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Sammendrag 
Bakgrunn  
Hjerneslag er en vanlig, alvorlig tilstand, der rask behandling er essensielt for å redde 
ischemisk hjernevev. Generelle medisinske tiltak inkluderer supplerende oksygenbehandling, 
som av helsepersonell gjerne anses som et ufarlig tiltak.  En ny systematisk oversikt viser 
imidlertid at for høy oksygensaturasjon kan være uheldig ved akutte medisinske tilstander.  
 
Kunnskapsgrunnlag 
En ny systematisk oversikt dokumenterer økt mortalitet ved liberal bruk av supplerende 
oksygenbehandling ved akutt hjerneslag, uten at det får konsekvenser for funksjonsevne eller 
komplikasjoner under sykehusoppholdet. Basert på dette evidensgrunnlaget kommer BMJ 
Rapid Recommendations med sterke anbefalinger om både øvre og nedre grenser for 
oksygenmetning som er betydelig lavere enn dagens praksis.  
 
Dagens praksis  
Vi har valgt Seksjon for hjerneslag ved OUS Ullevål som mikrosystem for implementering 
av kvalitetsforbedringsprosjektet. Rutinene er her basert på nasjonale retningslinjer, som 
igjen bygger på anbefalinger fra American Stroke Association om en liberal holdning til 
supplerende oksygenbehandling. Det er i hovedsak sykepleiere ved Slagenheten som 
administrerer behandlingen etter retningslinjer på eget prosedyreark.  
 

Mål, tiltak og indikatorer 
Målet med kvalitetsforbedringsprosjektet er å endre praksis for supplerende oksygen-
behandling hos pasienter med hjerneslag. Tiltak innebærer endring av skriftlige retningslinjer 
og prosedyreark, arkivering av prosedyreark, samt informasjon og internundervisning om 
prosjektets hva, hvorfor og hvordan til lege- og pleietjenesten. Vi har valgt en 
prosessindikator som er etterlevelse av de nye retningslinjene på ≥90%. 
 
Prosess, ledelse og organisering 
En arbeidsgruppe bestående av seksjonsleder, enhetsleder, fagsykepleier og postsekretær har 
fått tildelt arbeidsoppgaver som dekker hele prosjektets tiltaksliste. Vi presenterer en tidsplan 
for implementering av tiltakene i prosjektet. Ved periodens slutt registreres etterlevelse 
(prosessindikator) ved gjennomgang og registrering av arkiverte prosedyreark 
 
Konklusjon  
Kvalitetsforbedringsprosjektet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag. Vi har skissert en 
implementeringsplan med enkle og gjennomførbare tiltak, som ikke vil medføre kostnader 
eller merarbeid annet enn noe oppfølgingsarbeid fra enhetsleder/fagsykepleier. 
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1 Tema og problemstilling 
 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgave 
I vårt kvalitetsforbedringsprosjekt har vi tatt for oss supplerende oksygenbehandling i 
akuttfasen ved  hjerneslag. Bakgrunnen for dette valget var en ny systematisk oversikt og 
metaanalyse publisert i The Lancet i år, som viser at for mye oksygen ved akutt sykdom, 
inkludert hjerneslag, øker mortaliteten (1). Basert på den aktuelle studien kom BMJ Rapid 
Recommendations ut med nye anbefalte retningslinjer i oktober 2018 (2) Det finnes flere 
retningslinjer som anbefaler å gi oksygenbehandling for å holde SpO2 over et visst nivå, men 
sier lite om anbefalt øvre grense for hva som kan være skadelig (3, 4). Helsepersonell kan 
således svare med å holde en trygg avstand mellom nedre anbefalte grense og pasientens 
SpO2, slik at pasientene blir liggende med en saturasjon nærmere 100%. Den nye 
systematiske oversikten viser at slik hyperoksi faktisk kan ta liv, og dette reflekteres i klare 
anbefalinger om grenser for bruk av oksygen ved hjerneslag. Vi anser derfor dette temaet 
som svært viktig og relevant. For implementering av nye retningslinjer har vi valgt oss 
slagenheten ved Ullevål Universitetssykehus (OUS) som klinisk mikrosystem. Akuttfasen 
utgjør en vesentlig del av oppholdet ved slagenheten (5), slik at tema for vårt 
kvalitetsforbedringsprosjekt blir høyaktuelt i denne settingen.   
	

1.2  Hjerneslag 
Akutt hjerneslag defineres av Verdens helseorganisasjon (WHO) som  plutselig oppstått 
global eller fokal forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak som vedvarer i mer enn 
24 timer eller fører til død før dette (6). Med cerebral perfusjon under et kritisk nivå vil 
hjernevev gradvis dø i løpet av minutter (7), og dødt hjernevev kan ikke reddes selv etter 
reetablering av sirkulasjonen. Med reperfusjonsbehandling forsøkes det å redde den 
ischemiske penumbra, som er området rundt infarktet med kun moderat nedsatt blodtilførsel 
og således reversibel sviktende hjernecellefunksjon i opptil 12 timer (7). 
 
Tidsfaktoren er avgjørende ved utredning og behandlingen av hjerneslag. Intravenøs 
trombolyse er indisert hvis gitt innen 4,5 timer etter symptomdebut. Intraarteriell 
trombolyse/-ektomi er et behandlingsalternativ ved de alvorligste hjerneslagene. Ved 
hjerneblødning kan kirurgisk behandling være indisert (5, 7). Uavhengig av dette har 
generelle medisinske tiltak en viktig plass. Dette innebærer kontinuerlig monitorering av 
fysiologiske parametere (hjerterytme, blodtrykk, temperatur, glukose og oksygenmetning), og 
det skal tilstrebes å opprettholde normalfysiologiske verdier (5, 8).   
	

1.3  Forekomst, mortalitet og morbiditet 
Insidensen av hjerneslag i Norge er omtrent  lik andre vestlige land. Tall fra Norsk 
Hjerneslagregister (NHR) fra 2016 viser at det ble registrert 8650 hjerneslag, som med en 
dekningsgrad på 84 % tilsvarer 10 298 utskrivelser (9). Ifølge hjerte- og karregisteret er 
antallet hjerneslag synkende, særlig i den yngre aldersgruppen (50-59 år). Tall fra 
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Dødsårsaksregisteret viser at 1.927 personer døde av hjerneslag i 2016, en nedgang fra 
tidligere år. Generelt er dødeligheten ved hjerneinfarkt 10% den første måneden og 20% etter 
ett år. Ved intrakranielle blødninger er tallene henholdsvis 40-50% og 60% (7).  
 
Hjerneslag er en hyppig årsak eller medvirkende faktor til nevrologisk funksjonshemming og 
kognitiv svikt (7). Tall fra NRS viser at 85% av pasientene var selvhjulpne før hjerneslaget, 
mens knapt 60% var det i etterkant (9). En litteraturstudie fra 2007 estimerte den totale 
samfunnskostnaden for hjerneslag til omtrent 7-8 milliarder norske kroner per år (10), noe 
som gjenspeiler at hjerneslag også medfører store økonomiske kostnader.    
 

