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Sammendrag 
 
Spinalpunksjon er en viktig undersøkelse for både diagnostikk og valg av behandling hos 
pasienter med mistenkt akutt meningitt. Dersom man mistenker forhøyet intrakranielt trykk 
hos en pasient må man derimot ta en CT caput for å vurdere om man trygt kan spinalpunktere 
pasienten. OUS har en egen retningslinje for spinalpunksjon som lister tre absolutte 
kontraindikasjoner for spinalpunksjon, oppfylles en eller flere av disse skal det tas CT først. 
Ved Ullevål sykehus viser tall at en høy andel av disse pasientene får utført CT før 
spinalpunksjon, og det er stor grunn til å tro at dette er en unødvendig undersøkelse hos 
mange. Fordi retningslinjen tilsynelatende ikke følges valgte vi medisinsk akuttmottak ved 
Ullevål sykehus som mikrosystem for vårt forbedringsprosjekt hvor vi ønsker å redusere 
andel unødvendige CT-undersøkelser.  
 
Vi formulerte et PICO-spørsmål og søkte etter litteratur for å se hvordan den samsvarte med 
retningslinjens innhold. Vi fant at det er et tynt vitenskapelig grunnlag for å hevde at 
spinalpunksjon, uten CT først, kan gi herniering, og at blant annet svenske retningslinjer er 
mer konservative enn vår når det gjelder CT-bruk. Vi konkluderte med at gjeldende 
retningslinje er god og trygt kan følges.  
 
Dagens praksis ved Ullevål sykehus avviker fra retningslinjen: I perioden 2014-2015 ble 172 
pasienter spinalpunktert på mistanke om meningitt, 129 (75%) av disse fikk utført CT før 
spinalpunksjon. Vi benyttet flytskjema for å kartlegge mulige årsaker til at en så stor andel får 
CT, når det hos mange trolig ikke er indisert. For å redusere andel CT-undersøkelser på feil 
indikasjon har vi foreslått noen tiltak som vi mener vil være effektive for å endre trenden til 
en mer riktig CT-bruk. For å måle effekten av vårt forbedringsprosjekt har vi valgt én 
prosessindikator, som er vår hovedindikator, og én resultatindikator.  
 
Vi brukte Helsedirektoratets modell for kvalitetsforbedring som verktøy for planlegging av 
prosjektet. Vi foreslår en liten prosjektgruppe, bestående av fire personer, hvorav tre jobber i 
mottak og den siste er en overlege med god faglig kunnskap om feltet. Planlagt 
prosjektvarighet er 6 måneder, pasientgruppen er relativt liten og vi må ha tilstrekkelig med 
tid for å få signifikante tall. 
 
Vår konklusjon er at dette prosjektet er relativt enkelt og billig å gjennomføre, og fordelene 
man oppnår veier opp for potensielle ulemper. Vi mener derfor at prosjektet bør 
gjennomføres. 
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1 Tema/problemstilling 
1.1 Bakgrunn 
Meningitt er en inflammasjon i hjernehinnene, subaraknoidalrommet og tilstøtende 
strukturer i sentralnervesystemet (1). Etiologien kan være både viral og bakteriell, og ved 
utredning av meningitt står spinalpunksjon sentralt i diagnostikken. Undersøkelse av 
cerebrospinalvæsken er essensielt for å avdekke sykdomsfremkallende agens, skille 
mellom differensialdiagnoser og avgjøre valg av behandling. Ved bakteriell genese kan 
sykdommen raskt utvikles til en potensiell livstruende tilstand, og snarlig hospitalisering 
og oppstart med antibiotikabehandling er avgjørende for å redusere mortalitet (2). 
Tilstedeværelse av en ekspanderende prosess eller et diffust hjerneødem gir økt 
intrakranielt trykk. I slike tilfeller vil spinalpunksjon medføre risiko for herniering, som i 
verste tilfelle kan gi kompresjon av hjernestammen og død (3). Dersom det er fare for 
herniering er CT caput indisert før spinalpunksjon (2, 3). 

 

1.2 Problemstilling og dagens praksis 
Ved Oslo universitetssykehus (OUS) er det utarbeidet egne retningslinjer for når 
spinalpunksjon er kontraindisert, formulert i Håndbok Infeksjonsmedisin OUS, som 
kontinuerlig oppdateres (4). Disse retningslinjene samsvarer med internasjonale 
retningslinjer (1-3). Kontraindikasjonene er punktvis inndelt i absolutte og relative. To 
av totalt seks punkter omhandler hernieringsrisiko, og begge er absolutte 
kontraindikasjoner. Den første kontraindikasjonen beskriver kliniske tegn på ekspansiv 
prosess i form av nytilkomne fokalnevrologiske utfall, stasepapiller eller motorisk uro. 
Den andre kontraindikasjonen beskriver truende herniering i form av GCS (Glasgow 
Coma Scale) <8 eller raskt fall i GCS. De resterende fire kontraindikasjonene omhandler 
infeksjon på innstikksstedet, blødningstendens, ryggmargskompresjon og epileptiske 
kramper, og vil således ikke bli videre omtalt i denne oppgaven. Videre understrekes det 
i retningslinjen, med både utropstegn og uthevet font, at behov for CT før spinalpunksjon 
aldri skal medføre forsinket antibiotikabehandling dersom det er mistanke om bakteriell 
meningitt.  

 

Medisinsk akuttmottak ved Ullevål sykehus er å regne som et mikrosystem i OUS, der de 
ansatte skal følge retningslinjene som formulert i Håndbok Infeksjonsmedisin. Vår 
erfaring er at retningslinjene som omhandler CT-bruk ved spinalpunksjon ikke blir fulgt. 
Resultatet er et overforbruk av CT. Følgelig blir det i praksis foretatt CT uten at det 
foreligger indikasjon for bildediagnostikk. Overforbruk av CT er ikke bare unødvendig, 
men kan potensielt innebære flere negative konsekvenser som unødvendig ressursbruk, 
forsinket behandlingsoppstart, manglende sikring av mikrobiologiske prøver før oppstart 
med antibiotika og senbivirkninger etter røntgenstråleeksponering (3, 5). Med denne 
oppgaven portretteres et kvalitetsforbedringsprosjekt, hvor hensikten er å stimulere til at 
eksisterende retningslinjer blir fulgt. 
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1.3 Kvalitetsutfordringer 
Basert på samtaler med ansatte ved medisinsk akuttmottak på OUS Ullevål er vår 
oppfatning at det i klinisk praksis er lav terskel for å gjennomføre CT før spinalpunksjon, 
tross fravær av kontraindikasjoner for umiddelbar spinalpunksjon. Årsaken til dette ikke 
klarlagt og sannsynligvis sammensatt. Etter samtale med overlege ved 
infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål, Else Quist-Paulsen, kan vi nevne noen mulige 
kvalitetsutfordringer: Det finnes et mangfold av ulike retningslinjer, og det kan være 
tidkrevende for de ansatte å sette seg inn i alle. Videre kan et overforbruk av CT 
muligens gjenspeile en frykt for å ha oversett noe med potensielt fatale konsekvenser. 
Utover dette er det mulig at nyutdannede leger har tendens til å gjøre ting på samme måte 
som overordnede kollegaer, og på denne måten videreføre en gammel vane som er vond 
å vende. En travel sykehushverdag kan også spille inn hva gjelder gjenstående ressurser 
til å endre innarbeidede vaner. Ifølge Else Quist-Paulsen (2018, personlig meddelelse) er 
det god kjennskap til retningslinjene blant de ansatte, samt en kollektiv anerkjennelse av 
et eksisterende overforbruk av CT. Dette gjenspeiler et gap mellom legenes kunnskap og 
dagens praksis. En slik bevissthet omkring problemstillingen peker mot gode muligheter 
for forbedring, noe som legger forholdene til rette for et godt 
kvalitetsforbedringsprosjekt. 

