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Sammendrag 
Introduksjon 
Dyp venetrombose er en tilstand man ofte må vurdere i legevaktsarbeid hos pasienter med 
symptomer fra spesielt underekstremitetene. I dag baserer diagnostikken av DVT seg som regel 
på klinikk, utregning av modifisert Wells score og måling av D-dimer i en blodprøve og 
eventuelt endelig diagnostikk med ultralyd og oppstart av behandling på pasientens sykehus. 
Denne oppgaven tar for seg spørsmålet om pasientene som kommer inn med DVT mistanke 
direkte kan avklares og behandles på Skadelegevakten i Oslo, ved at supervisor-leger blir 
opplært til å utføre ultralydundersøkelsen. Overordnet mål for dette prosjektet er å finne en 
løsning som hindrer både over- og underbehandling av pasienter med DVT. 
  
Kunnskapsgrunnlaget 
På bakgrunn av et PICO spørsmål ble det utført et pyramidesøk i McMaster Plus. Det ble 
identifisert en rekke retningslinjer og systematiske oversikter. Siden det ikke foreligger 
retningslinjer som anbefaler ultralydundersøkelse av DVT i førstelinjetjenesten, har vi tatt 
utgangspunkt i internasjonal litteratur som har sett på ultralydundersøkelser i akuttmottak, der 
det er leger som er sammenliknbare med legene i Skadelegevakten, som er vårt mikrosystem. 
Flere internasjonale studier og systematiske oversikter viser at «emergency psysicians» 
(akuttmedisinere) kan gjennomføre ultralydundersøkelse for å påvise eller avkrefte DVT 
mistanke etter tilstrekkelig opplæring. En svakhet ved mange av studiene er forutgående 
ultralydkompetanse blant legene som kan ha bidratt til seleksjonsbias. 
  
Tiltak og indikatorer 
Foreslått kvalitetsforbedringstiltak er innføring av ultralydundersøkelse av pasienter med DVT-
mistanke på Skadelegevakten i Oslo. Målbare indikatorer i prosjektet vårt er todelt: 1) 
Klargjøring av ultralydapparat og nødvendige forberedelser blir gjort før supervisor kommer 
inn, hvilket er en prosessindikator. 2) Antallet pasienter som blir behandlet etter de nye 
retningslinjene på legevakten, som er en resultatsindikator.  
  
Ledelse, prosess og organisering 
Vi har tatt utgangspunkt i PUKK modellen for å fremstille de ulike trinnene i 
implenteringsprosessen. I planleggingen må prosjektet knyttes opp mot ledelsen på 
Skadelegevakten for å sikre opplæring og oppfølging av legene. Det er kun leger som har en 
supervisor-rolle som skal undersøke pasienter med ultralyd, da de er de mest erfarne og det er 
høy turnover på de øvrige legene. Legene i supervisor-stilling må få god opplæring i bruken av 
ultralyd ved at det arrangeres ultralydkurs hvor legene selv får mulighet og god tid til å øve på 
undersøkelsen i tillegg til at det henges opp en algoritme på arbeidsplassen. I de første 
månedene etter oppstart er det viktig med tett oppfølgning for å sikre at ultralydundersøkelsen 
blir gjennomført riktig med riktig etterfølgende tiltak. Kontroll kan skje ved å lese gjennom alle 
journaler der DVT har vært aktuell diagnose. Kontrollene settes til hver 14. dag de første to 
månedene, og kan deretter økes til hver måned etter dette i totalt seks måneder. 
 
Konklusjon 
Etter gruppens mening finnes det ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å konkludere at 
prosjektet bør innføres per dags dato. Det er behov for mer forskning i legevaktssammenheng 
før vi eventuelt kan vurdere implementering av ultralyddiagnostikk av DVT på Oslo 
Skadelegevakt. 
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6. Litteraturliste          21 
1. Bakgrunn og problemstilling 

  
Dyp venetrombose (DVT) er en tilstand der det dannes tromber i de store, dype venene, som 
regel i legg, lår og bekken. Estimert insidens-rate for venøs trombose i Norge varierer mellom 
1-2 per 1000 personår (1).Tilstanden er potensielt livstruende, fordi tromben kan embolisere og 
okkludere en eller flere pulmonalarterier. De klassiske symptomene på DVT er ensidig hevelse, 
smerter og erytem, men tilstanden kan opptre asymptomatisk i opptil 50 % av tilfellene. 
Dermed er det nødvendig med mer enn en klinisk undersøkelse for å både utelukke og stille 
diagnosen. Dette gjøres som regel ved hjelp av et skåringssystem (Wells score), en blodprøve 
(D-dimer) og eventuelt ultralyd. Når diagnosen er stilt, behandles tilstanden i  all hovedsak med 
antikoagulerende medisiner (2, 3).  
 
