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Sammendrag 
 
Bakgrunn og problemstilling 
Epistaxis er en vanlig medisinsk tilstand, som rammer nær 10 % av befolkningen minst en 
gang i livet. Da tilstanden også er hyppig forekommende hos barn og unge, er det svært 
viktig å gi god og skånsom behandling. I den forbindelse undersøker vi her muligheten for 
om den utbredte bruken av nesetamponade kan erstattes med en effektiv og mer skånsom 
behandling, ved bruk av topikal traneksamsyre (TXA). 
 
Kunnskapsgrunnlag 
Vi har i vår oppgave valgt å se på to enkeltstudier som studerer behandling av fremre 
epistaxis med topikal TXA. Begge studier har vise gode resultater når det gjelder 
blødningsstans og reduksjon av reblødning første 7 dager. På bakgrunn av disse studiene 
anbefaler UpToDate TXA som et supplement til dagens behandling med nesetamponade. Da 
det generelle kunnskapsgrunnlaget om effekt av topikal behandling med TXA per i dag er 
utilstrekkelig, er det behov for videre randomiserte, kontrollerte studier for å nå en endelig 
konklusjon. All forskning som foreligger på behandling med topikal TXA tilsier at 
behandlingen er trygg, og det er ikke vist økt forekomst av komplikasjoner eller systemiske 
bivirkninger. 
 
Vi har i vår oppgave valgt Allmennlegevakten i Oslo som vårt mikrosystem. Ifølge 
Metodeboken for Legevakten i Oslo skal pasient først over telefon anbefales tiltak hjemme 
som kompresjon over nesebor, kjølig element over neseryggen og sette bomullsdott med 
olje inn i neseboret. Ved fortsatt blødning skal pasienten komme til legevakten for 
behandling. Der gjøres det kompresjon av neseboret og innsetting av nesetamponade. Ved 
manglende effekt skal pasienten henvises videre til ØNH-avdeling for videre behandling. 
Bruk av topikal TXA er ikke nevnt i nåværende retningslinjer.   
 
Tiltak og kvalitetsindikator 
I dette kvalitetsforbedringsprosjektet ønsker vi å implementere TXA som topikal behandling 
av fremre epistaxis. Kvalitetsindikatorer valgt for prosjektet er andel konsultasjoner hvor 
behandling med topikal TXA gjennomføres. Videre vil vi kartlegge blødningsstans etter 10 
minutter, andel henvisninger til ØNH-avdeling og behandling med nesetamponade som 
indikasjon på behandlingssvikt. I tillegg vil vi måle om det er forskjell i pasienttilfredshet hos 
pasienter som behandles med TXA sammenlignet med nesetamponade. Tiltakene som skal 
gjennomføres er (I) å oppdatere Metodeboken for Legevakten i Oslo, (II) informere ansatte 
via epost, samt under morgenmøter og fagdager (III) lage utstyrspakke for 
epistaxisbehandling og (IV) gjøre ny behandlingsalgoritme tilgjengelig på behandlingsrom. 
 
Konklusjon 
Vi anbefaler lokalbehandling med TXA til bruk ved fremre epistaxis før man igangsetter 
behandling med nesetamponade. Vår anbefaling begrenser seg til pasienter uten økt risiko 
for tromoemboliske episoder grunnet begrensninger i populasjonene studert i dagens 
forskning. Det er videre ønskelig med ytterligere forskning på området. 
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Forkortelser 
 
EBM  Evidensbasert medisin 
HHT  Hereditær hemorragisk telangiectasi 
IV  Intravenøs 
MeSH  Medical Subject Headings 
NRS  Numeric Rating Scale 
PICO  Population, Intervention, Control, Outcome 
RTC  Randomisert kontrollert undersøkelse 
SPC  Statistisk prosesskontroll 
TXA  Traneksamsyre 
ØNH  Øre, nese, hals  
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1. Introduksjon 

1.1 Epistaxis 
Neseblødning (epistaxis) er en svært vanlig medisinsk tilstand, og rammer nær 10 % av 
befolkningen minst en gang i løpet av livet (1). Neseslimhinnen er rikelig forsynt med 
overfladisk beliggende blodkar, og er derfor svært utsatt for blødninger. Fremre 
neseblødning skyldes oftest karskade i venepleksuset locus Kiesselbachi (fig. 1), som ligger i 
fremre del av nesen (1,2).   
 
Hos barn er det vanlig at blødningen kan 
skje uten foranledning, og at den finner 
sted i fremre deler av nesen (3). Hos eldre 
er det de mest alvorlige årsakene 
arteriosklerose og hypertensjon. Årsaker 
til neseblødning kan deles inn i lokale og 
systemiske faktorer. Lokale faktorer kan 
være slag, brudd, små sår, åreknuter, 
infeksjoner i nesen, svulster eller kreft. 
Systemiske årsaker til epistaxis er 
infeksjonssykdommer som influensa og 
tyfus, kretsløpssykdommer som 
hypertensjon og hjertefeil, 
blodsykdommer som anemi og hemofili, 
samt blodfortynnende medikamenter. 
Lokale årsaker er hyppigst forekommende 
(4).  
 
Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for behandling av fremre epistaxis i Norge, men det 
finnes veiledere man kan bruke. En hyppig brukt veileder for fastleger og legevaktsleger i 
Norge er «Legevakthåndboken», i tillegg til lokale metodebøker i ulike mikrosystem. 
 
Ved behandling av pasienter med fremre epistaxis utenfor sykehus vil man sette på en 
neseklype i 30 minutter som initiale behandling. Hvis ikke dette fører til blødningsstans, vil 
man forsøksvis legge inn kompress i fremre del av nesen i 10 minutter, før man eventuelt 
legger inn nesetamponade fuktet med et lokalanestetikum med karkontraherende middel 
(5). Ved sykehusavdelinger med spesialutstyr vil man i tillegg kunne bruke diatermi og 
etsning som lokalbehandling direkte på blødningsfokus. I tillegg til lokalbehandling kan man 
gi fibrinolysehemmer (traneksamsyre, TXA) systemisk.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Nesens blodforsyning inkl. locus Kiesselbachi. 
(Hentet fra Wikimedia Commons v/bruker «FirstAdmiral», 
med endringer. Lisensiert under Creative Commons 3.0.).  
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1.2 Traneksamsyre 
Ved blødning vil kroppens koaguleringssystem danne et molekyl kalt fibrin. Fibrin danner et 
trådaktig nettverk, som fanger opp blodplater slik at det dannes et blodkoagel og blodkaret 
forsegles. Når karskaden har tilhelt, vil plasminogen aktiveres og omdannes til et enzym kalt 
plasmin, som igjen vil løse opp blodkoagelet og forseglingen. Denne prosessen kalles 
fibrinolyse.  
 