	

2 Kunnskapsgrunnlag 
2.1 Metode 
Vi ønsket å undersøke kunnskapsgrunnlaget for bruk av CT ved mistenkt akutt meningitt. Vi 
startet med å formulere et PICO-spørsmål: Hvilken innvirkning har bruk av CT før 
spinalpunksjon hos voksne pasienter med mistenkt meningitt på tid til antibiotika, forekomst 
av herniering og mortalitet? 

 
 
Vi ønsket å sammenlikne lokale og internasjonale retningslinjer. Deretter ønsket vi å evaluere 
retningslinjenes kvalitet, samt undersøke aktuell forskning på området for å se om denne 
samsvarer med de gjeldende retningslinjene. Med dette ville vi ha et grunnlag for eventuelt å 
kunne anbefale å følge retningslinjen ved OUS. 
 
Vi undersøkte retningslinjen og kildene for spinalpunksjon i Håndbok Infeksjonsmedisin. 
Retningslinjen fant vi på www.medisinous.no, under ”Prosedyrer, pasientinfo og ICD-10” 
under ”Prosedyrer” og ”Spinalpunksjon” (4). Dette er en retningslinje som beskriver praktisk 
gjennomføring, indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner ved spinalpunksjon. Da 
kontraindikasjonene mot spinalpunksjon gjelder uansett mistenkt diagnose, gjelder disse også 

Population Voksne med mistenkt akutt meningitt 
Intervention CT før spinalpunksjon 
Control Ingen CT før spinalpunksjon 
Outcome Tid til antibiotika. Herniering. Mortalitet. 
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pasienter med mistenkt meningitt. Deres kilde står som NEL.no. Vi gikk deretter inn på 
NEL.no og fant deres kilder for gjennomføring og forholdsregler rundt spinalpunksjon (6).  
 
For identifisering av internasjonale retningslinjer, søkte vi i McMaster PLUS (gjennom 
Helsebiblioteket.no) med vårt PICO-spørsmål som utgangspunkt. Det første søket inneholdt 
ordene ”meningitis” ”lumbar puncture”, ”herniation” og ”CT” da vi ønsket å se på CT-bruk 
før spinalpunksjon ved mistanke om meningitt, samt herniering i forbindelse med økt 
intrakranielt trykk. Vi fant to relevante retningslinjer på UpToDate. Den første omhandler 
spinalpunksjon, indikasjon, gjennomføring, kontraindikasjoner og komplikasjoner hos voksne 
(7). Den andre omhandler akutt bakteriell meningitt og håndtering av dette (8). Fordi 
kontraindikasjoner mot spinalpunksjon (SP) gjelder uansett mistenkt diagnose valgte vi 
primært å se på den generelle retningslinjen for utførelse av SP uavhengig av mistenkt 
diagnose.  
 
Vi ønsket å undersøke hva retningslinjene sier om 2 punkter: 

1. Hva er kontraindikasjoner for SP, det vil si indikasjon for CT før SP? 
2. Når skal antibiotika gis ved behov for CT før SP? 

 
Fordi vi fant at retningslinjene lokalt og internasjonalt var like på flere vesentlige punkter, 
men kunnskapsgrunnlaget for de internasjonale retningslinjene på UpToDate var større, har vi 
valgt å ta utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget for den internasjonale retningslinjen og tenker 
at dette representerer begge retningslinjene. Vi vil likevel videre omtale likheter og ulikheter 
mellom retningslinjene.    
 
2.2 Retningslinjenes innhold og grunnlag 
OUS - Spinalpunksjon 
Praksis i akuttmottaket ved Ullevål sykehus er varierende, men med klar overvekt av å ta CT 
før SP (se Dagens praksis for utfyllende informasjon). De lokale retningslinjene består av 
absolutte og relative kontraindikasjoner for spinalpunksjon, som forteller når det skal tas en 
CT før SP for å utelukke økt intrakranielt trykk med herniering. 
 
Retningslinjen er oppdatert januar 2018, er oppgitt å være basert på NEL.no hvor 
retningslinjen er oppdatert november 2017, og er basert på 7 kilder fra 2010 til 2017. Den 
kilden som er relevant for den delen av retningslinjen som vi er interessert i, ser ut til å være 
basert på en oversiktsartikkel fra 2012, publisert i Journal of Neurology (9). Denne er basert 
på 95 artikler og dekker praktisk gjennomføring samt indikasjoner, kontraindikasjoner og 
komplikasjoner.  
 
Kontraindikasjoner for spinalpunksjon (før CT caput): 
Retningslinjen starter med de tre absolutte kontraindikasjonene: 
- Tegn til fokal ekspansiv prosess: nytilkomne, fokale nevrologiske utfall, stasepapiller, stor 
psykomotorisk uro. Ved lang eller atypisk sykehistorie. Pasienter med immunsvikt kan ha 
mindre uttalte symptomer på intracerebrale prosesser og bør vurderes med CT før 
spinalpunksjon.  
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- Tegn til truende/pågående herniering: bevisstløshet med GCS <8 eller raskt fall i GCS, 
ekstensjonskramper, lysstive pupiller, høyt blodtrykk kombinert med bradykardi, 
uregelmessig åndedrett. 
- Infeksjon på/under innstikkstedet. 
I tillegg nevnes det også flere relative kontraindikasjoner. 
 
Oppstart av antibiotika ved mistanke om akutt bakteriell meningitt (ABM) 
Det står i OUS’ retningslinje at det ved mistenkt ABM sjelden er nødvendig med CT før SP, 
og at når det først er aktuelt, skal det startes antibiotikabehandling (og eventuelt steroider) før 
CT og umiddelbart etter at blodkultur er tatt. Det er også tydelig understreket i retningslinjen 
at behov for CT før spinalpunksjon aldri skal medføre forsinket behandling ved mistanke om 
ABM. 
 
UpToDate – Lumbar puncture: Technique, indications, contraindications, and 
complications in adults 
Retningslinjen om SP vi fant på UpToDate er oppdatert februar 2016 og har 78 kilder (7). 
Delen som omgår SP og fare for herniering er basert på 8 kilder (10-17).  
 