Ettersom symptombildet kan være svært diffust, er dyp venetrombose en tilstand man stadig må 
vurdere i legevaktsarbeid hos pasienter med symptomer fra spesielt bena. To av denne 
oppgavens forfattere jobber selv som legevikarer på Skadelegevakten i Oslo, hvor 
diagnostikken hovedsakelig baserer seg på sykehistorie, modifisert Wells score og D-dimer. 
Videre gjøres endelig diagnostikk med ultralyd og eventuell oppstart av behandling på 
pasientens tilhørende sykehus (4).   
 
Vi ønsker å undersøke muligheten for at disse pasientene avklares og behandles direkte på 
Skadelegevakten, ved at legene selv gjør ultralydundersøkelse av pasientene. Tanken er at det 
vil spare ressurser ved at man behandler etter LEON-prinsippet (laveste effektive 
omsorgsnivå), samtidig som man sparer pasientene for ventetid og komplikasjoner til potensielt 
unødvendige medisiner. 
 
Vi vil i denne oppgaven utrede fordeler og ulemper for at klinikere, slik som legene på 
Skadelegevakten, utfører ultralydundersøkelse for diagnostikk av DVT basert på det 
kunnskapsgrunnlaget som finnes i dag. Videre vil vi komme med et forslag til hvordan 
prosedyren eventuelt eventuelt kan innføres og kvalitetssikres.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5	
	

2. Kunnskapsgrunnlaget 

2.1 Søkestrategi 
PICO 
P: Pasient med mistenkt DVT 
I: Ultralyd gjort av Emergency physician 
C: Ultralyd gjort av radiolog 
O: DVT funnet/utelukket i mottak sammenlignet med radiolog 
 
Kunnskapsgrunnlaget til denne oppgave er basert på pyramidesøk via McMaster Plus med 
søkeordene ”Deep vein thrombosis” samt ”Deep vein thrombosis” AND ” Emergency 
physician”. Søket ga oss flere ulike relevante treff på både retningslinjer og oppsummerte 
oversikter. Helt øverst på kunnskapspyramiden fant vi retningslinjer fra UptoDate ”Clinical 
presentation and diagnosis of the nonpregnant adult with suspect deep vein thrombosis of the 
lower extremity” og BMJ Best Practice ” Deep vein thrombosis” som i hovedsak utgjør 
kunnskapsgrunnlaget for prosjektoppgaven. Under systematiske oversikter fant vi ”Systematic 
review of emergency physician-performed ultrasonography for lower extremity deep vein 
thrombosis” publisert i juni 2008 og  “Accuracy of emergency physician-performed 
ultrasonography in the diagnosis of deep-vein thrombosis: a systematic review and meta-
analysis” publisert i 2013. Søket ble gjort den 16.10.18 og BMJ retningslinjen ble sist revidert 
september 2018.  
 
2.2 Hva sier kunnskapsgrunnlaget? 
 
I diagnostikken av DVT inngår modifisert Wells score, D-dimer og ultralydundersøkelse. Wells 
score gir et mål på pretest sannsynlighet og stratifiserer pasienter i to grupper. Pasienter med 
skår >1 utgjør pasienter med høy risiko og de med skår ≤ 1 har lav risiko for dyp 
venetrombose. Dersom modifisert Wells score er ≤ 1 er D-dimer neste trinn i utredningen (3, 5, 
6). Ultralyd er førstevalget når det gjelder diagnostisk metode dersom man har en pasient med 
høy pretest sannsynlighet for DVT (Wells score >1) eller høy D-dimer hos pasienter med lav 
pretest sannsynlighet. BMJ BestPractice har laget en generell algoritme for DVT-utredning 
basert på metastudier og retningslinjer fra fagmiljøer som presentert nedenfor. 
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Figur: BMJ’s utredningsalgoritme for DVT.  
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2.2.1 Kunnskapsgrunnlag for valg av ultralydmodalitet 
 
