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Sammendrag 
Tema/problemstilling: Vertigo er en potensielt alvorlig problemstilling på legevakt, og kan 
skyldes patologi i CNS eller perifere nerver og organer. Det kan være vanskelig å skille 
mellom sentral og perifer årsak. Resultatet er ofte unødvendige innleggelser med mistanke 
om slag. HINTS er et testbatteri bestående av tre øyemotilitetsundersøkelser som kan bidra til 
å skille mellom perifer og sentral årsak til vertigo. Vi har beskrevet et 
kvalitetsforbedringsprosjekt med implementering av HINTS ved Nedre Romerike Legevakt.  
 
Kunnskapsgrunnlaget: Kvalitetsforbedringsprosjektet baserer seg på anbefalinger og 
retningslinjer fra NevroNEL og UpToDate. Studiene i kunnskapsgrunnlaget viser til gode 
testegenskaper for HINTS, spesielt kort tid etter symptomdebut. Selv om studiene er små av 
størrelse, GRADE-vurderes graden av evidens til 1B (sterk anbefaling, moderat 
kunnskapsgrunnlag).  
 
Tiltak/kvalitetsindikatorer: Hovedtiltak for implementering av HINTS er innføring av en 
intern prosedyre. For å evaluere effekt av implementering, har vi utarbeidet to 
prosessindikatorer; andel med vertigo hvor HINTS ble benyttet, og andel vertigopasienter 
som henvises til Akershus Universitetssykehus med spørsmål om slag. Målet i den første 
perioden av prosjektet er at 50% av vertigopasientene skal evalueres med HINTS, og det 
absolutte antallet henvisninger til Akershus Universitetssykehus skal falle fra 
baselinemålingen.  
 
Ledelse/organisering: Prosjektet ledes av en prosjektledergruppe, i tillegg er alle leger ved 
legevakten er prosjektdeltagere. Prosjektledergruppen er ansvarlig for å følge den 
gjennomføringsplanen som er skissert, samt evaluere effektmålingene underveis. 
Gjennomføringsplanen viser hvordan man skal innføre prosedyren, drive undervisning, 
opplæring og registrere effektmålinger. Den tar også for seg hvordan man kan møte 
utfordringer i implementeringsprosessen, og hvordan man skal kunne håndtere motstand 
knyttet til endringen. 
 
Konklusjon: Med en GRADE 1B anbefaling fra kunnskapsgrunnlaget, et ønske om 
implementering fra legene ved legevakten, og få forutsigbare utfordringer ved 
implementeringsprosessen, konkluderes det med at kvalitetsforbedringsprosjektet med 
implementering av HINTS ved Nedre Romerike Legevakt, bør gjennomføres. 
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1 Tema og problemstilling 
Svimmelhet er en samlebetegnelse som omfatter bevegelsesfølelse, ustøhet, nærsynkope, 

angst og andre symptomer (1). En mer presis diagnose av en type svimmelhet er vertigo. 

Vertigo kan defineres som en illusjon av at omgivelsene eller en selv er i bevegelse, ofte 

ledsaget av kvalme og oppkast, og oppstår ved motstridende informasjon fra sansene om 

kroppens posisjon i forhold til omgivelsene (2). Vertigo kan forekomme ved flere tilstander, 

blant annet cerebrovaskulær sykdom (2). I Statistisk Sentralbyrås helseundersøkelse fra 2015 

anga 14% av de spurte å ha vært plaget av svimmelhet eller dårlig balanse de siste 3 måneder   

(3). I følge en norsk studie av Berntsen & Hjortdal er svimmelhet årsak til ca. 2% av alle 

kontakter med allmennlege (4).  

 

Vertigo kategoriseres etter årsak, hvor en av undergruppene er akutt vestibulært syndrom 

(AVS). (2). AVS defineres som nyoppstått, vedvarende, spontan vertigo med nystagmus uten 

fokale nevrologiske utfall, og er hyppigst forårsaket av perifer patologi (5). Kun 4-6% av 

tilfellene skyldes sentral patologi i hjernestammen eller bakre skallegrop, som også vil kunne 

arte seg som AVS (5). Selv om det er liten forekomst av iskemisk hjerneslag i hjernestamme 

eller lillehjerne, hos pasienter med AVS, er det en pasientgruppe som ikke må overses. 

Derfor blir en betydelig andel av pasientene med vertigo som kontaktårsak innlagt sykehus 

med spørsmål om slag. Det vil i mange tilfeller bli tatt en CT caput for å utelukke en 

blødning, samt en MR caput for å bedre visualisere bakre skallegrop. Dette er svært 

ressurskrevende (5). 

 

Slagdiagnostisering hos denne pasientgruppen er vanskelig da majoriteten ikke har åpenbare 

nevrologiske utfall. Vår påstand er at det er behov for en fornuftig håndtering, samt kliniske 

vurderingsverktøy som gjør diagnostikken av disse pasientene enklere. Vi har derfor sett et 

forbedringspotensial her. En god og ikke-invasiv test som HINTS vil lette diagnostiseringen, 

spare spesialisthelsetjenesten for innleggelser og bildediagnostikk, samt spare pasienten for 

unødvendig slagutredning. 

 

HINTS er et testbatteri som kan bidra til å skille mellom perifer og sentral årsak til vertigo 

(2). HINTS består av tre øyemotilitetsundesøkelser. Dersom ett av funnene under 

forekommer hos en pasient med AVS, er sannsynligvis årsaken sentral (2).  
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1. Normal hodeimpuls test: Undersøkeren sitter ansikt til ansikt med pasienten og 

holder pasientens hode mellom hendene. Pasienten fikserer blikket på undersøkerens 

nese. Undersøkeren beveger hodet til pasienten raskt til siden (hodeimpuls). 

Undersøkeren observerer pasientens øyne, som under den raske bevegelsen hele tiden 

skal være fiksert på undersøkeren. Ved et perifert utfall vil hodeimpulser mot den 

syke siden føre til at pasientens øyne beveger seg ut til siden sammen med hodet. 

Etter en periode på 1–2 tidels sekunder vil pasientens øyne igjen refiksere på 

undersøkeren (2). 

2. Horisontal nystagmus som skifter retning med blikkretning, eller andre typer 

sentral nystagmus (rent vertikal eller rotatorisk, nystagmus som ikke reduseres ved 

visuell fiksasjon) (2). 