Traneksamsyre (TXA) virker som en hemmer på omdannelsen av plasminogen til plasmin, og 
vil derav hemme nedbrytningen av fibrin, og på den måten redusere blødningseffekt (fig 2). 
TXA markedsføres i dag under generikaene «Cyklokapron», «Pilexam» og «Tranexamic acid», 
og kommer både tabletter og injeksjonsvæske (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TXA brukes i dag både systemisk og lokalt. TXA brukes systemisk hos pasienter med defekt i 
hemostasen, som for eksempel ved von Willlebrand sykdom. I tillegg  brukes TXA ved 
traumer og store kirurgiske inngrep som thoraxkirurgi, samt ved vanligere medisinske 
problemstillinger som essensiell menoragi og gastrointestinal blødning. Som lokalbehandling 
benyttes TXA ved tanntrekking, oral-/øre-nese-hals (ØNH)-kirurgi hos personer med 
hemofili, eller intraartikulært ved total kneprotese (6,7).   
 

1.3 Avsluttende introduksjon 
Internasjonalt har man de siste tiår forsøkt å behandle fremre epistaxis med lokal applisering 
av TXA ved blødningsfokus. Bruken av TXA er vist å være en effektiv og skånsom måte å 
stanse epistaxis på. Metoden gir mindre reblødning, samtidig som det er en mindre 
invasiv/traumatisk og smertefull behandling for pasienten. Behandlingen har i dag en 2C 
anbefaling (8).  
 
I denne oppgaven ønsker vi å kartlegge klinisk praksis ved behandling av fremre epistaxis ved 
Allmennlegevakten i Oslo. Vi planlegger å gjennomføre systematiske søk for å kartlegge 
kunnskapsgrunnlaget for lokalbehandling med TXA ved fremre epistaxis, og sammenligne 
dette med dagens praksis ved legevakten. Hovedsakelig ønsker vi å undersøke om det er 
noen forskjell i reblødningsrisiko og pasienttilfredshet ved behandling med nesetamponade 
sett opp mot lokal applisering med TXA. Ved diskrepans mellom de ulike 
behandlingsmetodene, ønsker vi videre å gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt med 
implementing av TXA som lokalbehandling ved fremre epistaxis.   

Plasminogen 

Plasmin 

Fibrin Nedbrytningsprodukt 

Traneksamsyre 

Figur 2: Virkningsmekanismen for Traneksamsyre. Eget verk.  
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2. Kunnskapsgrunnlag: 

2.1 PICO 
Som utgangspunkt for søk i vitenskapelige databaser definerte vi følgende PICO-spørsmål 
(Population, Intervention, Control, Outcome): 
 
 

P Pasienter med fremre neseblødning 
I Lokalbehandling med traneksamsyre (TXA) 
C Behandling med nesetamponade 
O Blødningsstans etter 10 minutter; reblødning 

 

 

2.2 Søkestrategi 
Vi søkte i McMaster PLUS med MeSH termene «epistaxis topical tranexamic acid». Søket ble 
gjort 17.09.18. Her ble det funnet retningslinjer for bruk av TXA som lokalbehandling av 
fremre epistaxis på UpToDate og Best Practice.  
 
Videre fant vi to systematiske oversikter fra 2016 (9,10) samt to randomisert kontrollert 
studier som sammenlignet lokalbehandling med TXA med nesetamponade (11,12). 
Casestudier, sekundærlitteratur og studier som omtaler spesifikke pasientgrupper ble 
ekskludert fra vårt materiale. Tilsvarende ble enkeltstudier og oversiktsartikler som 
sammenlignet TXA med placebo regnet som ikke relevant, og studier med det definerte 
endepunktet «reduksjon i transfusjonsbehov» ekskludert. 
 

2.3 Inkluderte systematiske oversikter  
Kamieh og Fox publiserte i 2016 en systematisk oversikt for behandling med TXA i epistaxis 
(13). Forfatterne søkte i databasene MEDLINE og EMBASE med MeSH termene «epistaxis OR 
tranexamic acid» og inkluderte studier som benyttet TXA i behandling av epistaxis, både 
lokalt og systemisk. Oversikten inkluderte fem randomiserte kontrollerte studier, der tre 
omtaler behandling av pasienter med spontan epistaxis, og to omtaler behandling av 
epistaxis hos pasienter med hereditær hemorragisk telangiectasi (HHT). Denne systematiske 
oversikten vurderer effekten og bivirkninger ved bruk av traneksamsyre. 
 
Av de inkluderte studiene fant en, White et al. (13), ingen effekt av behandling per os med 
TXA, mens Tibbelin et al. (14) fant ingen forskjell i blødningsstans, men noe redusert 
hyppighet av reblødninger etter behandling med TXA. Zahed et al. (2013) (11), som også er 
omtalt under, fant signifikante resultater for blødningsstans og reblødning. Ingen av 
studiene fant øke forekomst av alvorlige, uønskede medisinske hendelser/bivirkninger.  
 
Forfatterne avslutter artikkelen med at det ikke er tilstrekkelig evidens for å konkludere med 
effekten av TXA ved behandling av epistaxis, men at det er deres personlige oppfatning at 
både intravenøs (IV) og topikal behandling med traneksamsyre kan vise seg å være et viktig 
middel i behandlingen av alvorlig epistaxis. 
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Logan & Pantle (16) gjennomførte i 2016 et litteratursøk i PubMed med MeSH termene 
«epistaxis AND tranexamic acid» for å identifisere studier som har benyttet topikal 
behandling med TXA av pasienter med spontan, fremre epistaxis. Forfatterne ekskluderte 
studier som omfattet pasienter med HHT, eller andre koagulopatier. De to inkluderte 
studiene, studerte henholdsvis topikal applikasjon med 10% TXA gel sammenlignet med 
placebo, og topikal applikasjon av IV formen av TXA sammenlignet med nesetamponade. 
Tibbelin et al. fant ingen forskjell i blødningsstans i gruppene behandlet med TXA og placebo, 
men fant en reduksjon i reblødning hos pasienter behandlet med TXA. Zahed et al. fant 
redusert blødningstid samt hyppighet av reblødning. 
 
