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Sammendrag  

 
Bakgrunn: Transfusjon av blodprodukter er essensielt i moderne medisin og kan i mange tilfeller 

være livreddende. Blodtransfusjon er imidlertid ikke ufarlig og kan gi alvorlige komplikasjoner, noe 

som har ført til at det de siste årene har blitt mer fokus på, og utviklet retningslinjer for restriktiv 

transfusjonspraksis. Medisinsk klinikk ved Lovisenberg sykehus kjenner til de nye retningslinjene, 

men har sett et behov for systematisk implementering av disse i sin klinikk.  

 

Kunnskapsgrunnlag: Både norske og internasjonale retningslinjer anbefaler restriktiv 

transfusjonspraksis, med spesifikke grenser for hemoglobin-nivå for ulike pasientgrupper. 

Hovedregelen bør være at transfusjoner reserveres til hemoglobinkonsentrasjon < 7 g/dl hos stabile 

pasienter uten hjertesykdom. Det anbefales også å kun bestille én SAG av gangen, og foreta en ny 

klinisk vurdering med tanke på indikasjon for ytterligere transfusjon.  

 

Dagens praksis: Ved medisinsk klinikk på Lovisenberg sykehus bestemmes indikasjonen for 

transfusjon av behandlende lege, i praksis ofte LIS-leger. Vurderingene gjøres hovedsakelig på 

bakgrunn av pasientens hemoglobinkonsentrasjon, mens pasientens symptomer og tidsaspektet for 

fallet i hemoglobinkonsentrasjonen tas i mindre grad med. Vår kontakt ved mikrosystemet beskriver 

at det vanligvis ordineres SAG dersom pasienten har hemoglobinkonsentrasjon rundt 8-9 g/dl og at 

det fortsatt ofte rekvireres 2 SAG av gangen til tross for kjennskap til de nye retningslinjene. Han har 

likevel inntrykk av at det har blitt noe bedre de siste årene. Tallene for antall transfusjoner ved 

klinikken viser en nedgang mellom 2014 – 2016. Nyere tall er ikke tilgjengelig på dette tidspunkt.  

 

Mål, tiltak og indikatorer: Målet for vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er at antall SAG som 

transfunderes ved mikrosystemet går ned. Dette vil vi gjøre ved å implementere de nye retningslinjene 

for restriktiv transfusjonspraksis ved mikrosystemet ved hjelp av ulike tiltak. Tiltakene vi mener er 

relevante er oppdatering av Ullevåls elektroniske metodebok, internundervisning for leger og 

sykepleiere, utarbeide flytskjema for påminnelse, samt en ”sjekkboks” på rekvisisjonsskjemaet for 

blodbestilling der legen bevisstgjøres på om indikasjonen for bestilling av mer enn en SAG er tilstede. 

Vi har valgt 2 prosessindikatorer der vi direkte måler antall transfusjoner og andel bestillinger som 

kun inneholder én SAG.  

 



 

Prosess, ledelse og organisering: Kvalitetsforbedringsprosjekter trenger en strukturert 

modell for vellykket gjennomføring. Et viktig utgangspunkt for gjennomførelse er en tverrfaglig 

forståelse og enighet om behovet for endring. Som forberedelse til prosjektet anbefaler vi å lage en 

prosjektgruppe med representanter både fra ledelsen og ulike yrkesgrupper, og at de i planleggingen 

tar utgangspunkt i PDSA-modellen, samt fordeler oppgaver mellom seg som skal sikre at alle 

tiltakene blir igangsatt. I utføringsfasen er internundervisningen spesielt viktig, da dette 

forhåpentligvis vil bidra til engasjement for prosjektet blant avdelingens øvrige leger og sykepleiere. 

Vi anbefaler at prosjektgruppen møtes månedlig for evaluering og eventuell korrigering av 

prosjekttiltakene.  

 

Diskusjon/Konklusjon: Det er en klar internasjonal anbefaling om at en mer restriktiv 

transfusjonspraksis er til det beste for pasientene. Selv om medisinsk klinikk allerede er kjent med 

anbefalingene, uttrykkes det en klar vilje til forbedring og et ønske om implementering av 

retningslinjene på mikronivå. Dette ønsket, samt at tiltakene er relativt enkle og billige bidrar til at 

prosjektet er praktisk gjennomførbart. Ved å benytte muntlig bevisstgjøring, visuell påminnelse og 

oppdatering av en mye brukt skriftlig kilde  har vi tro på at gjennomføringen vil kunne redusere antall 

SAG-transfusjoner ved klinikken. Dersom tiltakene ikke viser seg å gi ønsket utslag, må de evalueres 

og eventuelt endres på prosjektgruppens møter. Prosjektet er viktig å gjennomføre da oppnåelse av 

målsetningen kan bidra til å øke pasientsikkerheten, redusere kostnader og effektivisere ressursbruken 

ved klinikken. 
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1.0 Tema og problemstilling  
 

I 2016 ble det transfundert 173 688 erytrocyttkonsentrater, 44 349 enheter Octaplas (plasma) og 27 

461 trombocyttkonsentrater ved norske sykehus. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ble det i løpet 

av 2017 transfundert 947 erytrocyttkonsentrater (1). Transfusjon av blodprodukter er essensielt i 

moderne medisin og kan i mange tilfeller være livreddende.  