3. Skew deviation (alternerende cover test): Er en vertikal okulær forskyvning (et øye 

står høyere enn det andre). Bruk evt cover test for å få det frem (be pasienten fokusere 

på et objekt på avstand og dekk ett øye av gangen. Hvis man kan observere en vertikal 

innstillingsbevegelse når øyet avdekkes så forekommer det skew deviation (2). 
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2 Evaluering av kunnskapsgrunnlaget 
Vi fikk kjennskap til HINTS gjennom NevroNEL som ble utgangspunktet for vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt. Videre definerte vi PICO-spørsmål for å tydeliggjøre vår 

problemstilling: 

 

P-     pasienter med akutt vertigo 

I-      bruk av HINTS som klinisk vurderingsverktøy 

C-     ikke bruk av HINTS 

O-     færre henvisninger til nevrologisk avdeling med spørsmål om slag 

  

NevroNEL er et prosjekt fra Norsk Nevrologisk forening i regi av Norsk Elektronisk 

Legehåndbok (NEL) (6). NEL er Skandinavias mest brukte generelle medisinske 

oppslagsverk for leger og helsepersonell, og utviklet av Norsk Helseinformatikk AS (7). Det 

kvalitetssikres fortløpende, og skal til enhver tid være oppdatert i henhold til nasjonale 

retningslinjer og internasjonal forskning (8). NevroNEL er en uavhengig håndbok utviklet 

som et supplement til NEL for å forenkle metodearbeid og være en støtte for nevrologer i 

klinisk arbeid (6). 

  

NevroNEL har et klinisk kapittel om vertigo. Et av nøkkelelementene er å skille mellom 

sentral og perifer årsak til vertigo (2). Herunder presenteres HINTS som en enkel og sensitiv 

metode for dette (2). Denne siden om vertigo var sist revidert 31.10.2016 og sist oppdatert 

06.11.2017. 

  

Anbefalingene om HINTS fra NevroNEL er basert på tre kilder. For å kartlegge 

kunnskapsgrunnlaget ytterligere gjorde vi et systematisk søk etter oppslagsverk, 

retningslinjer og/eller systematiske oversikter. Ved søk i McMaster PLUS fikk vi opp en 

UpToDate artikkel som tar for seg “Evaluering av pasienter med vertigo” (9). Denne kommer 

opp under kategorien “oppslagsverk”, er sist revidert i august 2018, og baserer seg på fem  

artikler, hvorav to av disse overlapper med artiklene beskrevet under NevroNEL. 

  

Kunnskapssøket i McMaster PLUS ga, i tillegg til UpToDate-artikkelen, én relevant 

systematisk oversikt som inneholdt en GRADE-vurdering av HINTS. GRADE er det best 
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validerte verktøyet for å klassifisere beviskvaliteten og for å gi anbefalinger om å benytte 

kunnskapen i klinisk praksis (10). 

 

2.1 Testegenskaper  
I alle studiene som inngår i kunnskapsgrunnlaget fremkommer det gode testegenskaper for 

HINTS. Sensitiviteten og spesifisiteten rapporteres gjennomgående til å være henholdsvis 

>90% og >78% (5, 11-14). Blant annet viste Kattah et. al en sensitivitet på 100% og en 

spesifisitet på 96% for sentral årsak til vertigo, med en positiv sannsynlighetsratio (likelihood 

ratio, LR+) på 25 (95% KI 3,66-170,59) og LR- på 0,00 (95% KI 0,00-0,11) (12). Likeledes 

demonstrerer Newman-Toker et. al tilsvarende resultater for HINTS med sensitivitet for slag 

på 96,5% (95% KI 91.7–98.9), spesifisitet på 84,4% (95% KI 75.0–91.3), LR+ 6,19 (95% KI 

3.68–10.42) og LR- 0,04 (95% KI 0.02–0.11) (5).  

  

Oversiktsartikkelen av Venhovens et. al (2016) baserer seg på fem enkeltstudier som vurderer 

diagnostisering av sentral eller perifer årsak til vertigo, hvorav fire studier benytter HINTS. 

Denne konkluderer også med at HINTS har gode testegenskaper og dermed egnet til å skille 

mellom perifer og sentral årsak (14). 

 

Den systematiske oversikten av Tarnutzer et al. rapporterer en sammenlagt vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget for HINTS, og angir en sensitivitet på 98% og spesifisitet på 85%, med 

LR- 0.02 (95% KI 0.01–0.09) (13). Oversikten gir også en GRADE-vurdering på 1B 

(GRADE strong(↑↑)) for HINTS (13). Med dette menes det at det foreligger en sterk 

anbefaling, dog et moderat kunnskapsgrunnlag for å benytte HINTS. Dette er en systematisk 

oversikt som ikke var kritisk evaluert i vårt McMaster-søk. Vi gjorde dette ved hjelp av 

sjekkliste, og finner den av god kvalitet. Blant annet er formål, inklusjonskriterier og 

fremgangsmåte tydelig formulert, og aktuell litteratur er gjennomgått og vurdert. 

 

2.2 Populasjonsutvalg i studiene 
Studiene som har evaluert HINTS har tatt utgangspunkt i en selektert gruppe pasienter. 

Studiene har inkludert pasienter med høy risiko for slag, dvs. minst en av de følgende 

risikofaktorer: røyking, hypertensjon, diabetes mellitus, hyperlipidemi, atrieflimmer, 

eklampsi, hyperkoagulabilitet, nylig cervikalt traume, tidligere slag eller hjerteinfarkt.  
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På legevakt er utgangsrisikoen eller prevalensen for slag trolig lavere sammenlignet med i et 

akuttmottak eller i ovennevnte studier. Studiene har utført testen på en selektert gruppe med 

høy slagrisiko, noe som kan gi en høyere pretest sannsynlighet enn dersom testen blir brukt i 

en legevaktsetting. De fleste studiene er gjort i USA hvor det er en annen organisering av 

helsevesenet og ikke samme legevaktsordning som i Norge. En kan derfor tenke seg at 

studiepopulasjonene er en mellomting mellom pasienter på legevakt og pasienter i 

akuttmottak, og derfor anser vi studiene som representative for vårt mikrosystem. 

 

Pre- og posttest sannsynlighet kan sees som varianter av positiv og negativ prediktiv verdi.  

For å bestemme posttest sannsynlighet, trenger man å vite pretest sannsynlighet, eksempelvis 

prevalensen i befolkningen, i tillegg til sannsynlighetsratioen (likelihood ratio), som igjen 

avhenger av testens sensitivitet og spesifisitet. Prediktive verdier avhenger også av testens 

sensitivitet og spesifisitet, samt prevalensen av tilstanden i befolkningen man undersøker. 