1.4  Oksygenbehandling ved hjerneslag 
Ved mange akutte tilstander er det vanlig at pasienten får ekstra oksygentilskudd enten 
rutinemessig eller grunnet hypoksemi (lav SpO2) (11). Studier viser en stor andel av 
helsepersonell anser oksygen som en nyttig og ufarlig form for behandling, uavhengig av 
tilstedeværelsen av hypoksemi eller ikke (12, 13). Ved akutt hjerneslag er det viktig å 
tilstrebe normale verdier på fysiologiske parametere, inkludert oksygenmetning. Supplerende 
oksygen kunne tenkes å øke oksygenleveransen til en ischemisk penumbra. Dette er likevel 
omdiskutert da for mye oksygen (hyperoksemi) har potensielle skadelige effekter, blant annet 
sentralnervøs toksisitet og cerebral vasokonstriksjon (14). Én patofysiologisk forklaring er at 
hyperoksi i  ischemisk hjernevev kan danne reaktive oksygensubstanser (ROS). Slike bidrar 
til en skadelig inflammatorisk respons med sekundære vevsskader og apoptose (15).  
 
Ved hjerteinfarkt ble det tidligere gitt rutinemessig oksygenbehandling, men nåværende 
retningslinjer fraråder dette (16) etter at studier viste negative konsekvenser av  tiltaket (17). 
Den nye systematiske oversikten nevnt innledningsvis dokumenterer at hjerteinfarkt ikke er 
den eneste akutte tilstanden som vil kunne profittere av større  tilbakeholdenhet med 
supplerende oksygen (1).   
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2 Kunnskapsgrunnlaget  
2.1 PICO-spørsmål 
 

Utgangspunktet for vår søkestrategi var utforming av et PICO-spørsmål (se tabell 1). 

 
 
Ut fra PICO-spørsmålet formulerte vi følgende problemstilling: ”Hos pasienter med 
hjerneslag; er konservativ oksygenbehandling bedre enn liberal oksygenbehandling med 
tanke på mortalitet, komplikasjoner under/lengde på sykehusoppholdet og funksjonstap?”  
 

2.2 Metode 
2.2.1  Søkestrategi 
For å identifisere kunnskapsgrunnlaget for vårt kvalitetsforbedringsprosjekt, benyttet vi 
søkemotoren McMaster PLUS, tilgjengelig fra helsebiblioteket.no. I september 2018 ble det 
utført et søk med søkeordene ”stroke AND oxygen”, med mange relevante treff. Vi 
identifiserte retningslinjer fra UpToDate og BMJ Best Practice, i tillegg til én aktuell 
systematisk oversikt/metaanalyse. Gjennom vår veileder fikk vi tidlig tilgang til retningslinjer 
fra BMJ Rapid Recommendations før disse ble publisert oktober 2018. 
 
2.2.2 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget 
For kritisk vurdering av både systematisk oversikt/metaanalyse og faglig retningslinje, 
benyttes sjekklister tilgjengelige fra kunnskapsbasertpraksis.no. Hva gjelder den faglige 
retningslinjen er denne sjekklisten basert på AGREE II, et anerkjent verktøy for 
kvalitetsvurdering av faglige retningslinjer (18). 
 

2.3  Hva sier kunnskapsgrunnlaget? 
	
2.3.1 Improving Oxygen Therapy in Acute-illness (IOTA) systematic 

review and meta-analysis 
Denne	systematiske	oversikten	og	metaanalysen	ble	publisert	i	The	Lancet	i	år.	Studien	
tar	for	seg	ulike	akuttmedisinske	tilstander,	som	slag,	hjerteinfarkt,	sepsis,	akutt	
appendicitt,	traumatisk	hjerneskade	osv.,	og	sammenlikner	effekten	av	liberal	kontra	
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konservativ	oksygenbehandling.	Det	gjøres	subgruppeanalyser	for	hver	enkelt	av	
tilstandene,	inkludert	hjerneslag	(1).	Funnene	viser	at	liberal	oksygenbehandling	
potensielt	er	skadelig	og	gir	høyere	mortalitet	hos	slagpasienter.	Pasienter	med	liberal	
oksygenbehandling	hadde	en	doseavhengig	og	signifikant	økt	risiko	for	død,	men	ingen	
signifikant	forskjell	i	morbiditet.		
	
Som	tabell	2	viser,	var	det	en	signifikant	økt	sykehusdødelighet	med	14	flere	dødsfall	
per	1000	pasienter	(95%	KI:	2-30)	i	gruppen	med	liberal	oksygenbehandling.	For	30-
dagers	mortalitet,	døde	18	flere	per	1000	pasienter	(95%	KI:	1-35).	Ved	lengste	
oppfølgings-tidspunkt	er	ikke	forskjellen	(24	flere	per	1000)	mellom	pasientene	
signifikant,	men	kan	tolkes	at	det	i	beste	fall	er	ingen	forskjell	og	i	verste	fall	dør	47	flere	
pasienter	per	1000	(95%	KI:	0-47).	Hva	gjelder	morbiditet	var	det	heller	ingen	
signifikant	forskjell.	Morbiditet	innebærer	i	denne	studien	funksjonstap	(OR	0.94,	95%	
KI:	0.62-1.41),	risiko	for	sykehuservervet	pneumoni	(RR	1.00,	95%	KI:	0.74-1.35)		eller	
andre	institusjonelle	infeksjoner	(RR	1.04,	95%	KI:	0.93-1.16)	og	lengde	på	
sykehusoppholdet.		
	
Studien	konkluderer	derfor	med	at	liberal	oksygenbehandling	potensielt	tar	flere	liv	
enn	konservativ	oksygenbehandling,	uten	at	det	gir	noen	andre	fordeler	i	form	av	
bedret	funksjonsevne	eller	mindre	komplisert	sykdomsforløp.	Dermed	er	det	behov	for	
en	intervensjonsgrense	for	når	oksygentilskudd	er	indisert	og	forsvarlig.		
	

	
	
	
	
	
	
2.3.2 BMJ Rapid Recommendations  
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Resultatene fra overnevnte systematiske oversikt og metaanalyse av Chu et al. utgjør 
kunnskapsgrunnlaget for den nylig publiserte retningslinjen fra BMJ Rapid 
Recommendations, Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a Rapid 
Recommendation (2). Målsettingen med BMJ Rapid Recommendations er å komme med 
anbefalinger i tråd med standarder for troverdige retningslinjer basert på ny kunnskap som 
kan endre praksis (2). Den systematiske oversikten konkluderer ikke med konkrete 
anbefalinger om øvre og nedre grenser for oksygensaturasjon ved akutt hjerneslag (1), hvilket 
er korrekt for en systematisk oversikt som representer et nødvendig kunnskapsgrunnlag for 
faglige retningslinjer.  
 
Figur 1 viser anbefalingen og kunnskapsgrunnlaget i BMJ, fullt tilgjengelige i brukervennlige 
og digitale formater her: https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4169.  

Figur	1:	BMJ	Rapid	Recommendations	(https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4169)	Anbefalinger	for	
oksygenbehandling	ved	hjerneslag.		
 
Retningslinjepanelet gir en sterk anbefaling om å ikke starte supplementerende 
oksygenbehandling såfremt pasienten har SpO2  ≥92%. Ekspertpanelet konkluderer med at 
hjerneslagpasienter sannsynligvis ikke har noen fordeler med oksygenbehandling over denne 
saturasjonen, og at det potensielt er skadelig (18 flere dødsfall per 1000 pasienter, moderat 
kvalitet på dokumentasjonen).  
 