 

Blodtransfusjon er imidlertid ikke ufarlig og kan gi alvorlige komplikasjoner. Blant de mest fryktede 

er transmisjon av infeksiøs sykdom. For å redusere denne risikoen kvalitetssikres blodproduktene med 

serologisk testing og grundig mikrobiologisk undersøkelse. I tillegg unngås donorer med 

reiseanamnese i endemiske strøk. Selv om risikoen for transmisjon av infeksjon ved blodtransfusjon 

nå er redusert til 1 per 1 million transfusjoner i høyinntektsland, vil det alltid være en viss risiko for 

introduksjon av nye infeksiøse agens eller at dagens metoder ikke fanger opp enkelte mikrober. Ikke-

infeksiøse bivirkninger av blodtransfusjon inkluderer ødem, respirasjonssvikt, hemolytiske 

transfusjonsreaksjoner, sekundær hemokromatose og graft-versus-host disease (GVHD) (2). Selv om 

disse bivirkningene heldigvis er sjeldne, kan de, når de først oppstår være fatale. Det er derfor viktig 

at blodtransfusjon gjøres på riktig indikasjon og først etter at alternative løsninger har vært forsøkt, 

eller i alle fall vært vurdert.  

 

I de senere årene har det blitt utgitt flere internasjonale retningslinjer for transfusjon av røde 

blodceller: American Association of Blood Banks, United Kingdom National Clinical Guideline 

Centre, American Society of Anesthesiologists, British Committee for Standards in Haematology, 

American College of Physicians, Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee, British 

Committee for Standards in Haematology, Patient Blood Management Guidelines, Clinical Practice 

Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Felles for disse retningslinjene er at man anbefaler 

å legge mindre vekt på hemoglobin(Hb)-verdiene ved transfusjon og heller vektlegger pasientens 

symptomer og klinikk. Likevel anbefales en restriktiv transfusjonsgrense på mellom 7 og 8 g/dL En 

restriktiv transfusjonsgrense, inkludert det å transfundere en pose erytrocyttkonsentrat av gangen har 

vist å føre til lavere mortalitet og morbiditet (3,4,5,6,7). 

 

Dette arbeidet vil ta for seg Medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale sykehus som mikrosystem. 

Avdelingen har per dags dato ingen detaljerte retningslinjer for transfusjon, herunder hvor mange 

enheter blod som transfunderes per transfusjon. Transfusjoner gis i dag på bakgrunn av skjønnsmessig 

vurdering av vakthavende lege. Selv om klinisk skjønn er essensielt, vil skriftlige retningslinjer kunne 

hjelpe klinikeren med å ta gode evidensbaserte beslutninger. Vi vil her presentere 

kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak som sykehuset kan implementere for å innføre en evidensbasert 
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transfusjonsstrategi. Dette kan bidra til å øke pasientsikkerheten, redusere kostnader og effektivisere 

ressursbruken ved sykehuset. I dagens norske sykehus kalles ofte erytrocyttkonsentrater SAG, 

forkortet for SAGMAN-blod. SAGMAN er en forkortelse for saltvann-adenin-glukose-mannitol, en 

løsning brukt for å lagre erytrocyttene i blodbanken. Heretter vil erytrocyttkonsentrat benevnes med 

SAG.  

 

2.0 Kunnskapsgrunnlag  

 

2.1 PICO-spørsmål 

 

P— Voksne pasienter ved medisinsk avdeling  

 

I— Restriktiv praksis for transfusjon av SAG (Hb<7, 1 SAG per transfusjon) 

 

C—Dagens praksis (skjønnsmessig vurdering)  

 

O—Transfusjonskomplikasjoner, morbiditet, lengde på sykehusopphold 

 

 

2.2 Søkestrategi og metode 

 
Vi søkte i kunnskapspyramiden McMasterPlus basert på et PICO-spørsmål med en kombinasjon av 

søkeordene ”transfusion threshold”, ”indications”, ”adults” og fant flere relevante artikler fra Best 

Practice og UptoDate. I tillegg har vi sett på norske transfusjonsretningslinjer for transfusjon av 

blodprodukter på Oslo Universitetssykehus sine hjemmesider.  

 

2.3 Resultater  

Norske retningslinjer  

Anbefalingene i metodeboken for indremedisinere fra 2012 ved Oslo Universitetssykehus sier at 

ingen Hb-verdi i seg selv er en indikator for transfusjon. Pasienter med blødning kan være 

transfusjonstrengende med Hb >10 g/dl, mens pasienter som har hatt langsomt fallende Hb kan klare 

seg med Hb på 5-6 g/dl eller lavere, i alle fall frem til neste morgen (8). Disse anbefalingene er basert 
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på Transfusjonshåndboken (2011), som også er linket til i den elektroniske versjonen av 

metodeboken.  

Transfusjonshåndboken er nylig revidert (2017) med Norsk forening for immunologi og 

transfusjonsmedisin som utgiver (9). I denne håndboken er retningslinjene oppdatert. Videre følger et 

utdrag av retningslinjene:  

” Transfusjon av erytrocytter bør alltid være basert på en samlet klinisk vurdering, hvor også 

hemoglobinkonsentrasjonen inngår. Formålet med transfusjon er ikke å normalisere en 

hemoglobinkonsentrasjon, men å avhjelpe anemiske symptomer.  