Ved lavere prevalens vil positiv prediktiv verdi synke. En kan derfor tenke at med en lavere 

prevalens eller pretest sannsynlighet (som på legevakt) vil posttest sannsynlighet også synke 

noe, sammenlignet med tallene i vårt kunnskapsgrunnlag. De fleste studiene angir høy 

sensitivitet og noe lavere spesifisitet.  

 

HINTS med sin høye sensitivitet er derfor en test man kan stole på og bruke til å utelukke 

slag som årsak til vertigo, dersom den er negativ. På den andre siden vil den noe lavere 

spesifisiteten kunne tenkes å føre til flere henvisninger til nevrologisk avdeling ved positiv 

test, dersom man bruker testen på en lavprevalent populasjon, uten å se det i sammenheng 

med risikofaktorer hos den enkelte pasient.   

 

Studiepopulasjonens gjennomsnittsalder var relativt høy (median 61-64 år), men med et stort 

spenn. I en legevaktsetting vil det kunne forekomme pasienter i alle aldersgrupper med 

spørsmål om vertigo. Høy alder i seg selv kunne korrelere med risiko for slag som årsak til 

vertigo. Trolig kunne høy alder og evt. komorbiditet vanskeliggjøre utføringen av testen 

grunnet vanskelig samarbeid, men da testen er utført i samme høye aldersgruppe i studiene 

anser vi ikke dette som noe som vil påvirke testegenskapene i praksis.  

 

De aller fleste studiene er relativt små, med populasjoner fra 36 til 190 pasienter. En kan 

tenke seg at dette kunne svekke den statistiske styrken og validiteten, og at det ikke uten 

videre kan overføres til praksis. Ideelt sett ønsker man store studier hvor man sammenligner 
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HINTS alene opp mot en annen referansestandard. Dette er gjort i noen studier, hvor man har 

sammenlignet HINTS og MR-funn. 

 

Tverrsnittsstudien av Saber Tehrani et. al. (2014) (15) sammenligner HINTS og MR hos 190 

pasienter med AVS. Det ble gjort HINTS og hørselstest før bildediagnostikk for å bekrefte 

diagnosen. I denne studien hadde HINTS større sensitivitet enn tidlig MR-undersøkelse 

(100% vs. 47%, p < 0,001). MR var falsk negativ særlig 6-48 timer etter symptomdebut. I 

tillegg var MR-sensitiviteten dårligere ved små slag. De finner at HINTS sammen med 

hørselstest har en sensitivitet på 99% og spesifisitet på 97% for å diagnostisere sentral årsak 

til AVS (15).  

 

Også flere av studiene i kunnskapsgrunnlaget poengterer at HINTS viser bedre sensitivitet 

enn tidlig MR (5, 12-14, 16). Kattah et. al (2009) finner falsk negativ MR hos åtte av 

pasientene med iskemiske slag, som de senere oppdaget med ny MR. Her var sensitiviteten 

av tidlig MR 72% (12). Newman-Toker et.al. (2013) finner falsk negativ MR i 14,3% av 

tilfellene (5). Venhovens et. al (2016) oppgir at MR har en sensitivitet på 88% (14).  

 

Til tross for at pasientgrunnlaget i studiene er lite, viser studiene at HINTS, sammen med 

klinisk undersøkelse av hørsel, har bedre sensitivitet for å diagnostisere slag som årsak til 

akutt vertigo enn bruk av tidlig MR. Det tar lang tid å samle nok pasienter til slike studier da 

dette ikke er noen høyprevalent tilstand. Eksempelvis vil det på Nedre Romerike Legevakt 

trolig ta flere år for å få mange nok pasienter som testpopulasjon. På bakgrunn av dette, til 

tross for liten testpopulasjon i de fleste studiene i kunnskapsgrunnlaget, mener vi at studiene 

er representative og overførbare til daglig klinisk praksis.  

 

Svakheter og feilkilder ved studiene kan ha bidratt til en overrapportering av HINTS’ 

testegenskaper. I flere av studiene ble HINTS gjennomført av trent helsepersonell, herunder 

nevrooftalmologer eller trente spesialister. Videre har det i enkelte studier vært benyttet 

videoutstyr for registrering av øyebevegelser ved gjennomføring av testen. For øvrig var det 

strenge inklusjons- og eksklusjonskriterier i oversiktsartiklene som styrker testens validitet 

for den aktuelle populasjonen. 
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2.3 Kostnader 
Ved innføring av HINTS må det tas stilling til kostnadsaspektet. To av artiklene presenterer 

estimater av kostnadene ved feildiagnostisering av pasienter med akutt vertigo. Kattah et al. 

(2009), anslår at en akutt diffusjonsvektet MR koster ca. $1000  (12) . Newman-Toker et al. 

(2013) anslår en total kostnad på $135 til $270 millioner årlig i USA dersom man gjør MR 

ved tvil om symptomene skyldes perifer eller sentral årsak (5).  
 

Det er usikkert hva norske estimater ville vært, men en kan tenke seg at det potensielt er store 

summer å spare ved å ha et klinisk verktøy som med høy sensitivitet kan skille mellom 

perifer og sentral årsak til vertigo. Det finnes heller ikke estimater på antall feilinnleggelser 

eller konsekvenser for pasienten av å overse et slag, da vi ikke finner noen studier som har 

sett på dette per i dag. Bruk av HINTS som klinisk verktøy, for å vurdere innleggelse eller 

ikke, vil kunne være ressursbesparende og redusere risikoen for å overse slag. 

 

2.4 Konklusjon om kunnskapsgrunnlaget 
På bakgrunn av HINTS’ testegenskaper egner den seg som klinisk verktøy for å utelukke slag 

som årsak til vertigo, dog med flere slag-henvisninger som mulig utfall. Populasjonsutvalget i 

studiene som vurderer HINTS er i stor grad overførbart til vårt mikrosystem, men en 

legevaktsetting vil sannsynligvis ha en lavprevalent populasjon som vil påvirke 

testegenskapene noe, som beskrevet ovenfor. Likevel har de systematiske oversiktene og 

retningslinjene til både UpToDate og NevroNEL vurdert dette som et nyttig klinisk verktøy, 

og vi anser HINTS som et troverdig verktøy for å vurdere og utelukke slag som mulig årsak 

til vertigo. 
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3 DAGENS PRAKSIS, TILTAK OG 
KVALITETSINDIKATORER 

 

3.1 Dagens praksis 
3.1.1 Mikrosystemet: Nedre Romerike Legevakt 
Informasjonen om mikrosystemet er innhentet fra avdelingsleder og administrativt ansatte 

ved legevakten. Nedre Romerike Legevakt (NRL) er en interkommunal legevakt for tre 

kommuner med et befolkningsgrunnlag på omtrent 120 000, lokalisert i sentrum av 

Lillestrøm. Legevakten er et døgnåpent tilbud til kommunenes innbyggere, med både 

kommunalt fast ansatte leger, hovedsakelig på dagtid, og leger som arbeider privat på kveld, i 

helger og høytider. På kvelden og i helger er det tre leger på vakt, mens det på dagtid i 

hverdagene og om natten er to leger. I tillegg er det alltid en kommunalt ansatt lege som 

bemanner legebil på dag og kveld hele uken.  