Grunnet manglende bevis (lite pasientgrunnlag) fra RCT-ene i den systematiske oversikten 
(1), kunne panelet kun komme med en svak anbefaling om å ikke starte oksygenbehandling 
ved SpO2 mellom 90 og 92%. De konkluderer med at det ikke eksisterer bevis for noen 
gunstig effekt av supplementerende oksygenbehandling når SpO2 ≥ 90%, men heller en 
moderat risiko for skade.  
 
Resultatene fra metaanalysen dokumenterer økt risiko for død ved SpO2 over 96% 
sammenlignet med 94-95% SpO2 for innlagte pasienter (moderat kvalitet på 
dokumentasjonen) uten viktige forskjeller på andre utfall. Dette utgjør kunnskapsgrunnlaget 
for en sterk anbefaling om at SpO2 ikke bør overstige 96% også for pasienter med hjerneslag. 
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Panelet bemerker at anbefalt øvre nivå  trolig ligger lavere, mellom 94-96%, men foreligger 
ikke tilstrekkelig dokumentasjon for anbefaling om lavere målsaturasjon.    
	
	
2.4 Kan vi stole på resultatene? 
 

2.4.1 “Improving Oxygen Therapy in Acute-illness (IOTA) systematic 

review and meta-analysis” 
Vi	har	vurdert	den	systematiske	oversikten	med	egnet	sjekkliste	og	konkluderer	med	at	
denne	er	godt	utført	og	av	høy	kvalitet,	uten	mangler	med	hensyn	til	velkjente	kriterier	
(klart	definert	formål,	systematisk	litteratursøk,	klare	kriterier	for	inklusjon	og	
eksklusjon,	vurdering	risiko	for	systematiske	skjevheter	i	enkeltstudier	og	adekvat	
utført	metaanalyse	og	subgruppeanalyser.	Vi	konkluderer	at	resultatene	i	stor	grad	kan	
overføres	til	vår	praksis	fordi	pasientpopulasjonen	er	representativ	for	den	man	møter	i	
virkeligheten.	Vår	praksis	baserer	seg	på	gjeldende	retningslinjer	om	liberal	
oksygenterapi,	i	motsetning	til	det	denne	nye	systematiske	oversikten	konkluderer	med	
og	som	reflektert	i	i	BMJ	Rapid	Recommendations.		Mortalitet	og	morbiditet,	de	viktigste	
utfallsmålene,	ble	vurdert.		
	
	
2.4.2 BMJ Rapid Recommendations  
Retningslinjenes	overordnede	formål	er	tydelig;	øvre	og	nedre	intervensjonsgrense	for	
supplementerende	oksygenbehandling.	PICO-spørsmålet	er	velbeskrevet	og	relevant	for	
det	definerte	formålet.	Det	er	klart	beskrevet	at	pasientpopulasjonen	er	akutt	syke	
medisinske	eller	kirurgiske	pasienter,	og	det	kommer	tydelig	frem	hvilke	pasienter	
retningslinjen	ikke	gjelder	for.	For	pasienter	med	tilstander	som	disponerer	for	
hyperkapnisk	respirasjonssvikt	kommer	forfatterne	med	egne	anbefalinger.	Det	nevnes	
intet	om	alder,	annen	komorbiditet	enn	det	som	er	nevnt	eller	sykdommens	
alvorlighetsgrad	og	det	må	antas	at	retningslinjen	gjelder	uavhengig	av	dette.		
	
Videre	er	det	gitt	klare	opplysninger	om	deltakerne	i	ekspertpanelet	bak	retningslinjen.	
Den	inkluderte	eksperter	fra	ulike	fagfelt	internasjonalt,	deriblant	kardiologer,	
lungeleger,	akuttmedisinere	og	sykepleiere.	Arbeidsgruppen	har	involvert	
pasientrepresentanter	med	erfaring	med	kritisk	sykdom,	slik	at	anbefalingene	også	tar	
hensikt	til	pasientperspektivet.	Sistnevntes	verdier	og	preferanser	påvirker	dog	i	liten	
grad	anbefalingene.	
	 	
Den	systematiske	oversikten	og	metaanalysen	Improving	Oxygen	Therapy	in	Acute-
illness	(IOTA)	systematic	review	and	meta-analysis,	som	beskrevet	over	utgjør	
evidensgrunnlaget	for	retningslinjen.	Ekspertpanelet	har	fulgt	BMJs	prosedyre	for	
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utforming	av	gode	og	pålitelige	retningslinjer.	I	tillegg	er	GRADE1	systemet	brukt	for	
kritisk	vurdering	av	kunnskapsgrunnlaget.	Dette	er	en	metode	for	systematisk	
kvalitetsvurdering	av	kunnskapsgrunnlaget	(19)	som	Helsedirektoratet	anbefaler	ved	
utarbeiding	av	faglige	retningslinjer	(20).	Evidensgrunnlaget	for	styrken	på	
anbefalingene	blir	diskutert.	Det	fremgår	tydelig	hvordan	anbefalingene	bygger	på	det	
eksisterende	kunnskapsgrunnlaget.	Eksempelvis	får	visse	retningslinjer	svak	anbefaling	
på	grunnlag	av	lavt	pasientgrunnlag.	Dessuten	gjelder	noen	anbefalinger	kun	for	
pasienter	med	hjerneslag	og	hjerteinfarkt,	da	øvrige	RCT-er	som	tok	for	seg	andre	
akutte	tilstander	manglet	pasientgrunnlag.		
	
Retningslinjene	kommer	med	konkrete	øvre	og	nedre	anbefalinger	for	når	supplerende	
oksygen	skal	administreres,	som	gjør	anbefalingen	klinisk	anvendelig	og	muliggjør	
måling	av	etterlevelsen.	I	samsvar	med	BMJ	Rapid	Recommendations	er	det	lagt	en	plan	
for	oppdatering	av	retningslinjene	når	nytt	evidensmateriale	foreligger.	Anbefalingene	i	
retningslinjen	er	ikke	ressurskrevende,	da	de	innebærer	en	konkret	endring	av	allerede	
eksisterende	klinisk	praksis.	Anbefalingene	er	konkrete	og	lettfattelige	for	all		
helsepersonell,	og	de	oppfyller	formålet	som	beskrevet	innledningsvis.	En	endring	av	
retningslinjen	vil	ikke	kreve	organisatoriske	endringer,	noe	som	kommer	klart	frem.			
	