Logan og Pantle konkluderer med Zahed et al. indikerer at IV applikasjon av TXA kan være et 
godt alternativ til nesetamponade for behandling av spontan epistaxis i akuttmottak, men at 
det ikke er tilstrekkelig evidens for å konkludere med dens endelige rolle i behandling av 
epistaxis på det nåværende tidspunkt. 
 

2.4 Inkluderte enkeltstudier 
Zahed et al. (11) publiserte i 2013 resultatene fra en randomisert, kontrollert studie der de 
sammenlignet effekten av lokal applisering av IV formen av TXA (500 mg/5ml) med 
behandling med nesetamponade. Studien inkluderte 224 pasienter som ble randomisert til 
de to gruppene.  
 
Intervensjonsgruppen ble behandlet med en 15 cm langt kompress/bomullsstrimmel som 
ble saturert med 500 mg TXA i IV form, og deretter applisert i den blødende nesekaviteten. 
Kompressen ble fjernet etter at blødningsstans var bekreftet ved inspeksjon. 
Kontrollgruppen ble behandlet med en kompress saturert med adrenalin og lidokain i 10 
minutter, før man gjennomførte nesetamponade med gassbind innsatt med Tetrasyklin. 
Endepunktene som ble målt var blødningsstans etter 10 minutter, lengde på opphold i 
akuttmottaket, reblødning etter 24 timer og 7 dager, samt pasienttilfredshet. 
 
Zahed R et al. publiserte resultatene fra en ny studie i desember 2017, der de sammenlignet 
lokalbehandling med TXA med nesetamponade hos pasienter med fremre epistaxis som står 
på blodplatehemmere (Aspirin og/eller Klopidogrel). Pasientene ble rekruttert fra to ulike 
sykehus, og 124 pasienter ble randomisert til en intervensjon- og en kontrollgruppe, med 
henholdsvis 62 i hver. Metoden som er beskrevet er tilsvarende for studien gjennomført i 
2013, og endepunktene som ble målt var de samme. 
 

2.5 Resultater 
Zahed R et al. (2013) fant at blødning stoppet innen 10 minutter hos 71% av pasientene i 
gruppen med TXA, sammenlignet med 31,2% av gruppen med nesetamponade (CI 1,6-3,09, 
P<0,001). Reblødning ble rapportert av 4,7% av pasienter med TXA sammenlignet med 11% 
av pasienter med nesetamponade (p=0.128), og pasienttilfredshet var høyere i gruppen 
behandlet med TXA enn nesetamponade (8,5 vs. 4,4, p<0,001). 
 
Zahed et al. (2017) (17) fant tilsvarende tall der blødning stoppet innen 10 minutter hos 73% 
av pasientene behandlet med TXA vs. 29% i tamponadegruppen (CI for forskjell i gruppene 
26-57%, p<0,001). Reblødning ble funnet hos henholdsvis 5% og 10% av pasientene første 24 
timer (p=0.299), og 5% og 21% innen første 7 dager (p=0,007), samt høyere 



10 
 

pasienttilfredshet hos pasienter behandlet med TXA (9 vs. 4). TXA-gruppen hadde noe 
høyere forekomst av komplikasjoner enn kontrollgruppen (10% vs. 5%), men resultatet var 
ikke statistisk signifikant (p=0.2999).  
 

2.5.1 Vurdering av enkeltstudier 
Zahed et al 2013 
Pasienter med epistaxis som følge av større traume, bakre epistaxis, pasienter med hemofili, 
tromobocytopeni og blodplatedefekter, INR <1,5, sjokk og synlig blødningsfokus ble 
ekskludert fra studien. Ingen pasienter trakk seg fra studien, og alle pasienter ble fulgt opp 
som planlagt. Det var signifikante resultater for alle parametere; økt andel med 
blødningsstans, redusert reblødning etter 24 timer og 7 døgn, samt økt pasienttilfredshet i 
intervensjonsgruppen. Pasientene ble randomisert til intervensjonsgruppen og 
kontrollgruppen, men hverken pasienter eller behandlere var blindet for hvilken behandling 
som ble gjennomført. Det klargjøres heller ikke hvordan blødningsstans ble målt for gruppen 
med nesetamponade, da nesekaviteten tilsynelatende kun ble undersøkt ved fjerning av 
nesetamponaden etter 3 dager. 
 
Zahed et al 2017 
Eksklusjonskriterier var tilsvarende studien gjennomført i 2013, og det var kun inklusjon av 
pasienter under platehemmende behandling. Det var signifikante resultater for økt andel 
med blødningsstans etter 10 minutter, redusert reblødning første 7 dager, og 
pasienttilfredshet hos pasienter behandlet med TXA. Det var ikke signifikant reduksjon i 
reblødning etter 24 timer, eller signifikant økning i komplikasjoner i akuttmottaket hos 
intervensjonsgruppen. Det var ingen blinding for behandlingsvalg, eller mål på 
blødningsstans hos pasienter med nesetamponade.  
 

2.6 Anbefalinger og retningslinjer 
UpToDate sin retningslinje for behandling av epistaxis hos voksne anbefaler følgende 
behandlingsalgoritme (8): 

1. Oxymetazoline spray. 
2. Rhinoskopi for å identifisere blødning. 
3. Diatermi/etsing med sølvnitrat hvis diskret blødning. 
4. Tamponade med merocel tampong, ballong kateter, Floseal (trombin gel), eller 

gassbind tamponade. Oppfølging innen 2-3 dager for å forhindre reblødning. 
 
UpToDate anbefaler videre Merocel-tamponade saturert med 500 mg TXA i IV form i 
behandlingsresistente tilfeller. Anbefalingen gjelder pasienter uten blødningsstans etter 
forsøkt diatermi eller etsning, og gjelder ikke pasienter med økt tromboserisiko på bakgrunn 
av manglende evidens for den systemiske trombogene effekten. Anbefalingen baseres på tre 
enkeltstudier, og graderes 2C. 
 