 

I innledningen oppgir vi tall for forekomst av svimmelhet generelt i befolkningen. Legene 

ved NRL anslår at de møter to til tre pasienter med vertigo i løpet av en full arbeidsuke med 

hovedsakelig kvelds-/ og helgearbeid. Selv om dette er et grovt, uprøvd anslag, vil man 

kunne anta at det da er snakk om et par hundre pasienter per år.  

 

3.1.2 Vurdering av dagens praksis 
Informasjon om dagens praksis for håndtering av pasienter med akutt vertigo ble innhentet 

gjennom intervju med syv leger ved legevakten. Alle legene informerer at de ikke er kjent 

med noen spesifikke retningslinjer ved NRL for utredning av akutt vertigo. Det finnes ingen 

egen metodebok, men Legevakthåndboken er mye brukt. De rapporterer også at 

Legevakthåndboken ikke gir konkrete diagnostiske kriterier for å skille perifer og sentral 

årsak til akutt vertigo. Følgelig er det en del variasjon i hvordan disse pasientene vurderes og 

utredes.  

  

Alle legene anga at de benyttet seg av anamnese med hovedvekt på debut, karakteristikk og 

varighet, og tilstedeværelse av ledsagende symptomer som hodepine, kvalme, ustøhet og 

dobbeltsyn, for å gjøre seg opp en formening om mulig årsak. Ved mistanke om slag utførte 
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legene en nevrologisk undersøkelse. Ved mistanke om krystallsyke ble Dix-Hallpike test 

gjennomført for å bekrefte diagnose. Ifølge Legevakthåndboken anbefales innleggelse av 

pasienter hvor pasientens vertigo ikke samsvarer med benign paroksysmal posisjonsvertigo 

(BPPV). Dagens praksis baserer seg i stor grad på legenes subjektive vurderinger. Man kan 

således risikere å feildiagnostisere, og i ytterste konsekvens overse et slag. Utfordringene 

med diagnostikk av disse pasientene er visualisert i et fiskebeinsdiagram i figur 2. Her er 

potensielle årsaker til kvalitetssvikt poengtert.  

 

Legevaktslegene forteller at de oppfatter denne pasientgruppen som krevende, spesielt 

pasienter med isolert akutt vertigo som ikke passer med BPPV. Kun én av de syv legene var 

kjent med HINTS som verktøy for å skille sentral og perifer årsak til vertigo, og hadde gode 

erfaringer med dette. Samtlige spurte leger var positive til innføring av HINTS som et klinisk 

verktøy for å vurdere pasienter med akutt vertigo.  

 

3.1.3 Flytskjema for dagens praksis 

 
Figur 1 Viser dagens praksis ved Nedre Romerike Legevakt 
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3.1.4 Utfordringer knyttet til dagens praksis ved legevakten 
Vi har brukt et fiskebeinsdiagram for å identifisere og forstå de ulike årsakene til mangelfull 

systematikk når det gjelder håndtering av pasienter med vertigo på NRL (17).  

 
Figur 2 Fiskebeinsdiagram for utfordringer knyttet til dagens praksis 

 

Miljøfaktorer: Mangel på retningslinjer ved NRL og det at kvaliteten på spesifikke tester, 

som HINTS, er uklar for de som skal utføre den. 

 

Økonomiske aspekter: God tilgang på bildediagnostikk på stedet vil i fravær av etablerte 

retningslinjer og gode kliniske tester, kunne gjøre det lettere å ty til radiologisk undersøkelse.  

Innføring av en ny rutine vil være en kostnad for NRL. 

 

Personal: Arbeidsbelastningen kan allerede oppleves som for stor. Det er tidvis stor 

pasientpågang på legevakten, noe som kan føre til at legen ikke opplever at det er tid til tester 

som HINTS, men heller velger å henvise videre.  

Legens ferdigheter, hvor legen har lite kjennskap til spesifikke tester eller er usikker på 

kvalitet på egen utførelse av testen.  

 

Pasienter: Problemstillingen kan være uklar og kan peke i ulike retninger.  
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3.2 Tiltak 
For å kunne igangsette dette forbedringsprosjektet, har vi laget flere tiltak som skal hjelpe oss 

å gjennomføre prosjektet på en god og kvalitetssikret måte.  

 

3.2.1 Hovedtiltak 
Hovedtiltaket vårt er innføring av HINTS som vurderingsverktøy for å skille perifer og 

sentral årsak til akutt oppstått vertigo ved NRL. Vi har kartlagt at legene ved denne 

legevakten ønsker et verktøy velkommen. Det må utvikles en intern retningslinje som 

tydeliggjør i hvilke situasjoner HINTS skal benyttes og hvordan metoden bidrar til vurdering 

av pasienter med akutt vertigo. I tillegg må det komme tydelig fram hvordan testen 

gjennomføres og resultatene tolkes. 

 
Figur 3 Viser flytskjemaet vi ønsker å innføre 
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Flytskjema og ny retningslinje for utredning av svimmelhet. 

Flytskjema i figur 3 skisserer hvordan vi ser for oss den nye retningslinjen for utredning av 

vertigo på NRL. Denne kan henge i A3-format på alle legekontorene, A4-format på døren på 

personaltoalett, samt trykkes i lommeformat, lamineres og leveres ut til alle leger. I tillegg 

kan retningslinjen være en del av rullerende bilder og videoer på tv på pauserommet. 

Flytskjemaet ender i tre mulige alternativer; vurdèr annen diagnose, konferer nevrolog eller 

henvis til Akershus Universitetssykehus (Ahus).  

 

3.2.2 Tilretteleggingstiltak 
Tilretteleggingstiltakene skal fasilitere implementeringen av hovedtiltaket. Det første av disse 

tiltakene er dialog med ledelse og enighet om implementering og dannelse av prosjektgruppe. 