Kontraindikasjoner for spinalpunksjon (før CT caput): 
Retningslinjen er ikke så spesifikk som den norske. Den sier at det ikke finnes absolutte 
kontraindikasjoner, men at det skal ytes varsomhet ved pasienter med: 

- mulig økt intrakranielt trykk 
- trombocytopeni eller annen blødningsfare 
- mistenkt spinal epidural abscess 

 
De diskuterer også herniering som komplikasjon til SP, CT-bruk og problematikk rundt dette 
som at CT fører til lengre tid til SP og dermed dårligere diagnostikk ved oppstartet 
antibiotikabehandling. De henviser spesielt til en prospektiv studie fra 2001, publisert i New 
England Journal of Medicine med 301 voksne pasienter med mistenkt meningitt hvor 
følgende observasjoner er gjengitt (13): 

- Av de 235 (78 %) som fikk CT før SP, hadde 24 % abnorme funn, men bare 5 % (11 
pasienter) hadde masse-effekter.  

- Risikoen for å ha en abnorm CT var assosiert med spesifikke kliniske trekk, samt sikre 
funn ved nevrologisk undersøkelse. 

- Blant 96 pasienter uten noen av disse abnormalitetene, hadde bare 3 en unormal CT, 1 
av de 3 feilklassifiserte pasientene hadde en mild masse-effekt, men alle 3 undergikk 
SP uten herniering. 

- Sammenlignet med pasienter som ikke fikk CT før SP, hadde de som fikk CT før SP 
en gjennomsnittlig forsinkelse i diagnose på 2 timer, og forsinkelse av 
behandlingsoppstart med 1 time. 

 
Forfatterne av retningslinjen konkluderer dermed med at det ikke skal gjøres CT før SP hos 
pasienter med mistenkt bakteriell meningitt med mindre en eller flere av disse risikofaktorene 
er til stede: 
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- Forandret mentalstatus 
- Fokale nevrologiske tegn 
- Papilleødem 
- Krampeanfall den siste uken 
- Nedsatt immunforsvar 

 
Oppstart av antibiotika ved mistanke om bakteriell meningitt 
De konkluderer også med at hvis SP forsinkes er det ved mistanke om ABM viktig å sikre 
blodkulturer og starte antibiotikabehandling med en gang.  
 
Vurdering av retningslinjen: 
Retningslinjen er ikke vurdert etter GRADE, men vi har selv vurdert den etter ”Sjekkliste for 
vurdering av en faglig retningslinje” tilgjengelig via Folkehelseinstituttet. Vi mener 
retningslinjen er god (18). Vi fokuserer på den delen av retningslinjen som omhandler CT-
bruk. Vi fant 8 aktuelle kilder i referanselisten som tar for seg akkurat dette temaet (10-17). 
Flere av disse er gamle og svært små studier. Hasbun et al. (13), som allerede sitert, er 
kanskje den studien som er vektlagt mest og fokuserer på viktigheten av CT sin evne til å 
avdekke hjerneabnormaliteter. To store oversiktsartikler er også oppført i listen. En 
omfattende oversiktsartikkel av Joffe et al. fra 2007 som oppsummerer 90 artikler fra 1960 til 
januar 2004 (15), samt en fra 2002 av H. Van Crevel, A. Hijdra, J. De Gans med 67 artikler 
(17). Sistnevnte problematiserer i stor grad ordlyden i retningslinjer der begreper som "tegn til 
økt intrakranielt trykk" kan være et definisjonsspørsmål i seg selv. De kommer derfor med 
forslag til forbedringer i form av mer konkrete formuleringer hvor det er enklere å si ja eller 
nei til om kontraindikasjon er til stede eller ikke. Totalt sett finner vi at kunnskapsgrunnlaget 
er godt, men det mangler mer aktuell litteratur som kan påvirke retningslinjen i noen grad, se 
under 2.3 Relevant og aktuell litteratur.  
 
UpToDate – Initial therapy and prognosis of bacterial meningitis in adults 
Kontraindikasjoner for spinalpunksjon (før CT caput): 
Disse retningslinjene ligner retningslinjene for gjennomføring av SP, hvor de sier at CT ikke 
er nødvendig hos alle pasientene, men at det skal utføres CT før SP om én eller flere av disse 
risikofaktorene er til stede (8):  

- Immunsupprimert status (HIV, immunsupressiv behandling, transplantert) 
- Tidligere sentralnervøs systemisk sykdom (masselesjon eller fokal infeksjon) 
- Nytilkomne kramper (siste uke) 
- Papilleødem 
- Unormalt bevissthetsnivå 
- Fokalnevrologiske utfall 

 
Oppstart av antibiotika ved mistanke om bakteriell meningitt 
De spesifiserer også at ved bruk av CT, skal blodkulturer først sikres og deretter behandling 
startes umiddelbart. I denne retningslinjen diskuteres også påvirkningen CT har på forsinkelse 
under et eget avsnitt kalt ”Avoidance of delay”. I avsnittet er to hovedårsaker som bidrar til 
forsinkelse av oppstart med antibiotika, identifisert. Den første årsaken er «atypisk 
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presentasjon», altså at symptomene er så lite typiske for ABM at de ikke vurderes til å trenge 
antibiotika før senere i forløpet. Den andre årsaken er bruk av bildediagnostikk/CT i forløpet. 
Ved å følge hva de internasjonale retningslinjene beskriver om CT-bruk, skulle 
behandlingsforsinkelse kunne unngås.   
 
2.3 Relevant og aktuell litteratur 
Vi har sett på annen relevant litteratur som har blitt anbefalt oss av vår kontaktperson ved 
Ullevål sykehus, Else Quist-Paulsen. Den litteraturen vi videre omtaler er høyst relevant, men 
er ikke med under de retningslinjene som vi tidligere har omtalt. Rekkefølge etter mest 
aktuell:   
 
Costerus et al.: ”Cranial CT, lumbar puncture and clinical detoriation in bacterial meningitis; 
a Nationwide cohort study” 
I denne kohorte-studien fra Nederland, publisert 06.03.2018 i Clinical infectious diseases, var 
målet å undersøke hvorvidt herniering skjer som en komplikasjon til spinalpunksjon og om 
CT er i stand til å identifisere pasienter som risikerer herniering (19). De fulgte ABM-
pasienter fra 2006 til 2014 og identifiserte pasienter med klinisk forverring muligens 
forårsaket av SP. Disse pasientene ble sammenlignet med pasienter uten forverring etter SP. 
Retrospektivt ble CT-bildene scoret etter funn av kontraindikasjoner for SP hvor radiologene 
var blindet for utfall. Av 1533 tilfeller, ble 47 (3.1%) klinisk dårligere muligens forårsaket av 
SP. To pasienter ble dårligere innen én time etter SP (0.1%). Blant disse 47 var det 43 som 
fikk CT før SP, og disse 43 ble da sammenlignet med 43 pasienter uten klinisk forverring. En 
kontraindikasjon for SP ble funnet hos 6 pasienter med klinisk forverring (14%) og 5 
pasienter uten forverring (11%). Studien konkluderer med at SP kan gjennomføres trygt i 
majoriteten av pasientene med ABM, da det kun er veldig sjelden at herniering skjer. De sier 
også at CT-screening etter kontraindikasjoner kan anses som en metode, men at interrater-
reliabiliteten av denne metoden er moderat da det ble funnet en betydelig forskjell i 
bedømmelsen av CT-bildene som ble gjort i akuttsituasjonen og den retrospektive 
vurderingen av bildene.  
 