Følgende hemoglobin-grenser for transfusjon bør  brukes hos innlagte pasienter som er sirkulatorisk 

stabile: 

- Pasienter uten hjertesykdom: Hemoglobinverdi< 7,0 g/dl 

- Pasienter med kronisk hjertesykdom: Hemoglobinverdi< 8,0 g/dl 

- Pasienter med akutt koronart syndrom: Høyere hemoglobingrense bør vurderes ut fra klinisk 

situasjon.  

Ved transfusjon av pasienter med kronisk anemi, f. eks i forbindelse med en hematologisk og/eller 

malign lidelse vil det være en klinisk vurdering om det er behov for erytrocyttransfusjon.  

Ved behov for erytrocytt- eller trombocyttransfusjon hos sirkulatorisk stabile pasienter, hvor 

hemoglobinkonsentrasjonen ikke ligger vesentlig under grensen for transfusjon, bør det i 

utgangspunktet bestilles 1 enhet erytrocytter eller trombocytter. Deretter vurderes effekten av 

transfusjonen og eventuell ny transfusjon gis. Det er en meget utbredt misforståelse at det alltid 

bør gis 2 enheter erytrocyttkonsentrat dersom transfusjon vurderes. Transfusjonsmål bør være en 

Hb konsentrasjon over eller lik trigger-Hb og/eller ønsket bedring av symptomer.” 

UpToDate 

Det er gode kliniske studier som tyder på at en restriktiv transfusjonspraksis, med Hb på 7 til 8 g / dL 

som indikasjon for transfusjon av SAG, er gunstig for pasientene. Bruken av retningslinjer som 

begrenser transfusjonen til dette spennet av Hb er trygg i de fleste pasientpopulasjoner, og kan 

forbedre kliniske utfall og redusere unødvendig transfusjon.  
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Det gis to anbefalinger i UpToDate om restriktiv transfusjonspraksis. Den ene anbefalingen er at for 

de fleste medisinske og kirurgiske inneliggende, hemodynamisk stabile pasientene (inkludert de i 

intensivavdelingen eller med septisk sjokk), anbefales transfusjon for å opprettholde Hb ved > 7 g/dl i 

stedet for en høyere terskel (grad 1B). Imidlertid kan det være tilfeller hvor pasienten er 

asymptomatisk med en Hb på 7 g/dL, og den kliniske vurderingen kan være å ikke administrere 

transfusjon (10). 

Den andre anbefalingen er at pasientene med underliggende kardiovaskulær sykdom, de som 

gjennomgår ortopedisk kirurgi, hjertekirurgi, samt oppegående pasienter bør transfunderes for å 

opprettholde Hb> 7 – 8 g/dl (grad 1B). Det kan imidlertid være tilfeller hvor pasienten er 

asymptomatisk ved Hb < 8 g/dL, og den kliniske vurderingen tilsier å ikke administrere SAG (10). 

Anbefalingene i UpToDate er klassifisert etter GRADE-systemet med et tall og en bokstav som følger 

hver anbefaling. Tallet angir styrke på anbefalingen med enten 1 (sterk) eller 2 (svak), mens 

bokstaven angir nivået av evidens fra studier med henholdsvis A (høy), B 

(moderat) eller C (lav). Begge anbefalingene om restriktiv transfusjonspraksis er gitt 1B, altså en sterk 

anbefaling basert på moderat evidens.  

 

National Institute of Clinical Excellence (NICE): 

National Institute of Clinical Excellence (NICE) i Storbritannia har retningslinjer basert på 

systematiske vurderinger fra RCT´er og tilgjengelige metaanalyser. Retningslinjene angir restriktiv 

transfusjonspraksis for pasienter som ikke har store blødninger eller akutt koronarsyndrom. 

Retningslinjene gjelder også pasienter med kronisk anemi (11).  

 

Internasjonale retningslinjer  

Patient blood management (PBM) er en kunnskapsbasert, multidisiplinær satsning for å optimalisere 

behandlingen av pasienter som kan trenge transfusjon av blodprodukter. Satsningen er anerkjent av 

WHO for å forbedre kliniske resultater og pasientsikkerhet. Konseptet PBM er utviklet for å fremme 

hensiktsmessige bestemmelser for bruk av blod, dets komponenter og derivater, og strategier for å 

redusere eller unngå behov for blodtransfusjon. En av hovedsatsingene er en mer restriktiv 
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transfusjonspraksis for transfusjon av erytrocyttkonsentrater, der lavest mulig effektiv dose av 

erytrocytter er anbefalt fordi liberal transfusjonspraksis ikke bedrer pasientenes resultat (12). 

 

WHO anbefaler alle sine medlemsstater å implementere PBM (13). 

 

  2. 4 Vurdering og oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 

Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler en restriktiv transfusjonspraksis, der stabile 

pasienter uten viktige risikofaktorer kun mottar transfusjon av erytrocytter ved Hb < 7 g/dl. Dersom 

pasienten er asymptomatisk kan legens kliniske vurdering tilsi å avstå fra transfusjon selv ved lavere 

Hb. Det totale kliniske bildet, der pasientens Hb er en viktig faktor, skal være førende for 

beslutningen om transfusjon. I retningslinjene er det også lagt vekt på antall SAG som gis ved hver 

transfusjon. Det anbefales å administrere lavest effektive dose av erytrocytter, som i praksis vil 

medføre at man kun bør bestille én enhet erytrocyttkonsentrat av gangen, og heller gjøre en ny 

vurdering av indikasjonen for transfusjon etter denne er gitt. Sistnevnte er en av hovedsatsingene i 

Legeforeningens nye kampanje ”gjør kloke valg”, som er inspirert av den amerikanske kampanjen 

”choose wisely” fra 2012 som et ledd i PBM- satsingen (14).  