Herunder kommer også dannelse av en prosjektgruppe som kan ta ansvar for de ulike delene 

av implementeringen og følge opp dette. Vi anser det som vesentlig at prosjektledergruppen 

lager en plan og strategi for implementering, samt utarbeider en intern retningslinje for denne 

prosedyren. I retningslinjen må det fremgå formål med prosedyren, hvilke situasjoner og 

pasientgrupper den gjelder, hvordan man gjennomfører HINTS og hvordan man vurderer og 

dokumenterer resultatene. 

  

Opplæring av legene er viktig. Dette begynner med at prosjektledergruppen har innsikt i 

prosedyren og gjennomføring, for så å lage et opplegg for opplæring og undervisning. For 

eksempel med videodemonstrasjoner og internundervisningssesjoner. 

 

En standard mal for dokumentasjon av HINTS-vurdering inkorporert i journalsystemet er 

nyttig og kan sørge for at prosedyren følges oftere, forenkle arbeidet til legene, samt er 

nødvendig for dokumentasjon til senere evaluering og statistikk. 

  

3.2.3 Sikkerhetstiltak 
Sikkerhetstiltakene skal forsikre at implementeringen skjer i henhold til planen og målene 

som er satt. For å sørge for at prosedyren følges i større grad, har vi vurdert at det kan være 

nyttig å ha et pop-up vindu hvor man må svare om man har gjennomført HINTS dersom man 

for eksempel benytter diagnosekoden vertigo eller svimmelhet. 
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Evaluering av implementeringen og bruken av HINTS er også nødvendig for å vurdere nytten 

av dette verktøyet. Både statistikk på innleggelser av pasienter med akutt vertigo, og 

tilfredshet blant legene skal innhentes gjennom spørreskjema. Tilbakemeldinger fra 

evaluering kan for eksempel avsløre utfordringer ved bruken av HINTS, som man kan 

arbeide videre med.  

 

3.2.4 Dokumentert effekt av tiltakene? 
Det er usikkert hvorvidt ulike tiltak for implementering av nye retningslinjer har effekt. 

Ifølge Kunnskapssenterets rapport ”Effekt av tiltak for implementering av kliniske 

retningslinjer” fremkommer det at skreddersydde tiltak for implementering av nye 

retningslinjer sannsynligvis er effektive (18). Det er dog påvist varierende effekter av 

innføring av nye retningslinjer. Innføring av nye retningslinjer har altså en mulig moderat 

effekt på klinisk praksis, men det forventede helseutfallet man ønsker er ofte beskjedent. 

Lignende resultater var også vist for klinisk beslutningstøtte, inkludert påminnere, kurs, 

forelesninger, monitorering og tilbakemelding (18).  

 

For å forsøke styrke effekten av å innføre vår nye retningslinje ved legevakten, har vi 

skreddersydde tiltak, som omfatter flere av tilretteleggingstiltakene. Blant annet ønsket vi å 

utforme en prosjektplan og strategi tilpasset implementeringen av HINTS. Pop-up vindu er et 

eksempel på klinisk beslutningsstøtte. Internundervisning gjennom kurs/forelesninger, samt 

evalueringsprosessen med monitorering og tilbakemeldinger vil sannsynligvis bidra til å 

bedre praksis. Dette gir grunnlag for de valgte tiltakene vi har benyttet oss av i vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt.  

 

Under følger en oversikt over tiltakene og hvordan det er tenkt gjennomført. 

Kategori Beskrivelse Ansvarlige 

Hovedtiltak for 
kvalitetsforbedring 

Implementere bruk av HINTS ved 
enhver vurdering av pasienter med 
akutt oppstått vertigo 

Prosjektdeltagerne. Dette er legene 
som gjennomfører denne 
undersøkelse som en del av 
konsultasjon og undersøkelse. 

Tilretteleggingstiltak 
  

Dialog med administrasjon og 
legevaktsledelse, samt opprettelse 
av prosjektgruppe 

Ledelse, avdelingsoverlege og 
representanter for legene 
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Tilretteleggingstiltak 
  

Plan for implementering, strategi, 
tidsfrister 

Prosjektledergruppen 

Tilretteleggingstiltak 
  

Internundervisning Prosjektledergruppen 

Tilretteleggingstiltak 
  

Opprette mal i journalsystem for å 
dokumentere HINTS resultat 

Prosjektledergruppen sammen med 
IT-ansvarlige 

Sikkerhetstiltak Pop-up vindu hvor man må svare 
om HINTS er gjennomført og 
dokumentert dersom pasient får 
diagnose vertigo. 

Prosjektledergruppen sammen med 
IT-ansvarlige  

Sikkerhetstiltak Sende ut mail til de ansatte med 
påminnelse om prosjektet, og 
minne om å bruke, og registrere 
bruk av, HINTS. 

Prosjektledergruppen 

Sikkerhetstiltak Evalueringsmøter og 
evalueringsskjema til legene for å 
vurdere tilfredshet med 
implementering og bruk av HINTS 

Prosjektledergruppen 

 

3.3 Kvalitetsindikatorer  
En kvalitetsindikator er et indirekte mål som sier noe om kvaliteten på det området som 

måles. Det er vanlig å dele inn kvalitetsindikatorene i struktur-, prosess-, eller 

resultatindikatorer (19). Det stilles også en rekke krav for å sikre at kvalitetsindikatorene 

holder mål (19).  

 

3.3.1 Strukturindikatorer 
Strukturindikatorene omfatter rammer og ressurser, herunder helsepersonells kompetanse og 

tilgjengelighet til utstyr, teknologi og fasiliteter (19). I vårt forbedringsprosjekt må HINTS 

være tilgjengelig på legevakten, noe vi forsikrer oss om ved å ha opplæring av 

helsepersonellet. Dette er altså en faktor man ikke vil kunne klare å måle, men en 

forutsetning for å kunne gjennomføre prosjektet. Kravene for denne kvalitetsindikatoren er 

altså ikke like relevant for vårt kvalitetsforbedringsprosjekt. 

 

3.3.2 Prosessindikatorer 
Prosessindikatorer beskriver konkrete aktiviteter i pasientforløpet. Den gir et bilde av hvilke 

omfang helsepersonell har utført bestemte prosedyrer i pasientforløpet. Indikatoren uttrykker 
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om pasientene har mottatt de ytelser som de bør, ifølge referanseprogrammer og kliniske 

retningslinjer, dersom disse finnes (19). 

 

I dette kvalitetsforbedringsprosjektet, har vi valgt to prosessindikatorer, for å måle kvaliteten 

av arbeidet;  

1. Andel med vertigo hvor HINTS ble benyttet. 

2. Andel vertigopasienter som henvises til Ahus med spørsmål om slag. 

 

Disse indikatorene er nyttig da de vil kunne måle om pasientene har fått rett diagnostikk og 

mottatt de ytelsene de bør få ved å bli henvist til rett avdeling. Indikatorene er både relevante 

og gyldige ved at de måler kvaliteten innen området man ønsker å forbedre og at det er en 

dokumentert sammenheng mellom indikatoren og kvalitet.  