Glimåker et al.: Lumbar Puncture Performed Promptly or After Neuroimaging in Acute 
Bacterial Meningitis in Adults: A Prospective National Cohort Study Evaluating Different 
Guidelines” 
Målet med denne studien var å evaluere effekten av bildediagnostikk på utfall ved å 
sammenligne retningslinjer fra European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA) og svenske nasjonale 
retningslinjer vedrørende bildediagnostikk før SP da disse 3 retningslinjene har stor 
variabilitet i antall kontraindikasjoner (20). 815 pasienter ble registrert mellom 2008 og 2015 
og fulgt i opptil 6 måneder. Der fant de at å gå rett på SP vs. bildediagnostikk først var 
assosiert med en justert odds ratio (aOR) på 0.38 (95 % KI, 0.18-0.77) for mortalitet og 2.11 
(95 % KI, 1.47-3.00) for ønsket utfall. Den positive effekten av tidlig SP ble sett uavhengig av 
mental status og immunsuppresjon. De konkluderer dermed med at de svenske retningslinjene 
senker mortaliteten og øker ønsket utfall når sammenlignet med retningslinjer fra ESCMID 
eller IDSA. De strekker seg også så langt som å påstå at endret mental status og 
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immunsuppresjon ikke burde bli ansett som indikasjon for bildediagnostikk før SP. I tillegg 
viser de til funn som taler for stor grad av forsinket adekvat behandling ved CT-bruk. OR for 
tilfredsstillende behandling hos gruppene "ingen bildediagnostikk" vs. "bildediagnostikk" 
innen én time var 2.46 (95 % KI, 1.60-3.79), innen 2 timer var det samsvarende funn (OR 
2.12). Vi har sett på de ulike retningslinjers anbefalinger om bruk av bildediagnostikk før SP 
ved mistenkt ABM som oppgis i en oversiktlig og utfyllende tabell i artikkelen. Det vi ser er 
at de svenske retningslinjene er veldig mye mer tilbakeholdende til bruken av 
bildediagnostikk. Mental status skal være komatøs eller GCS <6 før dette regnes som nok 
endring for å regnes som kontraindikasjon. Dette er igjen strengere enn kravene for 
kontraindikasjoner ved OUS (GCS <8). Ved annen mistanke om masselesjon skal det også 
gjøres bildediagnostikk. Videre skal det ikke gjøres bildediagnostikk ved krampeanfall siste 
uke, alvorlig immunsupprimert status, tidligere sentralnervøs sykdom (CNS-sykdom) eller 
papilleødem. De andre retningslinjene åpner mer for bruken av bildediagnostikk og ligner i 
større grad retningslinjene ved OUS. Bare ESCMID anbefaler ingen bilder ved tidligere CNS-
sykdom eller papilleødem. Dette er en interessant og omfattende studie som taler for 
tilbakeholden bruk av CT. 
 
Glimåker et al: ”Early puncture in adult bacterial meningitis – rationale for revised 
guidelines” 
Oversiktsartikkel fra 2013 som tar for seg mye litteratur, med hele 52 referanser (5). 
Artikkelen kritiserer blant annet en annen veldig mye brukt og anerkjent studie på området, 
nemlig den prospektive studien med 301 pasienter med mistenkt ABM av Hasbun et al. (13), 
som vi tidligere har sitert under UpToDate sin retningslinje. Kritikken av studien går ut på at 
det i studien konkluderes med at CT-bruk før SP er god til å avdekke abnormaliteter. Dette 
kritiserer Glimåker et al. ved å påstå at målet med CT ikke er å avdekke morfologiske 
abnormaliteter per se, men avdekke kontraindikasjoner for gjennomføring av SP. De 
problematiserer også bruken av oftalmoskopi da papilleødem først utvikles etter 2 til 4 dager 
og at det kan være vanskelig å undersøke i akuttmottak (21). De konkluderer med at CT før 
SP hos voksne med ABM kan føre til unødvendig utsettelse av SP og behandling. Videre sier 
de at det uheldige forløpet med unødvendig CT-bruk, deretter fulgt av SP og behandling med 
antibiotika og kortikosteroider kan og bør unngås ved å endre retningslinjene ved å eliminere 
flere unødvendige kontraindikasjoner og slik senke terskelen for å gjennomføre SP 
umiddelbart. De har funnet 6 hovedpunkter med kliniske situasjoner som fremdeles burde 
være med som kriterier for å gjøre en CT først.  

1) Tegn til cerebral masselesjon 
2) Pågående eller truende herniering 
3) Pågående epileptiske anfall 
4) Papilleødem 
5) Alvorlig koagulopati INR>1.6 
6) Infeksjon på innstikksstedet 

 
Disse punktene samsvarer i stor grad med de som eksisterer i retningslinjer ved OUS og i 
UpToDate.  
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2.4 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 
Med dette kunnskapsgrunnlaget som basis er det ingen åpenbar grunn til ikke å stole på og 
følge retningslinjene som allerede eksisterer ved OUS og tilstrebe en konservativ bruk av CT. 
Vi har god evidens for å hevde at det kun bør tas en CT før SP etter en god klinisk evaluering 
som åpenbart oppfyller kriteriene som står som kontraindikasjoner, hvor CT er beste haste-
verktøy for å avdekke intrakranielle prosesser. Det kan til og med se ut til at OUS’ 
retningslinje er ganske tilbakeholden med spinalpunksjon sammenlignet både med 
internasjonale retningslinjer hvor blant annet UpToDate hevder at det ikke finnes noen 
absolutte kontraindikasjoner, men spesielt sammenlignet med Sveriges retningslinjer der 
kravene til oppfylte kontraindikasjoner er mye strengere med blant annet et krav om GCS<6 
for å oppfylle ”endret mental status”. Glimåker et al. har avdekket veldig spennende resultater 
som kan bidra med å redusere redselen for å spinalpunktere direkte ved ABM uten å utføre 
CT først. Vi har også sett at Costerus et al. finner resultater som taler for at CT er et uspesifikt 
verktøy til å vurdere faren for herniering, og også Hasbun et al., til tross for generell positiv 
holdning til CT-bruk, konkluderer med at kliniske tegn alene fint kan brukes til å avgjøre om 
truende intrakranielle prosesser kan være til stede.  
 
Det kan se ut til at det skjer et skift fra Hasbun et al. som i år 2001 i stor grad forsvarer bruken 
av CT før SP idet han hevder at det kan være et nyttig screeningverktøy (13), til Glimåker et 
al. som i år 2018 har samlet god evidens for å argumentere sterkt i mot denne holdningen og 
hevder at det til og med kan være farlig (20). Hvis det hadde vært slik at retningslinjene ble 
fulgt til punkt og prikke ville en også se at behandling ikke ble forsinket, da samtlige 
retningslinjer sier at antibiotika skal gis før CT ved mistanke om ABM. Problemet oppstår 
når dette punktet ikke overholdes. Da ville det kunne være preventivt å redusere CT-bruk, for 
å kunne tilstrebe forløpet med SP først, deretter oppstart med antibiotika etter at blodkulturer 
er sikret. Dette vil ikke bare øke overlevelsen på grunn av tidligere oppstart av antibiotika, det 
ville også kunne sikre bedre kunnskap om diagnose, mikrobe og resistensmønster.   
 