Foretrukket modalitet ved diagnostisering av pasienter med mistenkt DVT er kompresjons 
ultralyd (CUS) med Doppler (5, 7). Undersøkelsen vil være positiv dersom en vene ikke lar seg 
komprimere av ultralydproben i et område av venen der det ikke tidligere har vært påvist 
trombedannelse. Sensitiviteten og spesifisiteten ved denne modaliteten er over 95 % ved 
undersøkelse av proksimale vener (popliteale og femorale vener), med unntak av vena iliaca og 
adductordelen av vena femoralis. Disse venepartiene er enten ikke synlige eller lar seg ikke 
komprimere. Til gjengjeld er det svært sjeldent at tromber i disse områdene opptrer isolert, slik 
at dette ikke utgjør et stort problem (8). Undersøkelsen har lav sensitivitet og spesifisitet ved 
undersøkelse av leggvener (vena tibialis anterior og posterior, vena peroneus og muskulære 
vener) (3, 5).  
 
Undersøkelsen kan utføres som en proksimal ultralyd, der man kun undersøker de femorale og 
popliteale venene ned til deres bifurkaturer på 2 eller 3 standardiserte punkter, eller en ultralyd 
av hele benet med leggvenene i tillegg. Det varierer internasjonalt hvilken av disse to metodene 
som er standard på ulike sykehus og avdelinger, og mange leger har egne preferanser (3). To 
studier som randomiserte pasienter med mistenkt DVT til enten 2-punkts ultralyd eller ultralyd 
av hele benet, og sammenlignet risikoen for venøs tromboembolisme 3 måneder etter 
undersøkelse, konkluderte med at metodene er likeverdige (6, 9).  
 
Begge metodene har sine fordeler og ulemper. Proksimal ultralyd er lettere og raskere (3-5 
minutter) å utføre enn ultralyd av hele benet (10-12 minutter), og stiller mindre krav til den som 
utfører undersøkelsen og tolkning av funnene (7). Til gjengjeld er den ikke i stand til å 
detektere en isolert distal DVT. Derfor bør en negativ 2-punkts ultralyd følges opp med en 
kontroll 5-7 dager senere for å utelukke at en udiagnostisert distal DVT har manifestert seg 
proksimalt. Ultralyd av hele benet er mer krevende å utføre enn en 2-punkts ultralyd, og 
tolkning av funnene krever mer erfaring da leggvenene er vanskeligere å visualisere og 
komprimere. En forskjell er at man ved ultralyd av hele benet vil kunne påvise distale DVT. En 
åpenbar fordel er at man da kan monitorere utviklingen av tromben og gi behandling ved 
behov. På en annen side vil det kunne medføre diagnostisering av tromber som udetektert bare 
hadde gått i oppløsning av seg selv, noe som kan føre til overbehandling. En annen fordel med 
ultralyd av hele benet er at en negativ undersøkelse ikke krever noen kontroll, da man har 
utelukket distal DVT. 
 

2.2.2 Kunnskapsgrunnlag for ultralyd utført av akuttmedisiner 
 
Vi har ikke funnet studier som tar for seg bruk av ultralyd ved norske legevakter eller i det 
norske helsevesenet. Internasjonal forskning har sett på ultralyd utført av ”Emergency 
physicians”. Emergency physician (EP) er en internasjonal spesialitet tilsvarende det vi kjenner 
i Norge som akuttmedisiner. Dagens retningslinje for dyp venetrombose anbefaler ultralyd av 
underekstremiteter utført i spesialisthelsetjenesten som den endelige diagnostiske metoden. For 
å kartlegge dette undersøkte vi litteratur som tematiserte diagnostisk nøyaktighet av 
ultralydundersøkelse hovedsakelig utført av leger uten radiologisk spesialisering. Vi fant ingen 
norsk studie på dette, dog fant vi to systematiske oversikter som har sett på studier med 
hovedfokus på ultralyd undersøkelse utført av EP på mottak.  