 

Det vil både være mulig å innhente denne informasjonen og måle hvorvidt tiltaket har effekt 

eller ikke. Tids- og tallfestede mål for prosessindikatorene kan finnes under Del 3, under 

Evaluering 1/Planleggingsfase 2. 

 

3.3.3 Resultatindikatorer 
Resultatindikatorer belyser pasientens gevinst i form av overlevelse, symptomatiske og 

laboratoriemessige karakteristika, pasientens fysiske tilstand eller psykiske reaksjon på 

sykdom og tilfredshet med behandlingen (19). Dette er vanskelig å måle i vårt prosjekt, og 

det er derfor ikke anslått andelen av dødelighet eller sykelighet hos disse pasientene. 
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4 PROSESS, LEDELSE OG 
ORGANISERING 

 

4.1 Prosjektgruppe og deres ansvarsområde  
Prosjektledergruppen vil være ansvarlige for gjennomføring av prosjektet innføring av 

HINTS, og er ansvarlige for at alle tiltak gjennomføres. Det er ønskelig med en gruppe på tre 

til fem personer. Vi ønsker at prosjektledergruppen består av avdelingsoverlegen ved NRL og 

utvalgte representanter blant legene. Deltakerne i prosjektledergruppen skal ha ulike 

ansvarsområder og ulike bakgrunner. Avdelingsoverlegen ønskes til en overordnet, 

koordinerende lederrolle i prosjektet, hvor de primære arbeidsoppgaver er å overse prosjektet, 

gjennomgå data for effekt av innføring av tiltaket, samt tilse at andre deltakere utfører sine 

arbeidsoppgaver. I tillegg til avdelingsoverlegen ønskes det to leger med større stillinger ved 

legevakten til prosjektledelsen. Disse vil ha rullerende arbeidsoppgaver bestående av 

opplæring av leger ved legevakten, og være de som manuelt skal registrere effektmålene. En 

sykepleier til kartlegging av baselinemålingen i startfasen bør også være en del av 

prosjektledergruppen.  

 

Utover denne prosjektledergruppen, vil alle leger som arbeider på legevakten være 

prosjektdeltagere i dette prosjektet. Prosjektet er avhengig av at alle leger er ved legevakten 

er opplært i bruk av HINTS, og benytter dette på aktuelle pasienter, samt dokumenterer dette 

i journalene.  

 

4.2 Strukturering av arbeidet 
Prosjektet er strukturert i vår gjennomføringsplan. Gjennomføringsplanen er skissert i figur 4 

nedenfor. Prosjektet er estimert til 16 ukers varighet, og er bygget opp etter PUKK-

prinsippet. Prosjektet er organisert i to forbedringssykluser. Etter gjennomføring av disse to 

syklusene vil man ta stilling til om det er behov for flere sykluser.  
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Figur 4 Viser gjennomføringsplanen for prosjektet 

 

Planleggingsfase 1 

Prosjektuke 1 starter med en planleggingsfase, hvor det første som skjer er et møte i 

prosjektledergruppen. Før prosjektstart er dagens praksis ved NRL kartlagt. Det er viktig at 

man sammen er enige om prosjektets mål, gjennomføring av forbedringssyklusene, samt 

fordelingen og gjennomføring av arbeidsoppgaver. På det første møtet må det også tas stilling 

til om det skal søkes midler for gjennomføring.  

 

I løpet av de to første prosjektukene vil vi foreta en baselinemåling av pasienter som 

oppsøker legevakten med svimmelhet som kontaktårsak. Dette registreres av triagesykepleier, 

som noterer pasientenes persondata i en perm. Etter disse to ukene vil man gjøre en 

journalgjennomgang for å kartlegge hvor mange av pasientene med isolert vertigo som ble 

henvist med spørsmål om slag, og se om det ble benyttet HINTS i diagnostikken. Dette vil 

være grunnrammen for hvor mange pasienter som har dette problemet. 

 

Innføring av ny prosedyre, undervisning, opplæring og effektmålinger 

NRL har som nevnt ingen egen prosedyrehåndbok. Det betyr at vi ikke skal endre en 

eksisterende prosedyre, men innføre HINTS som et klinisk vurderingsverktøy. For å klare 

dette trenger vi opplæring av helsepersonellet på legevakten. Ved starten av prosjektet skal 

det sendes ut mail til alle ansatte ved legevakten hvor man informerer om prosjektet, 

bakgrunnen for prosjektet, dets varighet og hvordan opplæring i denne nye metoden kommer 

til å foregå.  

 

Det skal gjennomføres internundervisning for de ansatte i prosjektuke 2, med opplæring av 

indikasjon for HINTS og gjennomføring av selve testen. Prosjektledergruppen tar stilling til 

organisering av undervisning under planleggingen. 
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Som en del av prosjektet vil det også være en skriftlig informasjonsplakat for praktisk bruk 

og registrering av bruk av HINTS. Se mer om dette under punkt 3.2.1. 

 

Registrering av effektmålinger 

Hvordan skal vi måle effekten av tiltaket vårt? Vi har innført en ny prosedyre med mål om 

færre innleggelser med spørsmål om slag hos pasienter med AVS, samt vi ønsker oppslutning 

blant legene i bruk av HINTS. Vi ønsker derfor å registrere:  

Pasienter som kommer inn med vertigo. Og deretter om: 

1. HINTS ble benyttet på disse pasientene. 

2. Den andelen med vertigo som sendes videre til Ahus med spørsmål om slag. 

 

Tanken er at registreringen gjøres ved hjelp av koding i journalsystemet. For pasientene som 

kommer inn med svimmelhet/vertigo, koder man symptomdiagnosen “svimmelhet” i 

pasientens journal. Dersom man bruker HINTS, loggfører man “HINTS” i journalen og 

resultat av undersøkelsen under status presens. Dersom pasienten sendes videre, skriver man 

dette som “til Ahus med spørsmål om slag” under tiltak/resymé. Kodene registreres på egen 

linje i journalen slik at det blir enkelt å se. Dette er også spesifisert i retningslinjen.  

 

Tellingen av tilfellene hvor HINTS er benyttet, og andelen som sendes til Ahus med spørsmål 

om slag utføres manuelt av en av legene i prosjektledergruppen. Tilfellene er allerede 

registrert ved hjelp av koding. Tellingen skal være hyppigere i startfasen. I Testperiode 1 skal 

man gå gjennom journalene ukentlig og registrere effektmålene. Under Evaluering 1 står det 

tidfestet og tallfestet mål for Testperiode 1.  