Vi kan konkludere med at det er stor grunn til å stole på de retningslinjene som gjelder. 
Gjennom PICO-spørsmål har vi funnet relevant litteratur som i stor grad har vist at vi burde 
ha en konservativ tilnærming til CT før spinalpunksjon. CT bør utelukkende brukes ved 
kliniske tegn på økt intrakranielt trykk. CT kan i verste fall føre til forsinket behandling og 
død.  
	
2.5 Kunnskapsgrunnlaget for effekt av tiltakene 
Et pyramidesøk i McMaster PLUS med søkefokus på dokumenterte tiltak i en klinisk hverdag 
ga ingen relevante artikkelfunn med god overføringsverdi. Etter videre søk fant vi en artikkel 
fra sykepleien.no fra 2013 som har sett på tiltak for økt fagutvikling. De trekker frem 
undervisning som et som godt virkemiddel, men at forkunnskap, motivasjon, og personlig 
interesse har stor betydning for effektutfallet, i tillegg til evnen til å implementere dette i en 
klinisk hverdag (22). Refleksjon og dialogundervisning rundt temaer har vist seg å være 
effektive. Til slutt trekker de frem personlig veiledning som et godt tiltak som fremmer økt 
kompetanse (22).  
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Kunnskapssenteret utarbeidet en rapport i 2015 med tittelen ”Effekt av tiltak for 
implementering av kliniske retningslinjer” (23). Denne rapporten understøtter at kurs, 
undervisning og personlige tilbakemeldinger har vist dokumentert effekt, men at effektene 
varierer. Ut over dette er det usikkerhet rundt hvor stor klinisk betydning andre tiltak kan ha, 
og hvor stor nytte pasientene har av disse tiltakene, i form av helseutfall for hver enkelt (23). I 
del 3 vil vi gjøre rede for våre valgte tiltak med utdypende informasjon.  
	

3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer  
3.1 Dagens praksis 
3.1.1 Organisering 
Ullevål sykehus er en del av OUS og er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, 
regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst, samt innehar en rekke nasjonale funksjoner. I 
2014 ble det nye akuttmottaket åpnet og med over 29 000 pasientinnleggelser årlig (24), er det 
et av landets travleste akuttmottak. Akuttmottaket er hovedsetet for mottak av kritisk syke 
pasienter i OUS. Omkring 10-15% av alle innleggelser årlig tas imot av avanserte team 
bestående av leger, sykepleiere, radiografer og bioingeniører (24).  
 
På dagtid er det sekundærvakt (overlege/erfaren lege i spesialisering (LIS)) som har det 
overordnede medisinske ansvaret og som triagerer pasientene. Det arbeider fire LIS2-leger og 
en LIS1-lege som står for primær undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasientene. 
Ifølge Else Quist-Paulsen (2018, personlig meddelelse) er disse del av en vaktplan med 70-80 
LIS-leger som går i en 10-delt turnus, noe som resulterer i høy ”turnover” på legesiden.  
 
3.1.2 Epidemiologi 
I løpet av 2014-15 ble det utført totalt 296 spinalpunksjoner ved Ullevål. Disse ble registrert i 
forbindelse med en studie som pågikk. 52 ble ekskludert fordi de ikke fylte 
inklusjonskriteriene eller ikke samtykket til å delta i studien. Av de 244 pasientene som 
gjennomgikk spinalpunksjon, ble meningitt/meningoencefalitt mistenkt hos 172 (70%). Hos 
de resterende 72 (30%) var det mistanke om encefalitt. Av de 172 pasientene med mistenkt 
meningitt, ble det til slutt diagnostisert akutt bakteriell meningitt hos 14, serøs meningitt hos 
47 og encefalitt hos 6. Da vi ønsker å se på CT-bruk før spinalpunksjon ved mistanke om 
meningitt, er det disse 172 pasientene vi heretter vil forholde oss til. 
 
Av de 172 pasientene med mistenkt meningitt/meningoencefalitt ble det utført CT i forløpet 
hos 155 pasienter (90%). Hos 129 pasienter ble CT tatt før spinalpunksjon (75%). Det 
foreligger ikke tall for hvor mange av disse som faktisk hadde indikasjon for CT, men ifølge 
E. Quist-Paulsen (2018, personlig meddelelse) er det lite sannsynlig at så mange hadde 
symptomer/funn som ga indikasjon for CT. Dette kan vitne om at det tas for mange CT på 
dårlig indikasjon. 17 av pasientene (10%) ble ikke undersøkt med CT.  
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3.1.3 Fiskebeinsdiagram 
I et akuttmottak er det stort arbeidspress, travle vakter og mange aktører som bidrar til 
pasientflyten. I kartlegging av hvorfor det forekommer avvik fra gjeldene retningslinjer, 
utarbeidet vi et fiskebeinsdiagram, se figur 1. Etter samtale med Else Quist-Paulsen har vi 
kommet med noen forslag til mulige årsaker. Diagrammet brukes videre som utgangspunkt 
for hvor vi ønsker å sette inn forbedringstiltak. 
 

 
 
Figur 1: Fiskebeinsdiagram med mulige forklaringer på hvorfor det avvikes fra gjeldene retningslinjer 
i akuttmottaket.  
 
 
3.1.4 Flytskjema 
Flytskjema beskriver dagens praksis rundt innleggelse av en pasient med mistenkt meningitt. 
Skjemaet beskriver også forslag til hvordan ny praksis vil være dersom retningslinjene følges.  
 

	

CT-undersøkelse	
før	spinalpunksjon		

MENNSKER (Lege) 
- Husker ikke retningslinje/ikke oppdatert 
- Redd for å gjøre feil 
- Redd for å utføre spinalpunksjon eller 
for lite trening i prosedyren.  
- CT er forventet som del av fullstendig 
forløp  
	

Miljø 
- Vanskelig tilgjengelige 
retningslinjer  
- «Flokkmentalitet» 
- Bare ta en CT for å være 
sikker  

Metode 
- Dårlig rutiner   
- Lite opplæring av lokale 
rutiner  
	

Maskin 
- Alltid tilgjengelig  
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Figur 2: Flytskjema i mottak på Ullevål sykehus. 
 
 
3.2 Tiltak 
Målet med dette kvalitetsforbedringsprosjektet er å redusere andelen unødvendige CT-
undersøkelser av pasienter med mistenkt meningitt. For å oppnå dette har vi utarbeidet 
følgende tiltak: 

						Dagens	praksis																																																								Ny	praksis		

Triagering	
sekundærvakt	/	

spl		

Triagering	
sekundærvakt	/		

spl	

Innleggelse	av	pasient		 Innleggelse	av	pasient		

Team	mottak		

Legeundersøkelse		

Meningitt-mistanke		

Legeundersøkelse	

Meningitt-mistanke		

CT-	
undersøke

lse		

Spinalpunksjon		

OPPSTART	ANTIBIOTIKA		

NEI	 JA		

CT	
undersøk

else		

Spinalpunksjon		

KONTRAINDIKASJON	SPINALPUNKSJON?		