Det	fremgår	klart	og	tydelig	at	interessene	til	hvert	panelmedlem	er	erklært	før	
involvering,	og	publisert	sammen	med	retningslinjene.	Det	er	ingen	finansielle	
interessekonflikter	eller	finansielle	bidrag.	Personlige	og	intellektuelle	
interessekonflikter	er	forsøkt	minimert;	det	er	kun	to	slike,	og	disse	er	redegjort	for	i	et	
eget	vedlegg.	Legemiddelfirma	og	andre	foretak	har	ikke	hatt	noen	rolle	i	utviklingen	av	
disse	retningslinjene,	som	er	utviklet	uten	ekstern	støtte.	To	eksterne	eksperter	og	en	
pasientrepresentant	skal	vurdere	retningslinjen	for	BMJ.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

																																																								
1	Grading	of	Recommendations	Assessment,	Development	and	Evaluation.		
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 
 

3.1 Mikrosystemet  
3.1.1 Bakgrunn for valget 
Retningslinjene	fra	BMJ	RR	gjelder	både	prehospitalt	og	på	sykehus.	Vi	valgte	å	
gjennomføre	vårt	kvalitetsforbedringsprosjekt	ved	seksjon	for	hjerneslag	(slagenheten),	
Oslo	Universitetssykehus	(OUS)	Ullevål.	Ambulansetjenesten	i	Oslo	og	Akershus		er	også	
et	aktuelt	mikrosystem,	men	det	er	flere	argumenter	mot	å	velge	dette.	Prehospital	
transporttid	til	sykehus	utgjør	en	begrenset	del	av	akuttforløpet,	og	pasientenes	
diagnose	er	uavklart,	som	vanskeliggjør	utvelgelsen	av	hvilke	pasienter	som	eventuelt	
ikke	skal	få	supplerende	oksygen.	Akuttmottaket	ved	OUS	Ullevål	kunne	vært	et	aktuelt	
mikrosystem,	men	grunnet	snarlige	organisatoriske	endringer	(se	punkt	3.1.2)	anser	vi	
det	mest	hensiktsmessig	å	starte	kvalitetsforbedringsprosjektet	ved	seksjon	for	
hjerneslag.		
	
3.1.2 Beskrivelse av mikrosystemet 
Slagenheten	ligger	under	Geriatrisk	avdeling,	Medisinsk	klinikk.	Seksjonen	har	20	
sengeplasser,	men	fra	01.01.19	økes	kapasiteten	til	24	senger	med	fire	nye	
intensivsenger.	Seksjonen	hadde	i	2016/2017	ca.	1250	utskrivelser,	hvorav	700	med	
hjerneslag.	Øvrige	pasienter	innlegges	med	blant	annet	infeksjon	og	funksjonssvikt,	i	
tillegg	til	såkalte	”stroke	mimics”.	Vi	har	ikke	offisielle	tall	på	hvor	stor	andel	disse	
pasientene	utgjør	i	vårt	mikrosystem.	I	en	nylig	publisert	artikkel	med	data	fra	
slagenheten	ved	Ahus,	resulterte	38%	av	hjerneslaginnleggelsene	med	en	annen	
diagnose	(”stroke	mimics”)	(21),	og	det	er	sannsynlig	at	disse	tallene	er	tilsvarende	i	
vårt	mikrosystem.	Figur	2	er	basert	på	uoffisielle	tall	fra	vårt	mikrosystem.	Slagenheten	
får	også	internt	overført	inneliggende	pasienter	fra	andre	avdelinger	med	slagmistanke.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Figur	2:	Illustrasjon	av	pasientgrunnlaget	til	Slagenheten	ved	OUS	Ullevål.	
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Foreløpige	tall	for	2018	er	1400	utskrivelser	fra	slagenheten.	Dette	tallet	er	forventet	å	
øke	signifikant	etter	at	seksjon	for	hjerneslag	blir	en	egen	avdeling	og	flyttes	fra	
Medisinsk	klinikk	til	Nevroklinikken	fra	01.01.19.	OUS	Ullevål	med	avdeling	for	
hjerneslag	vil	da	ta	imot	alle	hjerneslagpasienter	etter	”en	dør	inn”-modellen.	Vårt	
kvalitetsforbedringsprosjekt	vil	således	komme	til	å	ramme	et	stort	volum	pasienter.		
	
Seksjon	for	hjerneslag	har	en	seksjonsleder	som	er	overlege,	samt	en	enhetsleder	
(seksjonssykepleier).	Sistnevnte	har	ansvar	for	pleietjenesten	inkludert	undervisning	
og	opplæring.	Det	er	ansatt	to	medisinske	overleger,	en	konstituert	overlege,	fem	LIS2	
samt	to	tilsynsnevrologer	(ansatt	ved	nevrologisk	avdeling).	Tilstedeværelsen	av	
turnuslege	varierer,	med	lite	kontinuitet.	Det	er	33	sykepleierhjemler,	hvorav	få	er	
ansatt	i	100%	stilling,	noe	som	innebærer	mange	ansatte.	I	tillegg	jobber	5-7	
hjelpepleiere	fast.	Det	brukes	mye	personalformidling,	spesielt	i	helger.	Det	er	to	
spesialsykepleiere,	hvorav	en	er	fagsykepleier.	Sistnevnte	går	i	vanlig	vaktturnus,		som	
begrenser	faglig	arbeid	til	dagtidsvakter.	Det	er	også	frikjøpte	timer	for	registrering	til	
Norsk	Hjerneslagregister	(NHR).	For	sykepleiere	er	det	personalmøte	hver	onsdag	der	
seksjonsleder	holder	undervisning	for	å	sikre	pleiepersonalets	faglige	oppdatering.	Det	
skrives	referat	som	formidles	til	alle	ansatte	via	ukentlig	nyhetsbrev.		
	

3.2 Dagens praksis 
3.2.1 Illustrasjon av pasientforløp og ansvarsfordeling 
Pasientforløpet ved ischemisk hjerneslag illustreres i figur 3. Med slagsymptomer <4,5 timer 
har nevrologene pasientansvaret. Seksjon for hjerneslag har foreløpig ingen intensivavdeling 
for overvåking av trombolysepasientene, og disse pasientene fortsetter under nevrologenes 
ansvar i denne perioden. Pasienter med symptomer  >4,5 timer legges direkte inn på 
slagenheten for generelle medisinske tiltak i akuttfasen, samt mobilisering og 
slagrehabilitering. Pasientansvaret ligger da hos indremedisinerne fra starten av (se figur 3). 
Gjennomsnittlig liggetid på slagenheten er 4,4 dager.  
 
Slagpasienter	bør	ideelt	sett	oppholde	seg	kortest	mulig	i	akuttmottaket.	Tall	fra	NHR	
viser	imidlertid	72,1%	av	aktuelle	pasienter	innlegges	slagpost	innen	fire	timer.	Dagens	
organisering	ved	OUS	Ullevål	innebærer	at	hjerneslagpasienten	møtes	av	to	ulike	
legeteam,	først	i	akuttmottaket,	deretter	i	slagenheten.	I	tillegg	har	nevrologene	
pasientansvaret	for	utvalgte	pasienter.	Disse	legene	rapporterer	til	ulike	ledere	og	
følger	egne	retningslinjer.		
	
Imidlertid	er	det	nå	vedtatt	at	seksjon	for	hjerneslag	blir	en	egen	avdeling	under	
Nevrologisk	klinikk	fra	01.01.19.	Den	nye	avdelingen	får	egne	vaktlag	og	alle	
slagpasienter	i	Oslo	skal	behandles	ved	OUS	Ullevål.	Slagavdelingen	får	ansvar	for	alle	
pasienter	som	innlegges	med	hjerneslag	fra	de	ankommer	akuttmottaket.	En	slagvakt	
vurderer	alle	pasientene,	og	det	samme	vaktlaget	følger	pasienten	ved	innleggelse	i	
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slagavdelingen.	Et	enhetlig	ansvar	medfører	at	pasienten	ved	ankomst	straks	vurderes	
av	leger	som	jobber	dedikert	med	hjerneslag,	som	forhåpentligvis	gir	bedre	etterlevelse	
av	retningslinjer	gjennom	hele	sykehusoppholdet.	Fra	uke	41	bygges	en	egen	
intensivavdeling	ved	seksjon	for	hjerneslag,	slik	at	korrekt	oksygenbehandling	sikres	
for	pasienter	som	tidligere	lå	under	nevrologenes	ansvar.		
	