Best Practice anbefaler følgende behandlingsalgoritme (18): 

1. Oxymetazoline spray + lidocaine topikalt 
2. Sølvnitrat dersom blødningsfokus er visualisert 
3. Diatermi dersom sølvnitrat ikke er tilstrekkelig 
4. Dersom diatermi ikke er tilstrekkelig, eller blødningsfokus ikke kan identifiseres: 

Nestetamponade saturert med petroleum gelé eller antibiotika. 
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Når det gjelder behandling med TXA ved fremre epistaxis informerer Best Practice om at 
dette kan være nyttig. De henviser til publikasjon (Zahed et al 2013), og påpeker at denne 
RCTen har vist mer effektiv blødningsstans med TXA sammenlignet med nesetamponade. De 
mener likevel at videre studier er påkrevd for å støtte opp under evidensgrunnlaget (18).  

 

2.6.1 Vurdering av retningslinjer 
UpToDate 
Retningslinjen forholder seg til oppdatert kunnskap, og den aktuelle retningslinjen er sist 
vurdert mai 2018. Det kommer klart frem hva retningslinjen handler om, og hvem som er 
målgruppen. Anbefalingen definerer når behandlingen bør vurderes, og hvilke pasienter som 
er aktuelle for behandlingen. Den baserer seg på tre enkeltstudier, men inneholder ingen 
systematiske oversikter. Anbefalingen graderes til 2C.  
 
Best Practice 
Retningslinjen ble sist oppdatert mars 2018, men den inkluderer ingen nyere studier som 
omtaler TXA. Best practice omtaler behandling av spontan epistaxis, og pasientgruppen er 
klart definert. Evidensen for behandlingsalgoritme graderes til B. I deres 
behandlingsalgoritme inkluderes ikke lokal bruk av TXA, og det er derfor ingen gradering av 
denne anbefalingen. 
 

2.7 Oppsummering og diskusjon   
Up to date anbefaler lokal bruk av TXA hos behandlingsresistente pasienter, altså der 
behandling med diatermi og sølvnitrat ikke har gitt blødningsstans. TXA foreslås brukt som 
supplement til nesetamponade, og sier ingenting om behandlingslengde eller samtidig bruk 
av adrenalin/tetracyclin. De fraråder bruk av TXA i behandling av pasienter med forhøyet 
tromboembolisk risiko, på bakgrunn av manglende evidens for de systemiske bivirkningene 
av topikal TXA-behandling. Anbefalingen graderes 2C – en svak anbefaling, med usikkert 
kunnskapsgrunnlag. 
 
Vi har valgt å fokusere på studier som er direkte overførbare til vår situasjon; randomiserte, 
kontrollerte studier som studerer bruk av TXA-injeksjonsvæske topikalt sammenlignet med 
nesetamponade, i behandling av spontan fremre epistaxis. De to enkeltstudiene vi har valgt 
å se på viser gode resultater på blødningsstans innen 10 minutter, og reblødning første 7 
dager – to resultatindikatorer vi ønsker å måle. Videre viser kunnskapsgrunnlaget at det er 
signifikant forbedring av pasienttilfredshet ved behandling med TXA sammenlignet med 
nesetamponade, uten noen kjente alvorlige bivirkninger. Dette er en billig og tilgjengelig 
intervensjon, med stort potensiale for å spare tid, ressurser og forbedre pasientens 
opplevelse. Vi anser det derfor å være gode indikasjoner for å implementere TXA som et 
behandlingsalternativ til nesetamponade hos pasienter med spontan, fremre epistaxis, uten 
forhøyet tromboembolisk risiko. 
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2.8 Øvrige retningslinjer 
I tillegg til kunnskapsgrunnlaget basert på vårt pyramidesøk, har vi også valgt å se på 
gjeldende retningslinjer og veiledninger i ulike, sammenlignbare land.  
 

2.8.1 Internasjonale retningslinjer 

For å undersøke retningslinjer internasjonalt, utenfor Europa, har vi sett på praksis i to land, 
USA og Australia. Department of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, University of 
Nuevo Leon, Medicine School and University Hospital, USA anbefaler lokal kompresjon, 
kjemisk eller elektrisk etsning, eller nesetamponade ved behandling av fremre epistaxis. Ved 
vedvarende blødning kan epistaxis behandles kirurgisk ved arterieligering eller embolisering 
(19). Australian family physician anbefaler behandling med etsing eller avbrenning av 
blødningsfokus, nesetamponade eller ligering av a. sphenopalatina og embolisering (20). 
Verken den amerikanske eller australske retningslinjen nevner TXA som 
behandlingsalternativ. 
 
For å undersøke europeisk praksis har vi vurdert tyske retningslinjer. I Tyskland finnes ingen 
uniforme retningslinjer, men den vanligste måten å behandle epistaxis med kjent fokus er 
elektrokoagulering eller etsning med sølvnitrat. Ved ukjent fokus er nesetamponade den 
vanligste behandlingsmodaliteten (21). I tilfeller hvor nesetamponade ikke er tilstrekkelig 
gjøres arterieligering av a. sphenopalatina). Ved behandlingsresistente tilfeller utføres 
embolisering. Bruk av TXA er ikke nevnt. 
 
I Skandinavia blir derimot TXA nevnt som en behandlingsmetode i retningslinjer fra Dansk 
Rhinologisk Relskab. Retningslinjene anbefaler etsning og avbrenning og bipolar 
elektrokoagulasjon etter lokalanestesi hvis blødningsfokus kan lokaliseres. I  tilfeller hvor 
blødingsfokus ikke kan lokaliseres anbefales bruk av ballong eller tampong. Ved manglende 
effekt anbefales ligering av a. sphenopalatina eller embolisering. I retnigslinjene anbefales 
vurdering av behandling med TXA, men det er ikke spesifisert hvorvidt dette er til lokal eller 
systemisk bruk (22).  