OPPSTART	ANTIBIOTIKA		

OPPSTART	
ANTIBIOTIKA		



	 16	

 
Tiltak 1: Utarbeide skjema i ”spinalpunksjonspakken” 
Når en pasient med mistenkt meningitt meldes/ankommer akuttmottaket, tas settet for 
spinalpunksjon frem. Kolleger som arbeider i mottaket forteller at settet tas frem før en 
eventuell CT-undersøkelsen gjennomføres. Dette åpner opp for et enkelt system med et 
avkrysningsskjema som ligger synlig ved åpning av ”pakken”, og som ansvarlig lege må fylle 
ut. Dette skjemaet bør følge med i pasientens journal. Dette vil gjøre retningslinjene rundt 
CT-undersøkelsen klarere og lettere for legen å forholde seg til.  

 
Figur 3: Forslag til avkrysningsskjema. 
 

Tiltak 2: Informasjonsplakat i akuttmottak 
Henge opp en lett synlig plakat på vaktrommene til legene og sykepleierne. Plakaten må ha et 
fengende bilde og en enkel og klar tekst som forklarer retningslinjene på en god måte, slik at 
det er mulig å få med seg dette i en krevende og stressende vakthverdag. Dette vil 
forhåpentligvis gjøre legene mer oppmerksomme når de får inn en pasient med meningitt. Det 
naturlige er at denne plakaten henger oppe under prosjekttiden på 6 måneder.  
 
Tiltak 3: Informasjonskampanjer   
Tilstrekkelig informasjon om retningslinjer som er tilpasset mottakeren viser at helsepersonell 
øker sin kvalitet i arbeidet (22). Undervisning rundt prosedyren og retningslinjene på et 
morgenmøte er en god måte å nå ut til helsepersonell som går i turnus. I denne 
undervisningen bør det gjennomgås relevante caser med to-veis kommunikasjon for bedre 
innlæring av retningslinjer. Det kan også være nyttig å arrangere lunsjseminarer der 
retningslinjene og prosedyren ”spinalpunksjon” gjennomgås. Dette kan gjøre legene tryggere 
på å håndtere denne formen for diagnostikk. 
 
Tiltak 4: Informere om kvalitetsforberedningsprosjektet  
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Informere LIS-leger som går i vaktordning om at det foregår et kvalitetsforbedringsprosjekt 
der man skal undersøke og redusere uriktig CT-bruk ved spinalpunksjon. Dette kan medvirke 
til at legene endrer sin praksis – Hawthorneeffekten (25). I vårt tilfelle blir atferdsendringen at 
retningslinjene følges. 
 
3.3 Kvalitetsindikatorer 
I dette kvalitetsforbedringsprosjektet har vi valgt en prosessindikator og en resultatindikator: 
 

1. Andel CT-undersøkelser som tas før spinalpunksjon på riktig indikasjon  
2. Tid fra ankomst til antibiotikabehandling er etablert.  

 
Andel CT-undersøkelser som tas før spinalpunksjon på riktig indikasjon 
Dette er en prosessindikator fordi den utgjør et mål for den kliniske praksisen i form av at 
legene utfører adekvat diagnostikk etter gjeldende retningslinjer for Ullevål sykehus. Dette er 
en særlig relevant indikator da inntrykket i dag er at det er et overforbruk av CT som kan ta 
unødvendig mye tid bort fra det som er vesentlig for pasienten, nemlig resultatindikatoren ”tid 
fra ankomst til antibiotika”. Vi vil måle indikatoren ved å kartlegge antall pasienter som fikk 
gjennomført CT før spinalpunksjon på riktig indikasjon ut i fra gjeldende retningslinjer, 
sammenliknet med totalt antall CT som tas ved mistenkt meningitt. Vi ser for oss at når en 
pasient med mistenkt meningitt legges inn i mottak, sender ansvarlig lege en ”gul lapp” på 
pasienten i DIPS til den i prosjektgruppen som skal gjennomgå journaler. For at legene skal 
huske dette foreslår vi at det kan stå en påminnelse på avkrysningsskjemaet i 
spinalpunksjonspakken som bør følge med i pasientens journal. Senere gjennomgås de 
aktuelle pasientene i DIPS, det registreres om CT ble tatt før spinalpunksjon og om det i 
innkomstjournalen finnes beskrivelse av de absolutte kontraindikasjonene for spinalpunksjon 
uten CT først. Fordi kontraindikasjonene er alvorlige symptomer, antar vi at eventuell 
tilstedeværelse av symptomene vil registreres i pasientenes innkomstjournal. Hvis ikke 
kontraindikasjonene beskrives spesifikt i journalen, antar vi at CT ble tatt på feilaktig 
grunnlag. Disse tallene sammenlignes deretter med tallene vi har for perioden 2014-2015. En 
slik telling i journalsystemet vil være en pålitelig og god måte å samle informasjonen.  
 
Tid fra ankomst til antibiotika er etablert 
Det som betyr noe for den enkelte pasient er tid fra ankomst til oppstart av antibiotika og at 
denne pasientflyten foregår effektivt. Unødvendig tidsbruk kan være fatalt. Dette er en klar 
resultatindikator som lar seg undersøke ved å gjennomgå prejournal/journalsystem med ”tid-
inn-i-mottaket” og ”tid-oppstart-antibiotika” og på en enkel måte finne gjennomsnittlig 
tidsbruk (antall pasienter som får antibiotika innen en bestemt tidsramme/totalt antall 
pasienter som får antibiotika). 
 
Andre indikatorer som ble vurdert, men ikke valgt her, er mulige langtidskonsekvenser av 
stråledosen som unødvendige CT-undersøkelser gir. Dette tidsperspektivet er langt og lar seg 
ikke måle på en god måte. Risikoen for herniering ved spinalpunksjon er en opplagt indikator 
å se på og vil ha stor betydning for pasienten, men erfaring viser at dette forekommer svært 
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sjeldent og har ingen klar relasjon til økt intrakranielt trykk som risikofaktor (20, 26). Vi har 
derfor unnlatt å vurdere dette. 
	

4 Prosess, ledelse og organisering 
4.1 Modell for kvalitetsforbedring 
Som utgangspunkt for gjennomføring av vårt kvalitetsforbedringsprosjekt, har vi valgt 
Helsedirektoratets modell for kvalitetsforbedring (27). Se figur 4. 

 
  Figur 4. 
 
Modellen er basert på fem faser, der hver fase består av flere trinn som kartlegges og 
gjennomføres. Fasene er nummererte og har piler som indikerer overgang fra en fase til den 
neste. I praksis jobber man ofte med flere faser samtidig. Pilen i midten av sirkelen illustrerer 
at det underveis i prosessen kan være aktuelt å gå tilbake til tidligere faser for å optimalisere 
prosessen og sikre at man nærmer seg oppsatt mål. Fasene danner en sirkel og dette skal 
illustrere at systematisk forbedringsarbeid er en vedvarende prosess der fokus og tiltak 
kontinuerlig endres for å oppnå ønsket resultat. Når én runde i sirkelen er gjennomført, er det 
gjerne nødvendig med nye runder. Antallet runder som trengs og tiden det tar å gjennomføre 
en runde, avhenger av prosessens kompleksitet (27).  
 