 

3.0 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Dagens praksis  

Informasjon om dagens praksis i mikrosystemet er basert på samtaler med Gudmund Nordby, 

overlege ved medisinsk klinikk på Lovisenberg og tidligere klinikksjef ved samme avdeling. Figuren 

nedenfor viser antall SAG transfundert ved klinikken mellom 2012-2016. Tallene for 2017 er kun 

tilgjengelige for hele sykehuset og er angitt i oppgavens innledning. Tallene er hentet fra laboratoriet 

ved Lovisenberg sykehus av Gudmund Nordby.  
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Figur 1: Antall SAG gitt ved medisinsk klinikk, Lovisenberg sykehus 2012 – 2016.  

 

Etter samtaler med Norby kommer det frem at anbefalinger om restriktiv transfusjonspraksis er kjent 

ved sykehuset, men at det finnes et behov om en felles retningslinje for hele medisinsk klinikk for å 

implementere praksisen ved sykehuset. Det er ønskelig at retningslinjen skal være utfyllende på både 

veiledende Hb-grenser og på antall SAG. På bakgrunn av dette vurderer vi at 

kvalitetsforbedringsprosjektet vårt er relevant for mikrosystemet.  

 

Dagens praksis ved klinikken er at legene ordinerer SAG ved behov. Det vil som oftest være en LIS 

(lege i spesialisering) i akuttmottaket eller på vakt. Behovsvurderingen tas som oftest på bakgrunn av 

pasientens Hb, og pasientens symptomer og tidsaspektet for Hb-fallet tas i mindre grad med i 

vurderingen. Nordby sitt inntrykk er at transfusjon vanligvis ordineres dersom pasienten har Hb rundt 

8-9 g/dl. Tidligere ble det alltid ordinert 2 SAG ved hver transfusjon. Etter at mer restriktive 

transfusjonsanbefalinger har tilkommet har man ved klinikken forsøkt å begrense denne praksisen. 

Likevel uttrykkes det at det fortsatt oftest rekvireres 2 SAG av gangen ved klinikken. Rent praktisk 

skjer en bestilling ved at legen som ordinerer skriver en papirrekvisisjon til laben ved sykehuset. På 

rekvisisjonen finnes det en rubrikk for utfylling av kliniske opplysninger, men det er uvisst hvor mye 
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denne brukes, da det alltid vil utleveres blod uavhengig av manglende opplysninger eller opplysninger 

som ikke taler for transfusjonsindikasjon. Medisinsk klinikk mottar blod fra blodbanken ved Ullevål 

sykehus.  

 

3.2 Tiltak 

  

Basert på dagens praksis, gjennomførbarhet og nytteverdi har vi kommet frem til følgende tiltak som 

skal bidra til en endring av dagens praksis.  

 

1) Kontakte personen som er ansvarlig for Ullevål sin nettbaserte metodebok, og sikre at 

kapittelet om blodtransfusjon inneholder en lettfattet oppsummering av retningslinjene for 

transfusjon, samt at den henviser til siste versjon av Transfusjonshåndboka (2017).  

 

- Dette tiltaket anser vi for å være relevant da spesielt unge leger med mindre erfaring og med 

mindre tro på sin egen skjønnsmessige vurdering ofte vil søke veiledninger i metodebøker. 

Tiltaket vil derimot ikke favne alle, da mange bruker papirutgaven av metodeboken, som ikke 

vil inneholde de nye retningslinjene før en eventuell revisjon. Dette tiltaket vil heller ikke nå 

de mer erfarne legene, som ikke i like stor grad støtter seg til metodebok ved avgjørelser. Det 

bør lett la seg gjennomføre da den eksisterende metodeboken på nett allerede henviser til den 

tidligere transfusjonshåndboken.  

 

2) Internundervisning for alle legene ved medisinsk avdeling om retningslinjene, samt 

referere til Legeforeningens «Gjør kloke valg»-kampanje.  

 

- Dette tiltaket er relevant for å gjøre legene oppmerksomme på de nye retningslinjene som 

finnes. Norby fortalte at dette vil være en god måte å spre informasjon til legene ettersom 

internundervisning er obligatorisk for legene i spesialisering. Som angitt i avsnittet om dagens 

praksis er det i hovedsak disse legene (LIS-legene) som bestiller SAG. Det er viktig å gjenta 

informasjonen ved flere undervisninger slik at det fanger opp leger som ikke har deltatt på 

grunn av fri, kurs, sykdom og ferie.  

 

 

3) Internundervisning av sykepleierne om retningslinjene, samt om de negative sidene ved 

blodtransfusjon.  
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- Sykepleierne er en viktig faggruppe som er helt sentrale i pasientbehandling. Det er 

sykepleierne som ofte har mest kontakt med pasientene og vurderer deres status gjennom hele 

døgnet og får da mer informasjon om pasienten enn legene nødvendigvis innhenter i løpet av 

en legevisitt. Vi anser det som et relevant tiltak å øke sykepleiernes kunnskap om restriktiv 

transfusjonspraksis og bakgrunnen for dette, da dette kan lette det tverrfaglige samarbeidet 

mellom sykepleier og lege.  