3.2.2 Praksis for oksygenbehandling 
Seksjon for hjerneslag følger norske retningslinjer i sine ”observasjonsskjema ved 
hjerneslag” (se vedlegg 1). Ved SpO2 <95% skal sykepleiere gi 1-2L oksygen uten bestemt 
målsaturasjon. Norske nasjonale retningslinjer for overvåkning og behandling ved akutt 
hjerneslag anbefaler oksygenbehandling ved SpO2 <95%, med mål 97-99% (5). I tillegg til 
nasjonale retningslinjer, har helsepersonell ulike kilder de kan slå opp i for veiledning. I 

Figur	3:	Illustrasjon	av	pasientforløpet	ved	akutt	(ischemisk)	hjerneslag.		
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tillegg til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og UpToDate er trolig ”E-håndboken” den 
viktigste,  hvor seksjonsleder har ansvar for oppdatering. E-håndboken anbefaler 2-3L 
oksygen på nesekateter hvis SpO2 <94%, som samfaller med anbefalinger fra UpToDate og 
BMJ Best Practice.  
 
Pasienter	som	overføres	til	slagposten	møtes	av	en	sykepleier.	En	overlegevakt	går	
kveldsvisitt	for	nye	pasienter	mellom	kl.	16.00–20.00.	Dersom	det	er	behov	for	
vurdering	av	pasienter	utenom	dette,	må	dette	avtales.	Neste	visitt	er	kl.	11.00	
morgenen	etter.	Således	er	det	i	praksis	sykepleiere	som	administrerer	supplerende	
oksygenbehandling,	og	de	følger	instruksene	gitt	på	”observasjonsskjema	for	
hjerneslag”	(vedlegg	1).	Imidlertid	må	lege	kontaktes	dersom	oksygen	må	økes	mer	enn	
de	anbefalte	1-2L.	Observasjonsskjemaet	føres	for	de	første	tre	dagene,	med	målinger	
fire	ganger	i	døgnet,	med	mulighet	for	ekstra	klokkeslett	utenom	dette.		
	
3.2.3 Arkivering av prosedyrearkene 
”Observasjonsskjema	for	hjerneslag”	merkes	med	pasientens	personalia	og	lagres	i	
pasientens	perm.	Ved	utskrivelse	fra	seksjonen	sendes	disse	til	helsesekretær	for	
scanning	til	elektronisk	pasientjournal	og	makuleres	deretter.		
	

 

3.3  Implementering av nye retningslinjer 
	
For	å	implementere	de	nye	retningslinjene,	har	vi	valgt	å	fokusere	på	fire	tiltak:	1)	
Endring	av	skriftlige	retningslinjer	(E-håndboken)	og	2)	prosedyrearket	for	observasjon	
av	slagpasienter	som	benyttes	av	sykepleierne,	3)	Informasjon	til	seksjonsleder	
legetjenesten,	4)	Informasjon	til	enhetsleder,	fagsykepleier	og	øvrig	pleiepersonell.	
Informasjonen	må	inneholde	hva	som	skal	endres,	hvorfor	og	hvordan	det	gjøres.		
	
3.3.1 Endring av skriftlige retningslinjer og prosedyreark 
Som	nevnt	benyttes	flere	ulike	skriftlige	oppslagsverk	ved	slagenheten.	Flere	av	kildene,	
slik	som	Nasjonale	Retningslinjer,	NEL	og	UpToDate	driftes	ikke	av	OUS,	og	vil	derfor	
ikke	bli	forsøkt	oppdatert	som	ledd	i	kvalitetsforbedringsprosjektet.	Seksjonsleder	har	
ansvar	for	faglig	oppdatering	av	E-håndboken,	som	oppdateres	på	bakgrunn	av	de	nye	
retningslinjene.	Vi	vil	endre	teksten	i	E-håndboken	til	følgende,	etter	de	sterke	
anbefalingene	fra	BMJ	Rapid	Recommendations:	Oksygenbehandling	anbefales	til	
pasienter	med	akutt	hjerneinfarkt	med	oksygenmetning	<92%,	med	mål	94-96%	(sterk	
anbefaling).	For	pasienter	med	akutt	hjerneslag	og	oksygensaturasjon	90-92%	anbefales	
det	å	vurdere	å	ikke	gi	oksygen	(svak	anbefaling).	For	pasienter	med	akutt	hjerneslag	og	
risiko	for	hyperkapnisk	respirasjonssvikt	(f.eks.	KOLS)	er	målsaturasjonen	88-92%.		
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Fagsykepleier		utvikler	nye	prosedyreark	på	slagenheten,	og	denne	vil	være	viktig	i	
distribuering	og	oppdatering	av	forslaget	til	nytt	”observasjonsskjema	for	
slagpasienter”	(se	vedlegg	2).	Denne	har	også	som	arbeidsoppgave	å	lære	opp	øvrig	
pleiepersonell	i	bruken	av	det	nye	prosedyrearket.	Forslaget	til	ny	utforming	innebærer	
endring	av	instruksene,	samt	tillegg	av	et	område	for	å	skrive	inn	målt	SpO2	og	evt.	hvor	
mye	supplerende	oksygen	som	blir	gitt	(alle	endringer	er	merket	rødt	i	vedlegg	2).	Dette	
vil	oppfordre	ansvarlig	sykepleier	til	jevnlig	vurdering	av	indikasjon	og	målsaturasjon,	
og	gi	mulighet	for	måling	av	etterlevelse.		
	
3.3.2 Informasjon til seksjonsleder og legetjenesten 
Informasjonsprosessen	starter	med	seksjonsleder.	Det	er	viktig	med	åpen	
kommunikasjon	rundt	evidensgrunnlaget	for	kvalitetsforbedringsprosjektet,	samt	
hvilke	tiltak	som	tenkes	å	gjennomføres	ved	slagenheten	og	hvordan	dette	skal	gjøres.	
Seksjonsleder	har	ansvar	for	videreformidling	av	informasjonen	til	legetjenesten,	slik	at	
alle	vaktlag	som	jobber	dedikert	med	hjerneslag	er	oppdatert.	
Informasjonsformidlingen	gjøres	gjennom	flere	trinn:		
	

Trinn	1A:	Møte	med	seksjonsleder	med	gjennomgang	av	det	overnevnte.		
Trinn	2A:	Seksjonsleder	gjennomgår	evidensgrunnlaget,	tiltakene	og	den	
tentative	planen	for	gjennomføring	av	kvalitetsforbedringsprosjektet,	på	
morgenmøte	med	overleger	og	LIS2.	Eventuelle	tilbakemeldinger	og	innspill	
herfra	kan	tenkes	å	påvirke	utførelsen	av	prosjektet.	E-post	med	møtereferat	
sendes	til	alle	som	ikke	kunne	delta.		
Trinn	3A:	Seksjonsleder	holder	innlegg	om	oksygenbehandling	på	
internundervisning	for	LIS1.	E-post	til	alle	LIS1	om	den	nye	retningslinjen.		
Trinn	4A:	Seksjonsleder	kontinuerlig	ansvar	for	opplæring	av	leger	ved	
avdelingen,	inkludert	LIS1,	inkludert	informasjon	om	Observasjonsskjema.	