 

2.8.2 Nasjonale retningslinjer: 
I Norsk legemiddelhåndbok er den anbefalte behandlingen ved fremre epistaxis følgende (5):  

 Etsning 

 Nesetamponade 

 Embolisering 
 
Legevakthåndboken anbefaler lignende behandlingsregime (23). Førstevalg er lokalanestesi 
med adrenalin (f.eks. Xylocain m/adrenalin) som påføres i det aktuelle neseboret via en 
tupfer. Ved vedvarende blødning brukes nesetamponade som fjernes etter 12-24 timer. Ved 
manglende effekt kan det brukes medikamentell tilleggsbehandling med TXA 500mg, 3 
ganger daglig (23). 
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3. Dagens praksis, tiltak og indikatorer 

3.1 Beskrivelse av mikrosystemet 
I Oslo bor det over 670 000 mennesker (24). Allmennlegevakten i Oslo, avdeling Storgata 40, 
er ett av to kommunale legevakttilbud. Det er døgnåpent, og tar imot alle sykdomsgrupper 
(25). Ved allmennlegevakten i Oslo ble det i 2017 behandlet 450 pasienter med epistaxis 
(26). Av disse var andelen henvisninger til ØNH-avdeling anslått å være under 5 prosent. 
 

3.2 Dagens praksis ved mikrosystemet 
Ved kontakt med legevakten per telefon, gis pasienten råd om kompresjon av det aktuelle 
neseblod i 15 minutter (27). Alternativt kan man samtidig legge kjølig element over 
neseryggen og/eller sette en bomullsdott med olje i neseboret. Pasienten skal sitte oppreist 
og unngå å svelge blod. Hvis blødningen ikke avtar, skal vedkommende oppsøke legevakten.  
 
På legevakten følges behandlingsalgoritme (fig. 3) med initial undersøkelse av blodtrykk, puls 
og hemoglobin med tanke på sirkulatorisk status  og anemi. Hvis pasienten bruker Warfarin, 
skal også INR undersøkes. Kompresjon av blødningsfokus gjennomføres i 30 minutter ved 
bruk av neseklype. Hvis neseblødningen ikke opphever, legges nesetamponade fuktet i 
Tetrakain-adrenalin. Denne tas ut etter 10 minutter. Deretter suges nesen rent for blod med 
blodsug. Ved fortsatt blødning settes det inn en Merocel-tampong med Terramycin 
(tetrasyklin). Tampongen fjernes hos fastlege etter 1-2 dager.   
 
Ved manglende blødningsstans henvises pasienten til ØNH-poliklinikk på sykehus. 
Henvisning til ØNH-poliklinikk eller sykehusinnleggelse skal også vurderes ved residiverende 
blødninger, større blødninger med sirkulatorisk påvirkning eller ved komplikasjoner som 
anemi, anginasmerter og pustebesvær grunnet Hb-fall (27).   
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Figur 3: Algoritme over dagens praksis ved Allmennlegevakten i Oslo for behandling av fremre neseblødning. 
Egen figur. Basert på Metodebok for Legevakten i Oslo.  
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3.3 Tiltak 
Med utgangspunkt i algoritmen presentert i figur 3, ser vi for oss å etablere TXA-behandling 
som et nytt ledd før man vurderer anleggelse av fremre nesetamponade. Ettersom 
nåværende kunnskapsgrunnlag ikke kan utelukke en eventuell økt risiko for 
tromboemboliske episoder, anbefaler vi i første omgang at TXA anvendes for pasienter uten 
økt risiko for dette. Pasienter med bløderforstyrrelser og andre koagulasjonsforstyrrelser 
skal behandles etter egne retningslinjer, eller i samråd med ØNH-lege eller annen spesialist. 
 
Med bakgrunn i dette foreslår vi oppdatering av metodehåndboka ved legevakten, med 
innarbeiding av følgende alternative behandlingsalgoritme:  
 
 

 
 
 
 
 
I tillegg til å oppdatere retningslinjene i Metodehåndboken ønsker vi å sende ut epost med 
informasjon til ansatte slik at ny behandlingsalgoritme blir kjent. Videre er det fordelaktig 
om kunnskapsgrunnlaget for den nye prosedyren, samt gjennomføringen legges frem på 
fagdager, både for sykepleiere og leger.  

Figur 4: Forslag til ny algoritme ved Allmennlegevakten i Oslo for behandling av fremre neseblødning. Egen 
figur. Delvis basert på Metodebok for Legevakten i Oslo. 
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For å effektivisere arbeidet ved behandling av epistaxis, foreslår vi at det lages en egen 
utstyrspakke for epistaxis hvor man vil finne alt av nødvendig utstyr. Behandlingsalgoritmen 
bør festes på denne pakken slik at den alltid er enkelt tilgjengelig i de situasjonene hvor det 
trengs. Det er også ønskelig at algoritmen gjøres tilgjengelig der hvor behandlingen av 
epistaxis foregår. 
 

3.4 Kvalitetsindikatorer 
Ved gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekt bør man ha kvalitetsindikatorer. Dette er 
indirekte mål på kvalitet, og sier noe om kvaliteten på det området som måles. Det er vanlig 
å dele inn kvalitetsindikatorer i tre typer (28): 
 

 Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre 
m.m) 

 Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling) 

 Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.) 
 
En god kvalitetsindikator oppfyller en del grunnleggende krav; den må være 
relevant, gyldig, målbar, tilgjengelig, pålitelig og mulig å tolke, og være påvirkbar/sensitiv for 
endring. I tillegg bør bruken av indikatoren ikke føre til negative effekter som forskyvning av 
oppmerksomhet og ressurser i virksomheten (29).  
 

3.4.1 Valg av kvalitetsindikator 

I dette kvalitetsforbedringsprosjektet ønsker vi å implementere TXA ved fremre epistaxis ved 
Allmennlegevakten i Oslo. Ved implementering av nye prosedyrer er kvalitetsindikatorer 
nyttig for å vurdere kvalitet og effekt av de nye prosedyrene, slik at kvaliteten av 
behandlingen forbedres. Vi har derfor valgt følgende kvalitetsindikatorer: 
 
Diagnose- og prosedyrekode: For å kunne se på andelen som faktisk får behandling med TXA 
ved fremre epistaxis fremfor nesetamponade, kan man se på kliniske notater og epikriser til 
behandlede pasienter. Diagnosekoden for fremre epistaxis (ICD-10: R04.0 Epistaxis; ICPC-2: 
R06 Neseblødning) kan telles i sammenheng med prosedyrekoden for behandling med TXA 
(NCMP, NCSP og NCRP: DKW00 Koagulasjon av neseslimhinne). Det finnes ingen spesifikk 
prosedyrekode for lokalbehandling med TXA, men da nåværende behandling med fremre 
nesetamponade har egen prosedyrekode (DKW10), vil man kunne skille behandlingene fra 
hverandre. Opptelling av prosedyre- og diagnosekoder er en prosessindikator. De er enkle å 
måle, er nyttige og gjennomførbare. 
 