 

4) Plakat med flytskjema som belyser de ulike pasientgruppene og Hb-grensene som gjelder 

for dem. Plakaten bør også inneholde en lett synlig setning som f.eks. «En SAG av 

gangen er nok» 

 

- Dette vil være et relevant tiltak for å minne legene på retningslinjene etter at de har fått 

internundervisning om temaet. I en hektisk hverdag vil det være mulig å glemme hvilke 

grenser som gjelder for de ulike gruppene og gjøre som man alltid har gjort for å være på ”den 

sikre siden”. Flytskjemaet bør være enkelt oppbygd, og for eksempel inneholde en setning 

som henviser til kampanje ”gjør kloke valg”.  

 

5) Oppdatering av papirrekvisisjonen for bestilling av blodprodukter med et bevisstgjørende 

spørsmål:” Er det indikasjon for mer enn én SAG?”  

 

- Dette vil være et relevant tiltak for å gjøre legen som bestiller blod bevisst på retningslinjene 

og tvinge legen til å ta et aktivt standpunkt til hver pasient selv i en hektisk arbeidsdag.  

 

 

   

3.3 Kvalitetsindikatorer 

 

Kvalitetsindikatorer er et viktig verktøy for å måle kvalitet i sykehus i Norge. Kvalitetsindikatorer kan 

defineres som” målbare variabler som skal si noe om et komplekst fenomen, som i seg selv er 

vanskelig å måle” (15).  

 

Vi deler ofte kvalitetsindikatorer inn i struktur, prosess og resultat-indikatorer da disse sier noe om 

kvalitet på forskjellige måter. Rygh og Mørland beskriver funksjonen til de ulike indikatorene på 

denne måten: Strukturmål retter seg mot forhold som helsesystemets kapasitet, personalets 

kompetanse, osv. Prosessmål evaluerer i hvilken grad klinisk praksis er i samsvar med det som anses 



 13 

å være optimale prosedyrer for utredning og behandling. Resultatmål gir informasjon om de 

helsemessige effektene av behandlingen, for eksempel funksjon eller overlevelse (15). 

 

Ved ulike kvalitetsforbedringsprosjekter må man benytte ulike indikatorer avhengig av indikatorens 

relevans, gyldighet, målbarhet, tilgjengelighet, pålitelighet og dens egnethet til å måte effekt i 

prosjektet.  

 

Gruppen har sammen diskutert hvilke indikatorer som vil være best for å måle forbedring i vårt 

prosjekt. Vi kom frem til to indikatorer som vil være gode å bruke, og to indikatorer som vil være for 

vanskelige å gjennomføre.  

 

1) Prosessindikator: Antall transfusjoner gitt i mikrosystemet over en gitt tid.  

Denne prosessindikatoren er relevant fordi en restriktiv praksis vil gi færre transfusjoner 

over tid. Den har god gyldighet fordi det er god evidens for sammenheng mellom antall 

transfusjoner og kvalitet. Laboratoriet ved Lovisenberg sykehus har til en hver tid 

informasjon om antall SAG som er bestilt, slik at dette vil være både målbart og 

tilgjengelig. Tallene er pålitelige og enkle og tolke. Indikatoren vil være god til å måle 

effekten over tid, men man må være forsiktig med å trekke slutninger om effekten av 

tiltak basert på kort tid da det vil kunne være tilfeldige variasjoner i pasientpopulasjonen 

som fører til færre eller flere antall bestilte SAG.  

 

 

2) Prosessindikator: Andel SAG-bestillinger som kun inneholder 1 SAG.  

Denne indikatoren er relevant fordi færre bestiller med 2 SAG vil føre til færre 

transfusjoner totalt sett. Gyldigheten er godt beskrevet i kunnskapsgrunnlaget og i ”gjør 

kloke valg”-kampanjen til legeforeningen. Hittil har vi ikke lyktes med å få tall på antall 

bestillinger som inneholder 1 SAG mot 2 SAG, men vi anser dette bør være lett 

tilgjengelig informasjon fra enten laboratoriet på Lovisenberg eller blodbanken på Ullevål 

da dette står oppgitt på papirrekvisisjonene. Også her er tallene pålitelige og lette og 

tolke. Indikatoren er svært sensitiv for endring da legenes bestillingspraksis vil ha en 

direkte effekt på indikatoren.  

 

 

Prosessindikator som ble vurdert, men ikke tatt med: Andel av pasientene som fikk transfusjon på 

riktig indikasjon (hadde Hb < 7 g/dl ved bestillingstidspunkt). Man kunne tenke seg at man ønsket å 

måle hvilken Hb pasientene hadde ved bestillingstidspunkt. Indikatoren har manglende tilgjengelighet 

fordi legene i varierende grad fyller ut rubrikken om kliniske opplysninger ved bestilling av SAG. 
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Man kunne tenke seg en liste eller tabell der legene eller sykepleierne fyller ut Hb ved bestilling av 

SAG slik at man kunne telle dette over tid. Dette vil imidlertid være lite pålitelig da det lett kan 

glemmes, samt at det vil forskyve oppmerksomhet og ressurser i virksomheten ved å trekke 

oppmerksomheten mot en liste som skal fylles ut.  