	
3.3.3 Informasjon til sykepleiere og pleiepersonell  
Enhetsleder	(seksjonssykepleier)	og	fagsykepleier	er	sentrale	personer	for	
implementering	av	nye	prosedyrer	og	retningslinjer	på	slagenheten.	Involvering	av	
disse	er	helt	nødvendig	for	utførelsen	av	kvalitetsforbedringsprosjektet.	
Informasjonsformidlingen	skjer	også	her	trinnvis:		

Trinn	1B:	Seksjonsleder	har	ansvar	for	å	orientere	enhetsleder	og	fagsykepleier	
om	kunnskapsgrunnlaget	for	prosjektet,	samt	hva	og	hvordan	det	skal	utføres.		
Trinn	2B:	Seksjonsleder	holder	undervisning	for	sykepleiere	og	pleiepersonell	
på	det	ukentlige	personalmøtet.	Fagsykepleier	deler	ut	det	nye	prosedyrearket	
og	gjennomgår	endringene	og	korrekt	bruk.	Enhetsleder	skriver	referat.	
Trinn	3B:	Fagsykepleier	formulerer	ukesbrev	(per	e-post)	der	informasjon	om	
prosjektets	hva,	hvordan	og	hvorfor	gjøres	rede	for.	Dette	sendes	til	alle	ansatte,	
noe	som	sikrer	at	vaktlag	som	ikke	var	tilstede	mottar	informasjonen.		
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Trinn	4B:	Fagsykepleier	og	enhetsleder	formidler/påminner	om	informasjonen	
ved	vaktskifter.	Dette	gjøres	over	fire	uker,	som	sikrer	at	alle	vaktlag	får	
informasjon	Det	føres	en	liste	der	de	ansatte	signerer	når	de	har	mottatt	
informasjon.		
Trinn	5B:	Fagsykepleier	og	enhetsleder	har	ansvar	for	å	svare	på	spørsmål	om	
endringene,	samt	lære	opp	vikarer	i	bruken	av	prosedyrearket.	Dette	er	spesielt	
viktig	ettersom	det	benyttes	mye	personalformidling	ved	slagenheten,	og	
kontinuerlig	opplæring	er	da	viktig.	

	

3.4  Indikatorer 
Vi	har	ikke	funnet	relevante	resultatindikatorer	for	å	måle	effekten	av	tiltakene	i	
kvalitetsforbedringsprosjektet.	En	utfordring	er	at	oksygenbehandling	ikke	er	den	
eneste	behandlingen	slagpasienter	får,	og	det	er	svært	mange	andre	faktorer	som	
påvirker	sluttresultatet.	En	resultatindikator	vil	nødvendigvis	ikke	måle	effekten	av	
konservativ	oksygenbehandling.	Evidensgrunnlaget	for	kvalitetsforbedringsprosjektet	
er	solid,	og	vi	har	derfor	valgt	å	ikke	ha	en	resultatindikator.		
	
3.4.1 Prosessindikator 
Som	ledd	i	kvalitetsforbedringsprosjektet	er	det	viktig	å	måle	etterlevelsen	av	tiltaket,	
altså	hvor	mange	av	pasientene	som	mottar	korrekt	behandling	etter	retningslinjene.	
Mest	aktuelt	er	å	registrere	andel	pasienter	som	får	supplerende	oksygenbehandling	på	
riktig	indikasjon,	med	riktig	målsaturasjon.	Den	mest	hensiktsmessige	metoden	for	å	
måle	etterlevelsen	er		å	benytte	prosedyrearket	(se	vedlegg	2).	Sykepleiere	noterer	
pasientens	målte	SpO2	samt	hvor	mye	supplerende	oksygen	som	eventuelt	gis	(korrekt	
indikasjon).	Ved	neste	måling	og	registrering	av	SpO2	vurderes	om	det	foreligger	
korrekt	målsaturasjon,	noe	som	vil	gjenspeiles	i	evt.	endring	av	supplerende	
oksygenbehandling.	Målingene	gjøres	hyppig,	fire	ganger	i	døgnet	de	tre	første	døgn.	
	
Når	pasienten	utskrives,	sendes	prosedyrearket	til	helsesekretær	for	scanning	inn	i	
elektronisk	pasientjournal.	Involvering	av	helsesekretæren	er	nødvendig	for	
kontrolldelen	av	kvalitetsforbedringsprosjektet.	Helsesekretær	legger	kopi	av	
prosedyreskjemaene	i	forskningspostkasse.	Fagsykepleier	går	gjennom	disse	og	
registrer	antall	pasienter	som	mottar	supplerende	oksygenbehandling	på	rett	
indikasjon,	samt	andel	pasienter	som	får	supplerende	oksygen	til	korrekt	
målsaturasjon.		
	
Prosessindikatoren	for	kvalitetsforbedringsprosjektet	vil	være	at	≥90%	av	pasientene	
som	har	gjennomgått	slagutreding	ved	slagenheten	mottar/ikke	mottar	supplerende	
oksygenbehandling	etter	retningslinjenes	anbefalinger	(korrekt	indikasjon	og	
målsaturasjon).	Dersom	dette	målet	oppnås	vil	vi	vurdere	implementeringen	av	
kvalitetsforbedringsprosjektet	som	vellykket.	
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4 Prosess, ledelse og organisering  
Vi benytter Langley og Nolans kvalitetsforbedringsmodell (22) (figur 4) for strukturert 
implementering av den nye retningslinjen. Den første delen av modellen innebærer å stille tre 
essensielle spørsmål før en går igang medet kvalitetsforbedringsprosjekt:  
 

 
																																	Figur	4:	Langley	og	Nolans	kvalitetsforbedringsmodell	

	
1) Hva ønsker vi å oppnå?  

Målet	med	kvalitetsforbedringsprosjektet	er	å	endre	praksis	for	supplerende	
oksygenbehandling	hos	pasienter	med	akutt	hjerneslag.		
	

2) Når er en endring en forbedring? 

Den	nye	retningslinjen	anbefaler	større	tilbakeholdenhet	med	supplerende	
oksygen	hos	slagpasienter.	Dersom	vi	kan	vi	vise		høy	etterlevelse	av	
anbefalingen	vil	vi	anse	dette	som	en	tilfredsstillende	forbedring.	
	

3) Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 

Personalet	med	ansvar	for	oksygenbehandling	informeres	om	grunnlaget	for	
implementering	av	ny	retningslinje,	og	hvordan	dette	skal	gjennomføres	i	
praksis.		Etterlevelse	kan	sikres	ved	endring	av	helsepersonellets	skrevne	
retningslinjer	på	prosedyreark,	samt	gjennom	informasjon	og	undervisning	om	
oksygenbehandling.		

	
Den	andre	delen	av	Langley	og	Nolans	kvalitetsforbedringsmodell	består	av	en	
forbedringssirkel	(22).	Ut	ifra	svarene	på	de	tre	overnevnte	spørsmålene,	iverksettes	
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tiltakene	i	vårt	kvalitetsforbedringsprosjekt	ved	bruk	av	trinnene	i	forbedrings-sirkelen.	
Denne	består	av	fire	faser;	planlegg,	utfør,	kontroller	og	korriger,	som	beskrives	under.		
	