Blødningsstans: Vi ønsker å se på blødningsstans, og vil måle dette etter 10 minutter etter 
applikasjon av TXA. Dette er en resultatindikator, da den gir informasjon om effekten av 
behandlingen. Indikatoren er relevant og gyldig fordi det er et mål på kvalitet i seg selv om 
man oppnår blødningsstans. Dette er enkelt å måle da all administrering av medisiner blir 
journalført. 
 
Henvisning til ØNH-avdeling: Som et mål på reblødning og behandlingssvikt, ønsker vi å se på 
andelen med fremre epistaxis som henvises til ØNH-avdeling fra Allmennlegevakten i Oslo. 
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Dette er en prosessindikatorer, da den omhandler pasientforløpet. Dette kan måles gjennom 
å beregne andelen henvisninger ved bruk av takst «1h» (30). 
 
Reblødning ved TXA: Som et mål på behandlingssvikt av fremre epistaxis med TXA, vil 
fagutviklingssykepleier holde en nummerert oversikt andel pasienter som får 
nesetamponade grunnet manglende effekt av TXA. Dette skal gjøres hver måned. Dette er 
en resultatindikator da det måler effekten av behandlingen med TXA. 
 
Pasienttilfredshet: Vi ønsker også å måle pasientens egen opplevelse av behandling med TXA 
ved fremre neseblødning. Dette er en resultatindikator. For å kartlegge pasienttilfredshet 
planlegger vi å bruke Numeric Rating Scale (NRS), med en skala fra 1 til 10. Vi ønsker å også å 
undersøke NRS hos pasienter som behandles med fremre nesetamponade, for å 
sammenligne om det er noen signifikant forskjell i pasienttilfredshet hos de ulike gruppene.  
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4. Prosess, ledelse og organisering: 

4.1 Prosjektledelse og organisering 
Kvalitetsforbedringsprosjektet planlegges av en prosjektgruppe bestående av 
medisinstudenter ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Gruppen har en leder 
som er ansvarlig for organisering av gruppearbeidet, samt kommunikasjon med veileder 
ansatt ved fakultetet. 
 
I det utvalgte mikrosystemet planlegges det å opprette en arbeidsgruppe, som er ansvarlige 
for implementering av kvalitetsforbedringsprosjektet. I praksis vil denne gruppen bestå av en 
fagutviklingsansvarlig lege og en fagutviklingssykepleier, samt vedkommende med ansvar for 
oppdatering av Metodeboken. Mandatet for arbeidsgruppen forankres gjennom ledelsen 
ved Allmennlegevakten.  
 
Arbeidsgruppen møter prosjektdeltakerne før oppstart, for å samkjøre kunnskapsgrunnlaget 
og gjennomgå hvordan behandlingen av fremre epistaxis bør gjennomføres. Eventuelle 
spørsmål og uklarheter kan på denne møtes oppklares på et tidlig tidspunkt. Underveis i 
prosjektperioden, planlegges regelmessige månedlige møter mellom arbeidsgruppe og 
prosjektgruppen. På denne måten får man en kontinuitet i arbeidet, i tillegg som det kan gi 
motivasjon for videre gjennomføring. 
 

4.2 Prosjektets struktur 
Ved gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet har vi brukt «modell for forbedring» 
utviklet av G.Langley og T.Nolan (31). Den første delen består av tre grunnleggende 
spørsmål: 

 Hva ønsker vi å oppnå? 

 Når er endring en forbedring? 

 Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 
 
Endringen vi ønsker å oppnå er forbedring av klinisk praksis. Vårt mål er at 
behandlingsalgoritmen skal anvendes ved all behandling av pasienter med fremre epistaxis, 
med unntak av de med forhøyet tromobembolisk risiko. Vi mener at dette vil medføre en 
reduksjon i andelen henvisning til ØNH-avdelinger, da mindre reblødninger vil medføre 
færre henvisninger. Et likestilt mål er økt pasienttilfredshet. Lokal behandling med TXA er en 
mindre invasiv prosedyre enn nesetamponade, og gir således mindre plager for pasientene 
under og etter behandlingen. Vi antar også at totale kostnader vil reduseres, da prosedyren 
er tidsbesparende for behandlende lege sammenlignet med dagens behandling med 
nesetamponade.  
 
Den andre delen av kvalitetsforbedringsprosjektet er en forbedringssirkel, kjent som 
Demings sirkel, PDSA-sirkelen (Plan, Do, Study, Act) eller PUKK (Planlegge, Utføre, 
Kontrollere, Korrigere). Ut fra svarene på de overnevnte tre spørsmålene iverksettes 
utprøving av tiltak ved bruk av fire faser i Demings sirkel: 

1. Planlegge 
2. Utføre 
3. Kontrollere  
4. Korrigere 
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Når et forbedringsområde er identifisert, tillater metoden utprøving av endringer i liten 
skala. Effekten av disse endringene analyseres før ytterligere endringer gjennomføres. 
 
 

 
 
 

 

4.2.1 Planlegge  
Planleggingsfasen omfatter at prosjektgruppen og arbeidsgruppen møtes og drøfter 
forbedringsprosjektet. Det er viktig at deltakere erkjenner forbedringsbehovet for 
behandling av fremre epistaxis, samt informeres om forskningen som ligger bak 
forbedringsprosjektet. Det er nødvendig med en klar oppgave- og ansvarsfordeling. 
Informasjonen gis til prosjektdeltakere skriftlig via epost, samt på morgenmøter og fagdager. 
Det er i tillegg viktig å sørge for at retningslinjer og veiledere oppdateres, inkludert 
Metodeboken for Legevakten i Oslo.  
 
Økonomiske betraktninger må alltid vurderes. I dette prosjektet vil det derimot ikke være et 
stort problem, ettersom traneksamsyre er et relativt billig medikament. Endringen vil heller 
ikke gi økte utgifter til ansatte. Endringen vil tvert om være besparende ved kortere 
behandlingstid og færre polikliniske re-behandlinger og/eller innleggelser. 
 