Forberedelsesfasen handler om å erkjenne at det finnes et behov for forbedring, klargjøre 
kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for forbedringsprosjektet og forankre og organisere 
forbedringsprosjektet. I planleggingsfasen skal dagens praksis og behovet for endring 
kartlegges, samt målsetting med prosjektet, måleverktøy og forbedringstiltak velges. 
Utførelsesfasen handler om praktisk gjennomføring av prosjektet. I de to siste fasene skal 
effekten av igangsatte tiltak evalueres, samt prosjektet justeres dersom det er behov for 
endringer (27). 
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4.2 Forberede 
Mesteparten av denne fasen er beskrevet tidligere i oppgaven.  
 
At et kvalitetsforbedringsprosjekt er forankret i ledelsen er viktig for å lykkes med prosjektet 
(28). Da vårt prosjekt handler om å reimplementere en allerede kjent og etablert retningslinje, 
tenker vi at prosjektet allerede er forankret i ledelsen, både i akuttmottaket og på sykehuset 
generelt.		Ytterligere forankring kan oppnås gjennom utnevnelse av en prosjekteier og 
opprettelsen av en prosjektgruppe.  
 
Prosjekteier har det overordnede ansvaret for prosjektet. Vi foreslår at prosjekteier kan være 
akuttmottakets avdelingsleder. Prosjekteier skal fungere som bindeledd mellom 
akuttmottakets ledelse og prosjektgruppen.  
 
Prosjektgruppens oppgaver vil være å planlegge prosjektet, samt drifte den praktiske 
gjennomføringen. Gruppens sammensetning bør foreslås av ledelsen, for å få med riktige 
personer tilpasset mottakets behov og ressurser. Vi foreslår opprettelse av en liten 
prosjektgruppe. Foruten at dette er mindre ressurskrevende enn en stor, tenker vi at en liten 
gruppe gir gode forutsetninger for en klar ansvarsfordeling innad i gruppen. Dette kan føre til 
at de som er med blir godt involvert og får en tydelig tilhørighet til prosjektet. Vi foreslår at 
gruppen består av en overlege i indremedisin (fortrinnsvis en infeksjonsmedisiner), en LIS1-
lege, en erfaren LIS-lege og en fagutviklingssykepleier som jobber i mottak. Overlegen vil ha 
forutsetninger for god medisinsk kompetanse knyttet til utredning og behandling av meningitt 
og vil kunne ha et overordnet medisinsk ansvar. LIS-legene og sykepleier vil kunne jobbe for 
å forankre prosjektet i mottak innenfor sine respektive yrkesgrupper. Det er en styrke om 
disse personene er interessert i kvalitetsforbedringsarbeid. Å ha en prosjektgruppe med 
representanter fra ulike aktuelle yrkesgrupper, øker sjansen for å forankre prosjektet på flere 
nivåer i mikrosystemet. 
 
4.3 Planlegge  
Planleggingsfasen har blitt presentert i større detalj i del 3 av oppgaven.  
 
For å kartlegge dagens praksis og hvorfor legene ser ut til å avvike fra gjeldende 
retningslinjer, ønsker vi initialt å undersøke begrunnelsen for legenes CT-bruk. Kartleggingen 
kan foregå ved at alle legene som jobber i mottak, skriftlig bes svare på følgende spørsmål: 

• Har du spinalpunktert de siste fire ukene?	
• Ble det tatt CT før spinalpunksjon?	
• Hva ønsket du å oppnå ved å ta CT før spinalpunksjon for denne pasienten?	
• Kjenner du til retningslinjene for CT-bruk i forbindelse med spinalpunksjon for 

Ullevål sykehus?	
	

Svarene kan bidra til å identifisere hvilke tiltak prosjektet bør fokusere på. Andre mulige 
årsaker til avvik fra retningslinjene er presentert i flytskjemaet i figur 2. Svarene må være 
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anonymiserte. Ved å be alle LIS-legene som har vakt i akuttmottaket om å svare reduseres 
forhåpentligvis risiko for følelse av uthenging. 
 
Målet med vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er at det hos pasienter med mistenkt meningitt, 
skal tas CT før spinalpunksjon på riktig indikasjon. I praksis innebærer dette at vi forventer en 
nedgang i CT-bruk for denne pasientgruppen etter gjennomførelse av 
kvalitetsforbedringsprosjektet. Ideelt sett burde ønsket reduksjon være kvantifisert på forhånd, 
slik at det er klart når og hvis signifikant nivå nås. Dette har vært vanskelig, da insidensen av 
mistenkt meningitt er lav og det er få pasienter i de aktuelle ukene som innlemmes i 
prosjektet. Vi mener også at om indikasjoner for CT-bruk foreligger hos en gitt pasient, bør 
veie tyngre i vurderingen av prosjektets effekt enn om en gitt tallverdi er nådd.  
 
4.4 Utføre  
Vi foreslår at prosjektet startes i midten av august 2018 og går over 6 måneder. Vi foreslår 
videre at etablering av prosjektgruppen og deres forberedelser (planlegging av 
informasjonsmøtet for LIS-legene og sykepleierne, samt produksjon av avkrysningsskjema til 
spinalpunksjonspakkene og plakater til mottak) gjennomføres i løpet av de første to ukene. 
Deretter følger en periode på to uker der plakatene og skjemaene distribueres og møtene 
holdes. Vi tenker at overlegen i prosjektgruppen kan holde presentasjonen på 
informasjonsmøtene, at LIS-legene kan ha ansvar for å produsere og henge opp plakatene i 
mottak og at fagsykepleier kan ha ansvar for å kopiere opp og distribuere skjemaene i 
spinalpunksjonspakkene. Videre får LIS-legene i mottak jobbe som normalt i 16 uker. Etter 
disse 16 ukene er det tid for journalgjennomgang i DIPS av pasienter innlagt med mistenkt 
meningitt. Dette setter vi av fire uker til. 
 
Med oppstarten i august blir ikke prosjektet forstyrret av sommerferieavvikling. I tillegg kan 
nye LIS1-leger inkluderes slik vi har beskrevet tidligere. 6 måneder er en begrenset 
tidsperiode, selv om enkelte kan mene at det er et for langt tidsintervall mellom prosjektstart 
og første evaluering. Fordi det er lav insidens av mistenkte meningitter, har vi likevel valgt å 
gjøre det slik. 
 
4.5 Evaluere og følge opp 
For vårt prosjekt starter evaluering/oppfølging med journalgjennomgang 16 uker etter 
implementering av foreslåtte tiltak.		
 
I prosjektet gjennomført i 2014-2015 ble det registrert 172 pasienter med mistenkt meningitt 
på to år. Basert på disse tallene kan vi estimere at det vil legges inn omtrent 26 pasienter med 
mistenkt meningitt i løpet av de 16 ukene av prosjektet der registrering foregår. 16 uker er 
muligens ikke nok tid til å gi et solid tallmessig grunnlag for vurdering av om 
kvalitetsforbedringsprosjektet har hatt effekt. Det vil imidlertid kunne indikere om prosjektet 
påvirker pasientforløpet i positiv retning.		
 	



	 21	

Ved en endring i retning av mer riktig CT-bruk, lar vi legene i tre nye måneder fortsette som 
de har gjort. Ved tilsynelatende feilaktig CT-bruk, ønsker vi å kartlegge begrunnelsen for CT-
bruken på ny. Kartleggingen kan foregå tilsvarende den vi foreslo i planleggingsfasen av 
prosjektet. Med utgangspunkt i legenes svar, vil våre igangsatte tiltak vurderes og eventuelt 
endres. 	
	