4.1  Planlegge og utføre  
Langley	og	Nolans	metode	for	kvalitetsforbedring	tillater	en	rask	utprøvning	av	
endringer	i	liten	skala	(et	mikrosystem)	(22).	I	vårt	kvalitetsforbedringsprosjekt	
anbefales	den	nye	retningslinjen	for	oksygenbehandling	først	implementert	ved	Seksjon	
for	hjerneslag,	OUS	Ullevål.	Tiltakene	er	beskrevet	under	avsnitt	3	.		Vi	anbefaler	å	
organisere	en	arbeidsgruppe	for	implementeringen	av	den	nye	retningslinjen	med	
fordeling	av	ansvar	for	de	ulike	tiltakene.	Det	vil	være	mest	hensiktsmessig	at	denne	
arbeidsgruppen	består	av	seksjonsleder		(overlege),	enhetsleder	(sykepleier	med	
øverste	ansvar	for	pleietjenesten),	fagsykepleier	(spesialsykepleier)	og	postsekretær.	
De	vil	få	følgende	arbeidsoppgaver:		
	
Seksjonsleder:		

• Ansvarlig for informasjonsformidling til legeavdelingen samt enhetsleder og 
fagsykepleier.  Tiltak:  

- E-post og møte med enhetsleder og fagsykepleier der det gjennomgås 
evidensgrunnlag, tiltak som skal gjennomføres og hvordan etterlevelse skal 
kontrollere. Demonstrere nytt ”observasjonsskjema for hjerneslag”.  

- E-post med informasjon til alle leger ved seksjon for hjerneslag, inkludert 
leder ved Nevroklinikken.    

- Informere på legene ved morgenmøte på slagenheten.  
- Sikre formidling av informasjonen ved internundervisning av LIS2 og ved 

internundervisning av LIS1. Sistnevnte understrekes som viktig, ettersom det 
er lite kontinuitet av LIS1 ved slagenheten.  

• Holde undervisning om evidensgrunnlaget og nye retningslinjer ved det ukentlige 
personalmøtet (for både leger og sykepleiere) ved seksjonen.  

• Oppdatering av skriftlige retningslinjer i eHåndboken.  
 

Enhetsleder	og	fagsykepleier:		
• Fagsykepleier ansvar for distribusjon og opplæring i bruken av nytt 

observasjonsskjema (vedlegg 2) ved personalmøtet. 
• Informasjonsformidling: 

- Enhetsleder skriver referat fra personalmøtet.  
- Fagsykepleier sender ukesbrev (per e-post) med informasjon til alle ansatte.  
- Fagsykepleier og/eller enhetsleder informerer/påminner ved vaktskifter. Dette  

gjennomføres over fire uker slik at alle vaktlag har vært på jobb. De ansatte 
signerer på liste ved mottatt informasjon.  

• Fagsykepleier ansvar for at nyansatte/vikarer ved pleietjenesten får opplæring i 
bruken av nye prosedyreark og  informere om bakgrunnen for dette.  
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• Fagsykepleier informerer postsekretær(er) om rutiner for innsamling av 
observasjonsskjema for registrering i internt kvalitetsregister. 

• Fagsykepleier gjennomgår observasjonsskjemaene i forskningspostkassen etter 
implementeringsperiodens slutt og registrerer etterlevelsen i internt kvalitetsregister.  

	
Postsekretær:		

• Ta kopi av Skjema for observasjon ved akutt hjerneslag og legge i forsknings-
postkassen. Skjema uten navn/fødselsdato ekskluderes.  

	
4.1.1 Penger 
Prosjektet vil ikke medføre nevneverdige økonomiske kostnader. For seksjonsleder, 
enhetsleder og fagsykepleier vil dette bli en arbeidsoppgave som naturlig faller under deres 
ansvarsområde, men kan medføre noe merarbeid, hovedsakelig for fagsykepleier som må 
sette av ekstra tid for gjennomgang av arkiverte observasjonsskjemaer.  
 
4.1.2 Tid 
Kvalitetsforbedringsprosjektet er tenkt påbegynt i uke 42 og 43 med internundervisning og 
informasjonsformidling (tabell 3). Dette er et passende tidspunkt da det ikke  samfaller med 
eventuelle ferier der andelen vikarer er høyere enn normalt. Deretter følger fire uker med 
arkivering av observasjonsskjema og tiltak som beskrevet i planen skissert under i tabell 3. 
Den siste uken kontrolleres etterlevelse av fagsykepleier. Et grovt estimat basert på antall 
utskrivelser vil være mellom 50-60 observasjonsskjemaer.  
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4.2  Kontrollere 
 

Vi	foreslår	at	etterlevelse	kontrolleres	ved	at	pasienters	observasjonsskjema	innsamles	
over	en	periode	på	fire	uker,	etter	at	informasjon	gitt	til	avdelingspersonalet	anses	
adekvat.	Postsekretær	har	ansvar	for	å	ta	kopi	av	Skjema	for	observasjon	ved	akutt	
hjerneslag	og	legge	i	forskningspostkassen.	Ved	innsamlingsperiodens	slutt	skal	
fagsykepleier	gå	gjennom	observasjonsskjema	til	pasienter	som	har	fått	
oksygenbehandling	og	registrere	etterlevelse	i	et	internt	kvalitetsregister.	Etterlevelse	
innebærer	1)	supplerende	oksygenbehandling	med	riktig	indikasjon	og	2)	
målsaturasjon	etter	retningslinjene.	Vi	anser	en	etterlevelse	på	≥90%	som	ønskelig	og	
gjennomførbart.	Registreringsarbeidet	vil	gå	ut	på	å	registrere	andel	innleggelser	der	
retningslinjene	følges.	Resultatet	meldes	per	epost	til	seksjonsleder	som	fører	inn	i	
internt	kvalitetsregister.	
 

4.2.1 Motstand mot endring 
Det biologiske rasjonalet om å tilføre supplerende oksygen til en ischemisk penumbra står 
sterkt hos helsepersonell. I tillegg er det som nevnt en vanlig oppfatning om at oksygen er en 
ufarlig behandling. Dette kan tenkes å medføre noe motvilje mot å følge retningslinjene. 
Imidlertid er mange kjent med endringene i oksygenbehandling ved akutt hjerteinfarkt, og det 
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foreligger også mye ny evidens på at overdreven bruk av oksygen ved hjerneslag er uheldig 
samt teorier på bakenforliggende patogenese. Denne motviljen vil således enkelt kunne 
overvinnes gjennom god og grundig informasjon om bakgrunnen for de nye retningslinjene. 
Vi regner ikke med motstand mot selve tiltakene da de kun innebærer en liten endring av 
allerede eksisterende retningslinjer og prosedyrer, og ikke vil medføre særlig merarbeid for 
leger eller pleiepersonell.  
	

4.3  Korrigere 
Dersom	man	ved	periodens	slutt	anser	etterlevelsen	som	tilfredsstillende	iverksettes	
tiltak	som	sikrer	at	ny	retningslinje	innføres	som	rutine	og	standardiseres	i	avdelingen.	
Dersom	målet	om	etterlevelse	ikke	nås,	kan	arbeidsgruppen	i	fellesskap	undersøke	
mulige	årsaker	til	dette.	
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5 Diskusjon 
5.1 Kunnskapsgrunnlaget 
 

Kunnskapsgrunnlaget for vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er solid, da vi har sterke 
anbefalinger for både øvre og nedre intervensjonsgrense for supplerende oksygenbehandling 
ved akutt hjerneslag. Etter kritisk vurdering med en sjekkliste basert på AGREE II, et 
anerkjent verktøy for kvalitetsvurdering av faglige retningslinjer (18), kan det konkluderes at 
anbefalingene fra BMJ Rapid Recommendations er både troverdige og klinisk anvendelige. 
Utfallene i den systematiske oversikten som anbefalingene bygger på, komplisert forløp, 
mortalitet og funksjonsevne, er trolig de mest relevante for slagpasienter. Alternativt kunne 
det vært interessant å ha visst mer om påvirkningen av kognitiv og fysisk funksjon i et lengre 
tidsperspektiv.  
 
