influensa A og B, 

er i denne sammenhengen lite viktig, da smitteisolasjon er avhengig av hvorvidt pasienten har 

influensa eller ikke, og ikke influensasubtypen.  

 

Antallet unødvendige smitteisolasjoner i påvente av prøveresultatet av 
RT-PCR 
 

På AHUS var det hittil i årets influensasesong fra og med uke 40 i 2017, til og med uke 15 i 

2018, altså utført 7823 konvensjonelle laboratoriebaserte RT-PCR for influensa. 78% av disse 

prøvene var av inneliggende pasienter, pasienter i akuttmottaket, eller polikliniske pasienter 

på AHUS. Av alle konvensjonelle laboratoriebaserte RT-PCR-prøver for influensa analysert 

på AHUS i den pågående influensasesongen, var gjennomsnittlig 16,3% av disse prøvene 

positive per uke. Følgelig var gjennomsnittlig 83,7% av prøvene negative hver uke, ca. 234 

negative prøver.  

 

Altså er de aller fleste laboratoriebaserte influensa RT-PCR tatt av inneliggende pasienter på 

AHUS negative. Med dagens rutiner for smitteisolasjon, vil dette dermed tyde på at de fleste 

av pasientene smitteisoleres unødvendig i 12-24 timer, før det negative prøveresultatet 

foreligger. Dette medfører store unødvendige kostnader og ressursbruk knyttet til denne lange 

smitteisoleringen.  

 

Av de konvensjonelle RT-PCR prøvene som er tatt av pasienter inne på sykehuset, så har vi 

ikke eksakte tall på hvor mange som legges inn og smitteisoleres. Vi har lagt til grunn at alle 

pasienter på sykehuset det er tatt konvensjonell RT-PCR av, legges inn og smitteisoleres.   

 

Gevinster ved innføring av hurtig diagnostikk 
 

Resultatet på potensiell kostnadsbesparelse av prosjektet er avhengig av om økt ressursbruk 

på helsepersonell ved smitteisolasjon medregnes eller ikke. Vårt mest konservative estimat, 

som ikke inkluderer besparelser i ressursbruk av personal, gir en kostnadsbesparelse på  

1 277 696 kroner per år, og er nok det mest realistiske. Med kostnadene knyttet til 

smitteisolering, er kostnadsbesparelse estimert til 25 349 600 kroner per år. Det er usikkert 

om tallene fra Ullevål kan overføres til AHUS, og det virker urealistisk at man kan spare så 

mye penger.  

 

Implementeringen av dette prosjektet skjer i akuttmottaket, men kostnadsbesparelsene (og 

besparelse av tidsbruk av personale) vil hovedsakelig skje på avdelingene som pasienten 

legges inn på. Siden implementeringen av NAAT-diagnostikk i akuttmottaket medfører 

merarbeid for personalet, kan man tenke seg at noe av kostnadsbesparelsen rutes tilbake til 

akuttmottaket, for eksempel via økt budsjetter.  

 

For akuttmottaket kan fordelen med implementeringen være raskere avklaring av pasienter og 

bedre pasientflyt og pasientsikkerhet. Rask avklaring av sykdomspatogen kan gi redusert 

antibiotikabruk, og eventuelt reduksjon i utviklingen av antibiotikaresistens, noe som er av 

stor samfunnsmedisinsk verdi.  

 



 

 

Praktisk gjennomførbarhet av innføring av NAAT-diagnostikk for 
influensa A og B 
 

Ledelsen i akuttmottaket vil være ansvarlige for eventuell implementering av NAAT-

diagnostikk for influensa A og B. Alle viktige nøkkelpersoner for innføring av NAAT på 

AHUS er foreslått inkludert i en eventuell prosjektgruppe, og hver av disse nøkkelpersonene 

jobber tett med personer i alle ledd som vil være involvert i bruken av NAAT hos aktuelle 

pasienter. Dette gir et godt utgangspunkt for implementering, kontroll og korreksjon av ny 

praksis med NAAT for influensa A og B.  



Konklusjon 
 

Hurtigtest ved NAAT for influensa A og B, er et godt diagnostisk verktøy på nesten lik linje 

som konvensjonell laboratoriebasert RT-PCR for influensa, med høy sensitivitet og 

spesifisitet, og er derfor et godt diagnostisk alternativ til konvensjonell RT-PCR som brukes 

på AHUS. Bruk av NAAT vil dessuten gi en betydelig reduksjon i ventetid for prøveresultat. 

 

Konservativt estimat av kostnader ved innføring av NAAT-diagnostikk for influensa gir en 

besparelse på 1 277 696 kroner per år. Dette kommer i tillegg til øvrige positive effekter som 

redusert antibiotikabruk, raskere avklaring av pasienter og sannsynligvis reduksjon av 

personalressurser knyttet til smitteisolering. Det er dermed nærliggende å konkludere med at 

det sannsynligvis er lønnsomt for AHUS å endre dagens praksis til bruk av NAAT-

diagnostikk for influensa A og B. 

 

Det understrekes likevel at man i forkant av en slik omlegging bør skaffe til veie presise tall 

på antallet unødvendige smitteisolasjoner, samt på de økte kostnadene knyttet til 

helsepersonell ved smitteisolasjon på AHUS, hvorpå mer presise kostnadsmessige 

beregninger bør gjennomføres. Dette vil tillate en å trekke konklusjoner vedrørende 

forbedringspotensialet ved innføring av NAAT-diagnostikk på AHUS med et mer sikkert 

grunnlag. 
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