8	
	

 
En systematisk oversikt fra 2008 publisert i Academic Emergency Medicine gjennomgikk 
tidligere publikasjoner om ultralydundersøkelse utført av akuttmedisinere i utredning av DVT. 
Til sammen ble det 6 artikler og 936 pasienter hvor over halvparten av disse var polikliniske 
pasienter med og uten henvisning. Pasientene ble først undersøkt av akuttmedisiner og deretter 
av en radiolog eller karspesialist. Resultatene viste at ultralyd utført av EP hadde en 
overraskende høy spesifisitet og sensitivitet sammenlignet med radiologene. Imidlertid hadde 
studiene bias som bidro til å øke sensitivitet og spesifisitet i de respektive studiene. Et eksempel 
på bias var forutgående kompetanse innen bildediagnostikk hos EP som ikke representerer 
flertallet innad i samme fagfelt. Samtidig var det mangelfull informasjon om distale DVT-er og 
lokalisasjon på påviste tromber. Den systematiske oversikten konkluderte med at det gjenstår å 
lage en studie med adekvat design for å belyse denne problemstillingen (10). 
 
I 2013 publiserte Thrombosis and Haemostasis – International Journal for Vascular Biology 
and Medicine systematisk oversikt av Pomero et al. “Accuracy of Emergency physician-
performed ultrasonography in the diagnosis of deep-vein thrombosis: a systematic review and 
meta-analysis”. Totalt ble 219 studier om Emergency physician-perfomed ultrasonography 
(EPPU) identifisert i databasene EMBASE og MEDLINE, hvorav 16 ble inkludert i meta-
analysen. EPPU ble sammenlignet med ultralyd eller angiografi utført av en radiolog og dette 
ble regnet som gullstandard for DVT diagnostikk. Studiene så på til sammen 2379 pasienter 
med mistanke om DVT. Prevalensen varierte fra 7-47% blant enkelte studier, men den totale 
prevalensen lå på 23% (498 av 2379 pasienter). Metoden som ble valgt som indeks test, altså 
den valgte ultralydmodalitet utført av EP, var primært proksimal kompresjons ultralyd. Kun 2 
av 16 studier brukte duplex ultralyd. Samtlige Emergency physicians fikk opplæring i bruk av 
ultralyd. Opplæringstiden varierte fra 10 minutter til 6 timer. Den gjennomsnittlig spesifisitet 
og sensitivitet var på henholdsvis 96,8% (95%CI:94.6-98.1%) og 96,1% (95%CI 90.6-98.5%) 
og denne oversikten konkluderte med at EPPU kan være et nyttig verktøy i utredning av 
pasienter med mistanke om dyp venetrombose så sant disse får adekvat mengde trening (11). 
 
2.2.3 Oppsummering 
 
Kunnskapsgrunnlaget viser at kompresjonsultralyd med doppler er foretrukket modalitet ved 
utredning av DVT, samt at 2-punkts proksimal ultralyd er likeverdig med ultralyd av hele 
benet. Denne anbefalingen, som finnes i bl.a. UpToDate og BestPractice, er basert på en rekke 
metastudier og enkeltstudier og er i tråd med ledende fagmiljøer multidisiplinært (9, 12, 13). 
Derfor anser vi kunnskapsgrunnlaget bak et valg av denne modaliteten til å være solid. I tillegg 
viser oversikten vurdert i denne oppgaven at utredning av DVT med ultralyd kan gjøres 
allerede i akuttmottak. Evidensen bak dette er flere internasjonale studier og systematiske 
oversikter som har vist at akuttmedisinere kan, med tilstrekkelig og sikker opplæring, 
gjennomføre ultralydundersøkelse for å påvise eller avkrefte proksimale dype venetromboser. 
Svakhetene som går igjen ved flere studier er det forutgående kompetansenivået blant legene, 
som muligens gir en seleksjonsbias. En annen svakhet er at flere studier har varierende 
oppfølgingstid, noe som gir en mulighet for at de ikke detekterer komplikasjoner som oppstår 
etter oppfølgingsperioden. 
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3. Dagens praksis, tiltak og indikator 
 
3.1 Skadelegevakten i Oslo 
Skadelegevakten i Oslo er Norges største og ligger organisatorisk under ortopedisk avdeling 
tilhørende Oslo universitetssykehus. Den har en rolle tilsvarende en skadepoliklinikk på andre 
sykehus, men her kan byens innbyggere og tilreisende få hjelp uten henvisning fra fastlege eller 
annet helsepersonell. Skadelegevakten er delt inn i en sår- og en bruddseksjon, som både tar 
seg av akutte skader og påfølgende kontroller. Her behandles et bredt spekter av skader - alt fra 
mindre sår og forstuinger til alvorlige brudd, luksasjoner og hodetraumer. Noen pasienter 
oppsøker legevakten selv, mens andre kommer inn med ambulanse.  
 