 

Resultatindikator som ble vurdert men ikke tatt med: Andel transfusjonsrelaterte komplikasjoner på 

avdelingen. Indikatoren er relevant fordi hovedmålet med en restriktiv transfusjonspraksis er gi 

behandling med god kvalitet og å redusere unødvendig risiko som transfusjoner fører med seg. Dette 

vil være vanskelig å måle da de transfusjonsrelaterte komplikasjonene er varierte og kan være 

vanskelig å skille fra medisinske tilstander som forekommer til vanlig på en medisinsk avdeling. 

Dataene vil derfor være vanskelige å innhente og tolke.  

 

 

4.0 Prosess, ledelse og organisering 

 
4.1 Gjennomføring av prosjektet 
 

Et kvalitetsforbedringsprosjekt har større sannsynlighet for å oppnå ønskelige resultater om man 

anvender systematiske kvalitetsforbedringsverktøy. Kunnskapssenteret utviklet i sin tid «Modell for 

kvalitetsforbedring», en utvidet versjon av Demnings sirkel. Modellen beskriver hvordan man bør gå 

frem for å oppnå forbedring i fem ulike faser, og et sentralt poeng er nettopp den sirkulære formen 

som illustrerer at systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess (16).   

 

 

 

Figur 2: Modell for kvalitetsforbedring 

 

I det videre vil vi beskrive hvordan vi vil anvende modellen i vårt kvalitetsforbedringsprosess. 
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4.1.1 Forberedelse: 

Forberedelsesfasen er helt sentral for å få en god start på prosjektet. Fasen har tre viktige mål som skal 

beskrives nærmere. Det første er å finne en felles erkjennelse av behovet for forbedring. Felles 

erkjennelse for behovet for endring vil etableres ved internundervisningene der legene og sykepleierne 

bevisstgjøres dagens praksis opp mot anbefalingene om restriktiv transfusjonspraksis.  

 

Det andre er å forankre og organisere forbedringsarbeidet. En god måte å organisere et 

forbedringsprosjekt på er å danne en prosjektgruppe. Prosjektgruppen bør bestå av representanter fra 

alle enheter som involveres i forbedringstiltakene, samt alle involverte yrkesgrupper. Det er naturlig at 

enhetslederen utpekes som formell leder av gruppen. Vi har ikke lykkes med å finne konkrete 

personer som hadde vært egnede deltakere i prosjektgruppen, men vi anbefaler at gruppen består av en 

representant fra disse gruppene:  

- Ledelsen 

- Overlegene 

- LIS-legene 

- Sykepleierne  

- Laboratoriet 

Prosjektgruppen bestemmes ved første internundervisning, og har ansvaret for å planlegge flere 

undervisninger fortløpende for å orientere alle.  

Det siste målet i forberedelsesfasen er å klargjøre kunnskapsgrunnlaget. Dette er en åpenbar 

forutsetning for å kunne tilby tjenester med god kvalitet. Kunnskapsgrunnlaget for 

forbedringspotensialet er gjort rede for i del 2, og vil presenteres for mikrosystemet i 

internundervisninger.  

 

4.1.2 Planlegge: 

Det første som må gjøres i planleggingsfasen er å kartlegge behov og dagens praksis. Dette er gjort 

rede for i del 3.1. Videre må man sette mål for kvalitetsforbedringsprosjektet. Et godt mål i et prosjekt 

skal være spesifikt, målbart, ansporende, realistiske og tidsbestemte. Det må også være en enighet om 

målet.  

 

Vårt ønske med dette kvalitetsforbedringsprosjektet er å bevisstgjøre om at en restriktiv 

transfusjonspraksis er det beste for pasientene og ved å implementere gode rutiner for restriktiv 

transfusjonspraksis senke andel av pasienter som mottar transfusjon på grunnlag som ikke er 

evidensbasert. Basert på dette foreslår vi følgende mål, som vil være lette å telle ved hjelp av 

kvalitetsindikatorene.  

 



 16 

 
Hovedmålsetning: Redusere antall SAG som blir gitt ved klinikken som helhet.  

 

Delmål:  

1. Færre pasienter får transfundert SAG grunnet mer restriktiv grense 

2. Færre pasienter får transfundert 2 SAG om gangen.  

 

Det er vanskelig for oss å sette tallfestede og realistiske mål for antall SAG og tidsaspekt. Dette bør 

gjøres av prosjektgruppen tidlig i arbeidet og bør baseres på tallene fra 2017. Et eksempel på et 

SMARTE-mål vil være ”Antall SAG som blir gitt ved medisinsk klinikk skal reduseres med 15% innen 

utgangen av 2019”. Det er mulig at målet bør justeres underveis hvis man for eksempel ser på 

månedlige opptellinger at målet er for lite eller stort. 

 

Forbedringstiltakene og måleverktøyene vi foreslår er beskrevet i del 3.1 og 3.2 .  

 

4.1.3 Utføre: 

I denne fasen skal bruken av retningslinjene implementeres i praksis. Vi ser for oss at denne prosessen 

vil starte med at legene og sykepleierne er blir gjort oppmerksom på de nye retningslinjene. Endring i 

en organisasjon skjer på forskjellig nivå, og kultur og tradisjoner tar tid å endre. Faglig enighet om 

nytten av restriktiv praksis vil være essensielt for at man endrer atferd. I tillegg trenger man ofte 

stadig påminnelse om endringer, slik et visuelt hjelpemiddel (flytskjema) som henger på 

arbeidsstasjonen vil bidra til. I utførelsesfasen må flytskjemaet lages av prosjektgruppen, og henges 

opp like etter internundervisning.  