 

Gjennomføring av Testperiode 1 

Testperiode 1 er en fireukersperiode hvor man skal bruke HINTS i praksis. Her skal man 

ukentlig registrere effektmålene.  

 

Evaluering 1 - Planleggingsfase 2 

Etter denne fireukersperioden er det en evalueringsfase; Evaluering 1 ved prosjektgruppen. 

Her står effektmålingene sentralt. Vi har satt et delmål ved dette evalueringspunktet: 50% av 

alle journaler registrert med koden ”Svimmelhet” eller ”Vertigo” skal ha benyttet HINTS i de 

tilfellene hvor det er hensiktsmessig. Dersom man ikke når dette målet må man se på årsaker 

relatert til koding, gjennomføring og implementering. 
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Den andre effektmålingen er andelen av pasientene som henvises med spørsmål om slag. 

Denne andelen ønsker man at skal gå ned, da man tenker færre henvisninger er relatert til mer 

korrekt diagnostisering. Baselinemålingen i uke 1-2 vil være utgangspunktet for antall 

henvisninger. Etter fire uker med HINTS i klinisk praksis vil det absolutte antallet 

henvisninger forhåpentligvis gå ned. Vi er klare over at antallet kan øke, noe man eventuelt 

da må finne årsaken til. Dette problematiseres under diskusjonsdelen. Problemer relatert til 

økende antall henvisninger, eller lavere antall henvisninger, kan også bero på hvordan legene 

koder i journalen. Prosjektledergruppen må også ta stilling til om tellemetoden er god nok.  

 

I tillegg til en evaluering av effektmålingene, ønsker man å undersøke hvor tilfreds personalet 

er med innføringen av testen og om de bruker den. Dette gjøres ved en spørreundersøkelse 

som sendes ut elektronisk til alle legene etter Testperiode 1.  

 

Spørreundersøkelse til legene 

I tabellen under, figur 5, er et førsteutkast til spørreskjemaet som skal sendes ut til legene 

etter Testperiode 1. Etter teststart kan ytterligere relevante spørsmål legges til før det sendes 

ut til legene. 

 

Har du hørt om HINTS? Ja / Nei 

Har du ila de siste 4 ukene benyttet HINTS? Ja / Nei 

Synes du HINTS har hjulpet deg i diagnostikken av pasienter? Ja / Nei 

Dersom Nei på forrige spørsmål, hvorfor ikke? Kommentar 

Føler du deg trygg på hvordan du bruker HINTS? Ja / Nei 

Er du fornøyd med opplæring i bruk av HINTS? Ja / Nei 

Andre kommentarer til prosjektet? Tips til videre arbeid? Kommentar 

Figur 5 Viser evalueringsskjema til legene 

 

Det er viktig å ta legenes tilbakemeldinger og tips til forbedring med i evalueringsprosessen. 

Ut fra tilbakemeldinger og en helhetsvurdering av Testperiode 1, har man en 
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Planleggingsfase 2, hvor man legger til rette for Testperiode 2. Her skal man også sette nye 

effektmål basert på hvor langt man kom i Testperiode 1. Dette vil være mål som skal gjelde 

for den neste åtte-ukers perioden, Testperiode 2, men de tallfestede målene må lages ut fra 

resultatene i Testperiode 1. Målet med Evaluering 1 er altså en helhetsvurdering av 

prosjektstarten, evaluere om man skal gjøre endringer, samt sette nye effektmål. 

 

Etter denne første testperioden ønsker vi også å oppdatere prosjektdeltagerne på resultatene. 

Vi vet at oppfordringer fra ledelsen er dokumentert å gi økt compliance ved 

implementeringsprosesser (18). For å formidle informasjon til prosjektdeltakerne skal det 

lages et informasjonsskriv. Dette skal inneholde en grafisk fremstilling av hvor mange som 

har benyttet HINTS de siste fire ukene, en oversikt om man nådde målene i Testperiode 1, 

samt en oversikt over tilbakemeldingene fra legene. I tillegg skal informasjon om Testperiode 

2 være inkludert og hva er de nye prosjektmålene er. Dette vil sendes ut i mail til alle de 

ansatte legene, samt henges opp som plakater på legevaktens oppslagstavle, samt henges opp 

på personaltoalettene. Det vil også nevnes på fellesmøter blant de fast ansatte legene ved 

legevakten. Disse tiltakene har som hensikt å oppmuntre til videre arbeid med 

implementeringen av HINTS.  

 

Testperiode 2 

Dette er åtte uker med ny testperiode. Her har man journalgjennomgang hver 14.dag for å 

sikre en stadig oppfølging av prosjektet.  

 

Evaluering 2 - Sluttevaluering 

Etter de åtte nye ukene med gjennomføring, så har man neste evalueringspunkt, Evaluering 2. 

Her vil det gjennomføres en ny spørreundersøkelse blant legene, som vil være basert på de 

samme spørsmålene som i Evaluering 1, men man ønsker også å sammenligne om man er 

mer fornøyd med innføringen av HINTS i Testperiode 2 enn i Testperiode 1.  Man vil også 

evaluere om man har nådd effektmålene man satte ved Evaluering 1. Her må man også 

vurdere om prosjektet skal forlenges, eller om man kan avslutte 

kvalitetsforbedringsprosjektet, og la HINTS forbli en del av den kliniske hverdagen til legene 

ved NRL. 
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4.3 Mulige utfordringer i implementeringsprosessen 
Helsevesenet er økonomisk og bemanningsmessig presset (20). Å innføre nye retningslinjer 

kan være krevende av flere årsaker. For å implementere HINTS i daglig drift ved NRL har vi 

identifisert følgende mulige utfordringer, under hovedkategoriene miljø, økonomi, personal, 

pasient. Disse er også skissert i fiskebeinsdiagram, figur 6. 

 
Figur 6 Viser mulige utfordringer med implementering 

 

Miljøfaktorer: Hvordan få ansatte til å ta retningslinjene i bruk? Det må tas høyde for en 

mulig motstand mot endring. Har legene sine måter å løse denne problemstillingen på fra før? 

Strider innføringen av HINTS mot de etablerte tradisjoner?  

 

Økonomiske aspekter: Innføring vil HINTS kunne kreve lønn til eksterne som skal holde 

kurs. Det trengs penger til plakater og annet materiell, i tillegg til økonomiske utgifter knyttet 

til etablering eller forbedring av IT-løsninger. Tar HINTS for lang tid? Er det ikke 

kostnadseffektivt nok som ledd i utredningen av pasienter med vertigo? 