Styrken på anbefalingen om øvre grense for oksygensaturasjon er sterk, og evidensen bak 
bygger på resultater fra et stort antall pasienter. Imidlertid er det mer usikkerhet omkring den 
nedre grensen, selv om anbefalingen her er sterk. Etter et møte med en av forfatterne bak 
BMJ-anbefalingene, kom det frem at særlig én nylig stor RCT (23) endret anbefalingene i 
mer konservativ retning. I denne studien er baseline SpO2 i studie-populasjonen 96.6% med 
SD2 1.7, noe som innebærer at 95% av pasientgrunnlaget i studien har SpO2 >93%. Altså er 
det begrenset evidens for å kunne anbefale lavere nedre grense enn dette, og det er grunnen til 
at BMJ kun kan gi en svak anbefaling om nedre grense SpO2 90-92%. Den samme studien er 
inkludert  i AHA/ASA guidelines, men disse anbefaler likevel høyere cut-off (SpO2 95%) 
enn BMJ. Diskrepansen skyldes trolig at evidensen (antall pasienter) blir svakere jo lenger 
ned i oksygenmetning man går. AHA/ASA og BMJ vurderes trolig styrken på 
evidensgrunnlaget ulikt når de kommer med sine anbefalinger, hvorav førstnevnte er  mer 
konservative.   
 

5.2  Mikrosystemet og implementering  
 

Gjennomføringen	av	prosjektet	er	praktisk	mulig,	da	det	ikke	krever	nevneverdige	
økonomiske	ressurser,	ei	heller	medfører	merarbeid	for	de	ansatte	ved	Seksjon	for	
hjerneslag.	For	pasientene	vil	det	ifølge	evidensgrunnlaget	utelukkende	være	en	fordel	å	
ikke	utsettes	for	unødvendig	overbehandling.	Motstanden	mot	endring	vil	trolig	være	
liten	etter	grundig	informasjon/undervisning,	da	observasjonsskjemaet	allerede	er	godt	
implementert	i	rutinene	ved	seksjonen,	og	de	endringene	som	blir	innført	er	enkle	og	
krever	ikke	ny	opplæring	i	bruken	av	skjemaet.	Fagsykepleier/enhetsleder	vil	som	
nevnt	distribuere	og	gjennomgå	endringen	ved	fellesmøte	og	vaktskifter.	
Gjennomgangen	av	observasjonsskjemaene	ved	implementeringsperiodens	slutt	vil	
medføre	merarbeid	for	fagsykepleier.	Imidlertid	vil	selve	utførelsen	trolig	ikke	by	på	
																																																								
2	Standardavvik		
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vanskeligheter,	da	vi	mener	det	ut	fra	det	nye	skjemaet	vil	være	enkelt	å	tolke	om	
indikasjoner	og	målsaturasjoner	følger	retningslinjene.	Prosessindikatoren	er	på	
samme	måte	enkel	og	relevant,	selv	om	vi	dog	ikke	har	noe	evidensgrunnlag	for	å	hevde	
at	90%	etterlevelse	er	”godt	nok”.		
Det	er	også	utfordringer	med	implementeringsplanen.	Selv	om	det	forventes	liten	
motstand	fra	helsepersonellet	ved	Seksjon	for	hjerneslag,	vil	prosjektet	imidlertid	kreve	
stor	innsats	fra	arbeidsgruppen.	Gamle	retningslinjer	er	godt	implementerte,	og	det	vil	
kreve	god	informasjon	og	undervisning	i	prosjektets	hva,	hvordan	og	særlig	hvorfor.	
Imidlertid	vil	dette	trolig	bli	en	naturlig	del	av	allerede	eksisterende	
internundervisning.	Utfordringen	blir	å	sikre	at	alle	de	ansatte	mottar	informasjonen,	da	
ikke	alle	er	på	jobb	samtidig	eller	deltar	på	fellesmøtet.	I	dette	prosjektet	forsøkes	dette	
å	sikres	gjennom	informasjon	i	”ukesbrev”	per	e-post,	samt	informering/påminnelse	
ved	vaktskifter	slik	beskrevet	i	tabell	3.	Ytterligere	en	utfordring	blir	den	høye	andelen	
vikarer	ved	seksjonen.	Dette	oppfølgingsarbeidet	vil	kunne	være	ressurskrevende	og	
medføre	merarbeid	for	enhetsleder/fagsykepleier.	Fagsykepleier	ved	Seksjon	for	
hjerneslag	går	også	i	vanlig	turnus,	slik	at	kvalitetsforbedringsarbeidet	kun	kan	utføres	
på	dagvakter.	Optimalt	sett	hadde	det	vært	en	fagsykepleier	i	dagstilling	som	kunne	
drevet	dette	arbeidet.		
	
Vi	tok	tidlig	kontakt	med	seksjonsleder	ved	Seksjon	for	hjerneslag,	Hege	Ihle-Hansen,	
for	innspill	til	hvilke	tiltak	som	kunne	gjennomføres	i	praksis.	I	den	forbindelse	har	vi	
allerede	begynt	implementeringsarbeidet,	hvorav	Trinn	1	og	2	under	”informasjon	til	
seksjonsleder	og	legetjenesten”	og	Trinn	1-3	under	”informasjon	til	sykepleiere	og	
pleiepersonell”	allerede	er	blitt	implementert.	Det	er	imidlertid	forfatterne	av	denne	
KLoK-oppgaven	som	har	gjort	selve	undervisningsarbeidet	for	leger	og	pleiepersonell.			
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6 Konklusjon 
 

Hvert år får omtrent 11.000 nordmenn hjerneslag, og tallet er forventet å øke med økende 
andel eldre i befolkningen. Selv om det foreligger et biologisk rasjonale om å redde den 
ischemiske penumbra med supplerende oksygenbehandling, har ny forskning viste at for høy 
oksygensaturasjon kan være uheldig ved akutt hjerneslag. Det øker mortaliteten uten at det 
får signifikante konsekvenser for funksjonsevne på lang sikt eller forekomst av 
komplikasjoner under sykehusoppholdet. Rutinene ved Seksjon for hjerneslag, OUS Ullevål, 
har vært en liberal oksygenbehandling. Dette kvalitetsforbedringsprosjektet sikter på å endre 
retningslinjene i mer konservativ retning med lavere nedre cut-off og lavere målsaturasjon, 
slik det anbefales i ferske retningslinjer fra BMJ Rapid Recommendations. Vi har skissert en 
plan for implementering, som innebærer enkle og gjennomførbare tiltak, som i det store og 
hele ikke vil medføre kostnader eller merarbeid annet enn et noe krevende oppfølgingsarbeid 
fra enhetsleder/fagsykepleier. Implementeringen er allerede påbegynt.   
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8 Vedlegg 
8.1.1 Observasjonsskjema ved hjerneslag (gammel versjon) 
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8.1.2 Observasjonsskjema for hjerneslag (ny versjon) 
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