 

Helsebibliotekets nettsider om modell for kvalitetsforbedring gir flere anbefalinger om vellykket 

utførelse. Vi har valgt ut de som er spesielt relevante for vårt prosjekt.  

- God informasjon til alle involverte parter, både om selve tiltaket og hva man ønsker å oppnå 

- Tydelighet om hvem som skal gjøre hva og hvordan 

- Tidsplan og aktivitetsplan for innføring av endringer som tar hensyn til ferier 

- Ledelsen følger opp for å forsikre seg om at tiltakene utføres som planlagt 

 

Alle disse anbefalingene vil kunne følges ved at prosjektgruppen har faste møtetider og hvor oppgaver 

fordeles. For eksempel vil det være viktig at en konkret person tar kontakt med personen som er 

ansvarlig for oppdatering av Ullevål sin metodebok. En annen person vil måtte være ansvarlig for å 
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planlegge og tilrettelegge for internundervisningen. Dette må planlegges flere ganger slik at også de i 

ferie, permisjon osv. får sett internundervisningen. En annen person, kanskje LIS-legen og 

sykepleieren, må ha ansvaret for å lage internundervisningen og holde den for sine kollegaer. 

Representanten fra laboratoriet kan få ansvar for datainnsamlingen fra laboratoriet, samt å 

sammenfatte det til et format som lett kan presenteres for gruppen og sammenlignes fra måned til 

måned. Datainnsamlingen bør planlegges på en slik måte at den er enkel å utføre, samt at det ikke blir 

for mye ekstraarbeid. Det er også viktig at innsamlingen skjer på en slik måte at man er sikker på at 

alle SAG som er bestilt blir med i opptellingen. Vi tenker også at det er naturlig at representanten fra 

laboratoriet får ansvaret for å innføre nye papirrekvisisjoner med «sjekkboks» for indikasjon for mer 

enn én SAG? 

 

4.1.4. Evaluere: 

 

Vi foreslår at prosjektgruppen bør møtes for eksempel en gang i måneden for å gå gjennom 

resultatene ved hjelp av kvalitetsindikatorene. På den måten kan man vurdere om forbedringene er 

tilstrekkelige og om man eventuelt må justere. Det er ofte nødvendig å gå tilbake til tidligere faser i 

prosessen, slik det fremkommer fra pilen på figuren. Man kan som tidligere nevnt ikke nødvendigvis 

forvente seg en reduksjon i antall SAG hver måned, da tilfeldige variasjoner i pasientgruppen spiller 

inn.  

 

4.1.5 Følge opp: 

 

I opptil 70 % av forbedringsarbeid opprettholdes ikke resultatene (17). Vi ser her for oss at det vil 

være viktig at prosjektgruppen etterhvert ser resultater og at man når delmålene som man setter 

underveis. Dette vil være viktig for å sikre videreføring. Dersom resultatene oppnås vil man kunne 

presentere dette for alle som jobber i medisinsk klinikk slik at man ser at tiltakene nytter.  

 

Vi ser også for oss at det vil kunne være nyttig med et møte der flere enn prosjektgruppen møtes for å 

diskutere hvordan endringene har vært mottatt i arbeidsmiljøet. Hvordan fungerer det i praksis? Er det 

noe misnøye? I dette møtet er det viktig at flere møter opp, både sykepleierne og LIS-leger, slik at 

man får et godt bilde av hvordan forbedringene virker i praksis og at man skaper en felles enighet om 

videreførelse.  
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4.2 Ledelsesmessige aspekter knyttet til endring, og innarbeiding av 

forbedringene i praksis 

 
Endring av klinisk praksis som tidligere har vært ansett som god og som er innarbeidet i avdelingen 

kan møte motstand, noe vi har forsøkt å illustrere i fiskebeinsdiagrammet (figur 3). Vellykket 

innføring av forbedringene i klinisk praksis vil fordre at  

a) Ledelsen er interessert og motivert til å gjennomføre endringen 

b) Ledelsen er oppmerksom på de bakenforliggende aspektene bak motstanden mot endring 

(figur 3) 

c) Klinikerne inkluderes i endringsprosessen, såkalt bottom-up prosess versus en top-down-

prosess, for eksempel gjennom deltakelse i kvalitetsforbedringsprosjektet eller 

internundervisning 

d) Endringene forankres i avdelingens faste prosedyrer, for eksempel gjennom innføring i 

prosedyre-/metodebok. 

 

 

 
Figur 3: Motstandsmessige aspekter knyttet til endring av klinisk praksis  

 

 

 



 19 

5.0 Diskusjon og konklusjon  

 

5.1 Diskusjon 

 

Transfusjon av blodprodukter er essensielt i moderne medisin. I mange tilfeller kan det være helt 

livsnødvendig, men det vil også kunne være unødvendig, kostbart - eller til og med farlig. 

Komplikasjoner inkluderer respirasjonssvikt, hemolytiske transfusjonsreaksjoner, ødem, sekundær 

hemokromatose, graft-versus-host disease (GVHD) og ikke minst smitte av infeksiøs sykdom. Selv 

om disse komplikasjonene heldigvis er sjeldne, kan de være livstruende når de først oppstår. Dessuten 

representerer SAG-transfusjoner en betydelig kostnad, både i form av utsyr og bruk av helsepersonell. 