Det forventes at arbeidsgruppen avsetter tid for registrering og organisering under 
gjennomføringen av prosjektet. Fagutviklingssykepleier i arbeidsgruppen har ansvar for 
dette, og henter bl.a. ut data fra koderegisteret.  
 
Det kreves også at ansatte setter seg inn i og lærer seg en ny metode. Dette kan påvirke 
gjennomføringsevnen. Leger på Oslo kommunale legevakt har derimot fast lønn, hvilket 
innebærer ingen direkte økonomiske konsekvenser for den ansatte.  

Figur 5: Modell for kvalitetsforbedring. Eget verk, men basert på figur fra Helsebiblioteket (31).  

Planlegge

Utføre

Kontrollere

Korrigere
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4.2.2 Utføre 
Legene som utfører behandling med fremre epistaxis, vil forhåpentligvis være entusiastiske 
til den nye behandlingsmetoden. Etter informasjon og opplæring, ønsker vi at flest mulig skal 
få prøvd metoden på en pasient så fort som mulig. Dette for å bli trygg på metoden, som 
igjen kan øke motivasjonen for gjentagelse. Vi tror at dette arbeidet vil være spennende for 
legene, da det forventes god behandlingseffekt, samt stor grad av pasienttilfredshet. 
 

4.2.3 Kontrollere  
For vurdering av tallmaterialet kan man bruke Statistisk prosesskontroll (SPC) (32). Denne 
metoden presenterer data grafisk i tidsserier, og gir på den måten rask forståelse av 
tallmateriale og bedre formidling. Vi foreslår at dette gjennomføres månedlig første halvår, 
deretter annenhver måned siste halvår. Prosjektet anbefales evaluert etter ett år.  
Indikatorovervåkning ved hjelp av SPC har 3 hovedformål: 

1. Variasjonskontroll: Sikre at prosessen er tilstrekkelig stabil (dvs. uten 
utilfredsstillende stor variasjon) og dermed tilstrekkelig forutsigbar som forutsetning 
for å vurdere nivå og utviklingsretning. 

2. Nivåkontroll: Sikre at det stabile nivået er i overensstemmelse med god praksis – 
altså at kvaliteten har et tilfredsstillende nivå. 

3. Forbedringskontroll: Sikre at forbedringer dokumenteres – altså at 
kvalitetsutviklingen er tilfredsstillende i retning av det bedre. 

 
Videre vil vi utføre en kvalitativ vurdering av pasientilfredshet. Vi vil i tillegg vurdere 
erfaringer fra lege og øvrige ansatte. Dette bør gjennomføres etter seks og tolv måneder.  
 

4.2.4 Korrigere 
Ved siste fase i forbedringssirkelen foretas en oppsummering av prosessen. Dette er basert 
på evalueringen i forrige trinn etter ett år. Dersom kvalitetsforbedringsprosjektet har 
resultert i en forbedring, kan man igangsette tiltak som sikrer at den blir gjennomført som 
rutine, og standardiseres i organisasjonen. Ved eventuelle avvik gjøres korreksjon av 
behandling av fremre epistaxis, før eventuell implementering av ny behandlingsalgoritme. 
Ny syklus kan så igangsettes, gjentatte ganger inntil et tilfredsstillende resultat oppnås.  
 

4.3 Forventet motstand 
Et kvalitetsforbedringsprosjekt kan bli møtt motstand fra organisasjon/ledelse og ansatte. 
Det kan være flere årsaker til dette, blant annet at det oppleves som slitsomt å stadig være i 
endring og forbedring, utfordrende overgang fra gammelt og kjent til nytt og ukjent eller 
tidkrevende opplæring til nye behandlingsmetoder. 
 

4.3.1 Håndtering av motstand 
Håndtering av motstand er viktig under kvalitetsforbedringsarbeid. For å sikre et godt arbeid 
bør man bygge ned motstand til forandringer, samt styrke personalets opplevelse av 
eierskap. Følgende punkter kan hjelpe til med å oppnå ønsket resultat (33): 

 Regelmessige møter for å avdekke bekymringer og barrierer 

 Anvende data og fortellinger for å vise den positive effekten av forbedringsarbeidet 

 Delegere ansvar som kan sette personalet i stand til å gjøre justeringer i tråd med 
endringene  
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4.4 Implementering 
Ved implementering av lokal applisering av TXA ved fremre epistaxis ved Allmennlegevakten 
i Oslo, anbefaler vi først en oppdatering av tilgjengelige retningslinjer og anbefalinger i 
samsvar med vårt forslag til behandlingsalgoritme. I praksis vil dette innebære oppdatering 
av Metodehåndboken for Allmennlegevakten i Oslo.  
 
Videre vil det være nyttig med en tydelig gjennomgang av den nye behandlingsalgoritmen, 
samt algoritmens begrensninger. En slik gjennomgang inkluderer informasjon om 
kunnskapsgrunnlaget, samt eventuell opplæring for de som ikke er kjent med prosedyren. 
Dette kan gjennomføres på morgenmøte og/eller fagdager. Her vil også 
funksjonsbeskrivelser for de ulike aktørene bli presentert. For å sikre rutiner for god 
kommunikasjon, er det viktig å åpne opp for tilbakemeldinger fra de ansatte gjennom hele 
prosessen, og basert på dette korrigere for eventuelle utfordringer som skulle oppstå.  
 
Da TXA er et forholdsvis billig medikament, anses de økonomiske rammene rundt 
implementeringen av prosjektet som ytterst beskjedne. Det er også mulig implementeringen 
til og med er kostnadseffektive da behandlingsmetoden er tidsbesparende, gir færre 
reblødninger som igjen vil gi færre rekonsultasjoner med påfølgende kostnader tilknyttet 
dette.  
 