Dersom tiltakene vi har foreslått ser ut til å ha ønsket effekt og CT-bruk før spinalpunksjon 
går ned, vil neste skritt være å implementere tiltakene i den daglige driften ved medisinsk 
mottak på lang sikt. Dette kan gjøres ved at avkrysningsskjemaene videreføres. Det kan også 
være nyttig å gjennomføre regelmessige lunsjseminarer/lignende informasjonsmøter om 
bakgrunnen for prosjektet og kunnskapsgrunnlaget for retningslinjen. Å analysere journaler 
for aktuelle pasienter et par ganger i året kan være tidskrevende, men kan bidra til å beholde 
fokus. Akuttmottakets ledelse bør bestemme hvem som eventuelt skal gjøre dette, samt når og 
hvordan det skal gjøres. 	
 
4.6 Potensielle utfordringer knyttet til ledelse og organisering 
Dersom vårt kvalitetsforbedringsprosjekt har ønsket effekt, endrer vi praksis i medisinsk 
mottak ved Ullevål sykehus drastisk. Mange opplever slike endringer som utfordrende og vi 
kan derfor forvente å møte motstand mot implementeringen av vårt prosjekt (28). Generelt vil 
det være nyttig å kartlegge eventuell motstand, for eksempel gjennom bruk av et 
spørreskjema, for på best mulig måte prøve å endre motstanden. 	
 	
En utfordring prosjektet kan møte, er at prosjektdeltakerne (LIS-legene) ikke ser nytten av å 
følge retningslinjen i større grad enn de gjør - det må jo være bedre å ta en CT for mye enn en 
for lite. Slike holdninger ønsker vi å endre tidlig ved å holde informasjonsmøter med 
presentasjon av retningslinjens kunnskapsgrunnlag initialt i prosjektet. Målet for møtene er at 
deltakerne skjønner behovet for endring og støtter tiltakene vi ønsker å gjennomføre. Møtene 
bør være lagt opp slik at deltakerne kan stille spørsmål og komme med innspill til prosessen. 
Å bli hørt og tatt på alvor bidrar forhåpentligvis til at deltakerne utvikler et eierforhold til 
prosjektet, noe som igjen kan resultere i at de hjelper prosjektgruppen med gjennomførelsen. 
På møtet vil det også være viktig å presisere at mottakets ledelse støtter legene i å følge 
retningslinjene. I tillegg tenker vi det er lurt å fremme at å følge retningslinjen bidrar til bedre 
pasientbehandling da det vil:  

• Kunne frigjøre ressurser til andre formål og andre pasienter.	
• Gi mindre unødvendig stråledose mot aktuell pasient. 	
• Kunne gi raskere behandling, dersom CT-bruk gir forsinket antibiotikabehandling.	

	
Medisinsk mottak ved Ullevål sykehus er et stort mikrosystem med mange ansatte. I tillegg 
har vi fått opplyst at det er gjennomgående med hyppig utskiftning av personell. Dette byr på 
logistiske problemer når det gjelder den praktiske gjennomføringen av vårt prosjekt og å få 
forankret prosjektet blant de ansatte. Enkelte kan hevde at det ikke er vits i å gjennomføre 
prosjektet, for det vil uansett være mange som ikke vet hva prosjektet handler om. På grunn 
av dette er det ekstra viktig at prosjektet har støtte i mottakets ledelse. Dette er med på å vise 
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at prosjektet og retningslinjen er viktig og skal prioriteres. I tillegg vil det at ledelsen tydelig 
er med på laget, bidra med trygghet til legene som faktisk må ta avgjørelsen om 
spinalpunksjon skal gjennomføres med eller uten CT først. Det er disse legene som må leve 
med frykten for herniering i forbindelse med spinalpunksjon. Da er det er godt å vite at de har 
ledelsen i ryggen dersom uønskede hendelser skulle skje og retningslinjen er fulgt på riktig 
grunnlag.  
 

5 Diskusjon 
Vi har i teksten over argumentert for, og underbygget behovet for, å følge de faktiske 
retningslinjer som foreligger (ved OUS, Ullevål) vedrørende kontraindikasjoner for 
spinalpunksjon (antitetisk: indikasjon for CT). Videre har vi skissert mulige tiltak som bør 
iverksettes for måloppnåelse (se prosess- og resultatindikator over). OUS’ retningslinje er 
prinsipielt overensstemmende med internasjonale retningslinjer, noe som taler for dens 
validitet. Retningslinjen er videre utformet med presis beskrivelse av de absolutte 
kontraindikasjoner, og skal i så måte være enkle å følge. Vi vil i det følgende argumentere for 
hvorfor prosjektet burde gjennomføres som beskrevet over. 
 
For det første: selve verdien til enhver retningslinje forvaltes av de som retningslinjen er 
intendert for (her: leger ved akuttmottaket, OUS). Dersom retningslinjen ikke benyttes har 
den heller ingen verdi. Ved å iverksette prosjektet, kan retningslinjens verdi gjenopprettes. 
Ved å følge retningslinjen vil tid til administrering av antibiotika forkortes (se over). For det 
andre er det relativt billig å gjennomføre prosjektet, og det bør i så måte ikke legge slag på 
økonomiske ressurser. For det tredje så er alle tiltakene vi har skissert enkle å gjennomføre. 
Samlet taler dette klart for gjennomføring av prosjektet. 
 
Videre kan det spekuleres i om et presumptivt vellykket prosjekt som dette kan ha 
ringvirkninger for andre retningslinjer. Ved å øke bevisstheten rundt én retningslinje, og 
verdien den har, kan den tilgrunnliggende holdningen om å følge retningslinjer generelt øke 
proporsjonalt. Endelig kan man argumentere for at det konsekvensetisk er galt å rekvirere 
bildediagnostikk når det ikke er indisert: den elektromagnetiske strålingen en CT-undesøkelse 
medfører, er på sikt skadelig for individet, etter modellen om en lineær risiko, uten en 
terskelverdi. Samme argument er også gyldig etter ikke skade-prinsippet. 
 
Det er likevel noen holdepunkter for at et slik prosjekt har utfordringer knyttet til seg, og som 
isolert sett kan tale for at prosjektet ikke bør gjennomføres. For det første er det mange ansatte 
som jobber i akuttmottaket, og det vil ta lengre tid før alle er oppdatert og informert om 
prosjektet. Under dette kommer også det at det er hyppig utskiftning av personalet ved OUS. 
Videre kan man ved CT uten kontraindikasjoner for direkte spinalpunksjon, oppdage 
tilfeldige funn. Den kliniske nytteverdien er trolig liten. Likevel gjør ikke disse argumentene 
seg gyldige for ikke å gjennomføre prosjektet: et hvert prosjekt hvis hensikt er å endre 
gjeldende rutiner, har lignende utfordringer knyttet til seg. Det viktigste er å være 
utfordringene bevisst, slik at en på forhånd kan optimalisere betingelsene for gjennomføring. 
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6 Konklusjon 
Ved enkle, og lite ressurskrevende tiltak, kan man redusere antall bildediagnostiske 
undersøkelser som ikke er indisert, med de positive følger dette medfører. Vi mener derfor at 
prosjektet bør gjennomføres. 
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