Det er derfor viktig at blodtransfusjon gjøres på riktig indikasjon.  

Anbefalinger om restriktiv transfusjonspraksis er kjent ved medisinsk klinikk ved Lovisenberg 

Diakonale Sykehus, men sykehuset mangler en felles retningslinje. Tallene viser en reduksjon av 

totalt antall rekvirerte SAG mellom 2014-2016, selv om dette kan representere tilfeldigheter.  

Prosjektet ble allerede innledningsvis møtt med betydelig entusiasme fra klinikken. Dagens praksis er 

at behovsvurderingen oftest tas på bakgrunn av pasientens Hb, mens pasientens symptomer og 

tidsaspektet for Hb-fallet i mindre grad tas med i vurderingen. Som oftest ordineres transfusjon ved 

Hb rundt 8-9 g/dl. Det rekvireres fortsatt oftest 2 SAG av gangen ved klinikken.  

Som nevnt står dette i strid med nasjonale og internasjonale retningslinjer som anbefaler en restriktiv 

transfusjonspraksis, der stabile pasienter uten viktige risikofaktorer ikke skal behøve transfusjon før 

Hb < 7 g/dl. Dersom pasienten er asymptomatisk kan dessuten legens kliniske vurdering tilsi å avstå 

fra transfusjon selv ved lavere Hb. Det totale kliniske bildet, der pasientens Hb er en viktig faktor, 

skal være førende for beslutningen om transfusjon. Dessuten anbefales det å administrere lavest 

effektive dose av erytrocytter, som i praksis vil medføre at man kun bør bestille én enhet SAG av 

gangen. Sistnevnte er også en av hovedsatsningene i Legeforeningens nye kampanje ”gjør kloke 

valg”. 

 

I tråd med dette mener vi at det er tilstrekkelig evidens for vårt kvalitetsforbedringsprosjekt. Vi ønsker 

at kvalitetsforbedringsprosjektet skal redusere antall SAG som blir gitt ved klinikken, både ved at 

færre pasienter transfunderes grunnet mer restriktiv grense, og at færre av de som først transfunderes 

får 2 SAG om gangen.  

 

Det viktigste tiltaket vi ønsker gjennomført for å endre praksis er økt bevisstgjøring om at en restriktiv 

transfusjonspraksis er til det beste for pasientene. En slik felles forståelse er helt nødvendig for at 
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prosjektet skal kunne lykkes. For å oppnå dette planlegger vi internundervisning for alle legene og 

sykepleierne ved medisinsk avdeling om retningslinjene, samt referere til Legeforeningens «Gjør 

kloke valg»-kampanje. Erfaringsmessig trenger man ofte stadig påminnelse om endringer, noe vi 

ønsker å oppnå med en oversiktlig plakat med et flytskjema som belyser de ulike pasientgruppene og 

deres respektive Hb-grenser, samt påminnelser ved senere internundervisninger. Videre ønsker vi å 

jobbe for at kapittelet om blodtransfusjon i Ullevål sin nettbaserte metodebok skal inneholde en 

lettfattet oppsummering av nyere retningslinjer for transfusjon, samt at den henviser til siste versjon 

av Transfusjonshåndboka (2017) hvor en mer restriktiv transfusjonspraksis er anbefalt.  

 

Vi ser for oss at dette skjer best ved at det opprettes en prosjektgruppe som kan lede arbeidet. En slik 

gruppe bør gjerne ha faste møtetider hvor oppgaver fordeles fortløpende, resultater evalueres og 

beslutninger om eventuelle justeringer tas. Prosjektgruppen bør være åpen for innspill fra resten av 

klinikken, og det kan med fordel avtales et møte med resten av klinikken en liten stund ut i prosjektet. 

 

Endring av praksis må skje på forskjellig nivåer, og det vil kunne ta tid å endre innarbeidede vaner og 

holdninger. Ikke minst gjelder dette hvis forslagene til endring vil møte motstand. En slik 

praksisendring av noe som lenge har vært erkjent som riktig, vil på generelt grunnlag kunne bli møtt 

med skepsis fra erfarne klinikere. Basert på entusiasmen vi har blitt møtt med fra klinikken, tror 

imidlertid ikke vi at dette vil bli et betydelig problem for vårt prosjekt. 

 

 

5.2 Konklusjon 

 

Det er en klar internasjonal anbefaling om at en mer restriktiv transfusjonspraksis er til det beste for 

pasientene. Disse anbefalingene er delvis kjent ved medisinsk klinikk ved Lovisenberg Diakonale 

Sykehus, men det er et tydelig behov for en felles retningslinje. Når vi vurderer fordeler og ulemper, 

praktisk gjennomførbarhet og sannsynlig effekt, vurderer vi det dithen at forbedringsprosjektet i høy 

grad er gjennomførbart. De få utfordringene som eksisterer, er såpass små at de enkelt burde kunne 

håndteres. Vi har god tro på at prosjektet vil kunne redusere antall SAG-transfusjoner ved klinikken. 

Dette kan bidra til å øke pasientsikkerheten, redusere kostnader og effektivisere ressursbruken ved 

klinikken. 
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