Vi har som målsetning om at implementeringen av lokalbehandling med TXA ved fremre 
nesetamponade skal være gjennomført innen ett års tid, inklusive alle evalueringer og 
endringer som måtte tilkomme underveis.  
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5. Diskusjon og konklusjon 
I dette kvalitetsforbedringsarbeidet har vi sett på topikal bruk av TXA ved behandling av 
fremre epistaxis. Dette fordi det er en hyppig forekommende problemstilling, og fordi TXA 
ikke omtales i norske retningslinjer for behandling av tilstanden. Vi ønsket dermed å utfordre 
de norske retningslinjene med oppdatert kunnskap, som igjen kan gi pasientene god og 
skånsom behandling. Vi har valgt mikrosystemet Allmennlegevakten i Oslo, avdeling 
Storgata, grunnet geografisk nærhet og kjennskap til fagpersoner med tanke på 
implementering av vår anbefalte behandling.  
 
Vi har undersøkt bruken av TXA ved fremre epistaxis internasjonalt, og har undersøkt 
retningslinjer fra USA, Australia, Tyskland og Danmark. Av disse er det kun retningslinjer fra 
Dansk Rhinologisk Selskab som anbefaler bruk av TXA som behandling for fremre epistaxis. I 
Norge finnes ikke egne retningslinjer, men man har nasjonale og lokale veiledere. 
Legevakthåndboken anbefaler systemisk behandling med TXA 500 mg x 3 daglig som 
medikamentell tilleggsbehandling etter manglende effekt med nesetamponade. I 
metodehåndboken til Allmennlegevekten i Oslo er ikke TXA nevnt som 
behandlingsmodalitet. Årsaken til dette kan være at behandlingsresistente pasienter 
henvises til sykehus.    
 
Vi har valgt å se på behandling av fremre epistaxis med TXA topikalt, og sammenlignet dette 
med dagens praksis med nesetamponade. Dagens kunnskapsgrunnlag er i hovedsak basert 
på to enkeltstudier, gjennomført av Zahed et al. i henholdsvis 2013 og 2018, som viser til 
gode resultater på blødningsstans og reduksjon av reblødning ved behandling med TXA. På 
bakgrunn av disse to studiene har UpToDate valgt å anbefale bruk av TXA som et 
supplement til nesetamponade, etter forsøkt behandling med diatermi og sølvnitrat ikke har 
ledet frem. Da kunnskapsgrunnlaget er regnet for å være noe usikkert, uten systematiske 
oversikter som støtter opp under disse resultatene, er det generelt en konsensus om at det 
trengs videre randomiserte kontrollerte studier. Først når man har styrket evidensmaterialet 
kan man komme til en endelig konklusjon hvorvidt TXA har plass i epistaxisbehandling.  
 
UpToDate anbefaler TXA som supplement i behandling av fremre epistaxis. De legger til 
grunn at dagens forskning ikke viser forhøyet risiko for systemiske komplikasjoner ved 
behandling med TXA topikalt. Behandlingen er regnet for å være trygg, og uten økning i 
komplikasjoner sammenlignet med dagens behandling med nesetamponade. På bakgrunn av 
TXA sin fibrinolytiske virkning har man valgt å fraråde behandlingen hos pasienter med 
forhøyet tromoembolisk risiko, til tross for at man per i dag ikke har indikasjon på en 
systemisk effekt av topikal behandling.  
 
Videre viser studier at lokal administrering av TXA ved fremre epistaxis er en enkel og 
effektiv metode for å oppnå blødningsstans. Implementering av dette ved 
Allmennlegevakten i Oslo vil være fordelaktig ved at det er en enkel prosedyre og lite 
tidkrevende, samtidig som TXA har få kontraindikasjoner og bivirkninger. At pasientene i 
tillegg behandles på en skånsom måte, og samtidig opplever færre reblødninger er også en 
gunstig faktor. 
 
Det foreligger usikkerhet knyttet til hvor stor virkning det har å implementere nye kliniske 
retningslinjer (34). Derfor ønsker vi å sammenligne vår implementering av lokalbehandling 
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med TXA, med dagens praksis på Allmennlegevakten i Oslo. Dette skal vi gjøre med å 
sammenligne andelen som henvises til ØNH-avdeling før og etter implementering av ny 
behandlinsprosedyre. På denne måten vil vi ha et sammenligningsgrunnlag, som kan hjelpe 
oss å vurdere effekten og nytten av vårt tiltak. 
 
Utfordringer tilknyttet implementering av dette på Allmennlegevakten i Oslo kan være å få 
gitt tilstrekkelig informasjon til alle ansatte. Vi er også avhengig av at alle legene ved 
legevakten i Oslo bruker deres egen metodehåndbok fremfor andre retningslinjer/veiledere 
hvor TXA ikke er implementert. I tillegg kan det vanskelig å endre innarbeidede vaner. For å 
møte denne motstanden har vi flere ulike tiltak, hvor blant annet morgenmøter/fagdager 
brukes til informasjonsgivning, samtidig som det også er rom diskusjon rundt utfordringer og 
andre problemer som måtte oppstå.  
 
TXA er et rimelig medikament, med en kostnad på 326,80 kroner for 10 x 5 mL ampuller (35). 
Ved bruk av én ampulle per behandling, tilsvarer dette en kostnad på 32,68 kr. Det kan i 
tillegg oppbevares i 3 år, noe som gir lite utgifter grunnet svinn (35). Det vil være utgifter 
tilknyttet oppdatering av prosedyrer, opplæring og innsamling og håndtering av data. Dette 
er derimot noe som kun trengs ved innføring av TXA til allmennlegevakten, og er ikke en 
løpende langtidsutgift.  
 
Ettersom vi ut ifra kunnskapsgrunnlaget kan forvente en reduksjon i antall reblødninger, vil 
også dette kunne medføre redusert belastning på helsevesenet – både gjennom færre 
rekontakter ved allmennlegevakten og henvisninger til sykehus og ØNH-avdeling. 
 

5.1 Konklusjon 
Basert på tilgjengelig litteratur, økonomi, pasienttilfredshet og lav bivirkningsrisiko, 
anbefaler vi bruk av TXA ved behandling av fremre neseblødning hos pasienter uten kjent 
tromboembolisk risiko. Samtidig anbefaler vi at flere studier gjennomføres både før, under 
og etter implementeringen for å belyse funnene gjort i eksisterende forskning i ny kontekst. 
På sikt bør muligheten for bruk av TXA ved epistaxis hos pasienter i risikogrupper også 
undersøkes ytterligere, ettersom nåværende fraråding er basert på manglende på kunnskap 
på området.   
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