 

Personal: Det må kunne antas at innføringen av HINTS medfører ekstraarbeid for 

prosjektledergruppen, i alle fall for en periode. I tillegg til ekstraarbeid for alle leger, knyttet 

til koding av diagnoser. Hvis sykepleiere skal settes til å registrere pasienter med svimmelhet, 
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i baselinemålingen, er dette også å regne som ekstraarbeid. Opplæring av ansatte, produksjon 

av materiell, utvikling av IT-tjenester må koordineres.  

 

Pasienter: Som nevnt er det essensielt at pasienter kan samarbeide under utførelse av testen, 

for at den skal kunne være verifiserbar. Det hjelper lite om det foreligger gode retningslinjer 

og et motivert personale, hvis testen ikke er egnet til å brukes på de pasientene den er tiltenkt 

å skulle hjelpe. Dette er også en relativt liten pasientgruppe.  

 

4.3.1 Hvordan håndtere motstanden knyttet til endringen.  
Studiene i kunnskapsgrunnlaget anbefaler bruk av HINTS ved akutt vertigo, derfor anbefaler 

vi prosjektledergruppen å innføre dette, med bedret pasientsikkerhet og sparte ressurser, som 

mål. Vi må gjøre det attraktivt for legevakten å implementere rutinen, selv om det er 

sykehusene som vil spare penger på innføringen, da det trolig blir færre henvisninger og 

innleggelser. Bedre pasientsikkerhet og sikrere diagnostikk bør kunne fungere som 

motivasjon for legevakten. En ryddig prosess og god informasjon kan redusere motstanden 

mot innføring og gjøre legene tryggere i beslutningsfasen.  
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5 Diskusjon 
 

Hvorfor innføre HINTS? 
Vertigo har trolig forekomst på et par hundre pasienter i året ved NRL og kan ikke sies å 

være en høyprevalent tilstand i befolkningen. Siden akutt vertigo kan være symptom på 

alvorlig sykdom, taler dette likevel for en systematisk og god håndtering av disse pasientene 

på legevakten.  

 

HINTS er i litteraturen vist å være et testbatteri med høy sensitivitet og spesifisitet, og flere 

studier anbefaler derfor bruk av HINTS som klinisk verktøy i utredningen. De overordnede 

målene for innføring av HINTS på legevakten er ressursbesparelse og korrekt 

diagnostisering. Helsevesenet er presset på økonomi og bemanning, derfor tror vi en god, 

ikke-invasiv test letter arbeidet på legevakt, sparer spesialisthelsetjenesten for innleggelser, 

samt sparer pasienten for unødvendig slagutredning. Et annet aspekt er pasientens sikkerhet, 

og ved å innføre HINTS, tror vi dette kan gi bidra til å unngå å overse slag. De ansatte ved 

vårt mikrosystem etterlyser et bedre vurderingsverktøy av pasienter med akutt vertigo. 

HINTS et enkelt og billig verktøy å bruke i klinisk hverdag.  

 

Er prosjektet gjennomførbart?  
Fordelene ved innføring av HINTS må veies opp mot ulempene. Vi vet at legene ved vårt 

mikrosystem ønsker en innføring velkommen. Under testperioden må det kartlegges hva 

øvrig personell som må involveres, synes om innføringen. Det er essensielt å ha god nok 

opplæring, slik at legene blir dyktige nok i utførelse av testen. Herunder inngår god 

koordinering av opplæringen i starten av innføringen. Vi tror at ved bruk av en god, visuell 

retningslinje, i tillegg til tilgang til video/informasjonsmateriale, vil implementering være 

gjennomførbart. 

 

Kostnadene i forbindelse med innføring vil være en relativt ubetydelig engangskostnad og må 

anses som rimelig for å tilfredsstille krav om å holde seg faglig oppdatert. Vi tenker at disse 

kostnadene er overkommelige utgifter for legevakten i forhold til gevinsten på sikt.  
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Man kan tenke seg at konsultasjonen vil ta lengre tid ved å utføre HINTS, men selve testen 

tar relativt kort tid, og vi argumenterer for at det er mer tidkrevende å ha beslutningsvegring i 

diagnostikken. 

 

Det er vanskelig å anslå hvor mange sykehusinnleggelser som spares, i tillegg til at det ikke 

er helt utenkelig at det kunne blitt flere henvisninger. Dette er noe som må evalueres 

underveis og tas stilling til etter at test- og evalueringsperiodene er over. Dersom man ser at 

det blir flere henvisninger er det viktig for prosjektledergruppen å gjennomgå med legene 

hvordan testen er tiltenkt å brukes, altså at den blir sett i sammenheng med pasientens alder 

og risikofaktorer. Siden et av målene er korrekt diagnostisering tenker vi at legene bør 

konferere med nevrologisk avdeling ved usikkerhet. 

 

Bør HINTS innføres? 
Det overordnede målet er korrekt diagnostisering, trygghet for leger i diagnostikk og 

ressursbesparelse. For legevakten vil innføring av HINTS medføre økte kostnader for en 

periode, men dette er å regne som en engangsutgift. Alle helseinstanser har plikt til jevnlig å 

oppdatere seg på gjeldende praksis. Litteraturen anbefaler innføring av HINTS som et 

verktøy i diagnostikk av pasienter med isolert vertigo. Legene ved legevakten etterspør et 

slikt verktøy i klinisk praksis. Utfordringen ligger i å ha en ledelse som er for 

implementering, og vi kan ikke finne store årsaker til motstand mot endring. På bakgrunn av 

dette mener vi prosjektet er gjennomførbart, og bør settes i verk.  
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6 Konklusjon 
Ut fra kunnskapsgrunnlaget og retningslinjer fra NevroNEL og UpToDate er det anbefalt at 

man ved spørsmål om sentral eller perifer årsak til vertigo benytter HINTS i sin kliniske 

vurdering. Ved gjennomgang av dokumentasjonen er det et moderat kunnskapsgrunnlag, men 

det er en sterk anbefaling om bruk av testen: GRADE 1B.  

 

I mikrosystemet vårt er det et ønske om et klinisk verktøy som kan være til hjelp i 

beslutningen eller vurderingen av pasienter med vertigo. Vi har i oppgaven skissert en 

implementeringsplan, og sett på mulige utfordringer knyttet til prosjektet. Totalt sett mener vi 

det er et gjennomførbart prosjekt som kan gagne både pasienter og helsepersonell. 
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