Skadelegevakten er tilknyttet OsloMet og Universitetet i Oslo, og underviser både lege- og 
sykepleierstudenter. Avdelingen ledes av overlege Knut Melhuus og blant de ansatte er det 
totalt 32 leger, 8 turnusleger, 5 gipsteknikere, 35 sykepleiere, 5 hjelpepleiere og 6 med 
administrative oppgaver ved avdelingen. Blant legene er det både medisinstudenter med lisens, 
turnusleger (LIS1) og andre LIS-leger. De mest erfarne legene har en såkalt “supervisor-
stilling”.  
 
Inkludert kontroller og behandling av alle typer akutte tilstander ble det ifølge 
Skadelegevaktens egne tall utført 108 500 konsultasjoner i 2011 mot 124 287 i 2017. 
Ukesrekorden er fra 2018 hvor det ble behandlet 2961 pasienter i uke 23, mens dagsrekorden er 
fra mai samme år, hvor det ble behandlet totalt 549 pasienter på en dag - inkludert både akutte 
henvendelser og kontroller. Dagsrekorden på akutte henvendelser alene er på 475 pasienter.    
 
3.2 Dagens praksis 
 
Pasienter som henvender seg til Skadelegevakten, blir først vurdert av en sykepleier i mottak. 
Sykepleier triagerer pasienten etter Manchester Triage System (MTS) og vurderer om det er 
indisert med videre undersøkelse av lege. I retningslinjene til Skadelegevakten i dag, står det at 
det er anamnestiske opplysninger og klinikken som skal vekke mistanke om DVT hos legen. 
Deretter skal legen gjøre en modifisert Wells score og ta en D-dimer. Dette er en hurtigtest som 
gir svar på omtrent 15 minutter. En verdi over 0,5 tolkes positiv, uavhengig av pasientens alder. 
Ved graviditet skal pasienten sendes direkte til ultralydundersøkelse, siden modifisert Wells 
score og D-dimer regnes som upålitelige. Ved modifisert Wells score mellom 0 og 1, samt 
negativ D-dimer, er DVT utelukket og pasienten kan eventuelt kontrolleres hos egen fastlege 
om 3 til 5 dager. Ved samme modifisert Wells score, men derimot positiv D-dimer, skal legen 
konferere med vakthavende indremedisiner og det skal gjøres en ultralydundersøkelse av 
pasienten. Det samme gjelder ved modifisert Wells score fra og med 2 og oppover. Ved 
mistanke om distal DVT skal pasienten henvises akuttmottak enten samme dag eller dagen 
etter. Ved mistanke om proksimal DVT og/eller lungeemboli, skal pasienten henvises til 
akuttmottak umiddelbart. Om det tar over 4 timer til ultralydundersøkelsen kan utføres på 
sykehus, gis 100E Fragmin ganger pasientens kroppsvekt med mindre det er kontraindikasjoner 
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Figur: Flytskjema over dagens praksis ved Skadelegevakten. 
 
Når pasienten henvises til sitt lokale sykehus for ultralydvurdering, må pasienten gjennom 
akuttmottaket. Dette betyr at en lege i mottak må gjøre en ny vurdering og innkomstjournal på 
pasienten, før ultralydundersøkelse gjøres av radiolog. Dermed må pasienten gjennom mange 
ledd med forskjellige leger, nye vurderinger og nye undersøkelse før endelig diagnose kan 
bekreftes eller avkreftes. 
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3.3 Forekomst av DVT på Skadelegevakten 
 
Det er stor variasjon rundt hvordan problemstillingen om DVT dukker opp på 
Skadelegevakten. Noen pasienter henvender seg med direkte forespørsel om DVT, men andre 
kommer med diffuse problemstillinger som smerter i lår eller legg, hevelse eller rødhet.  
 
For å kartlegge omfanget av DVT som problemstilling og hvordan diagnostikken utføres i 
praksis, har det blitt gjennomgått et pasientmateriale på 22 sammenhengende dager i 
forbindelse med denne oppgaven. Fra 21. august til 11. september ble alle journaler med 
problemstillingen smerte, hevelse eller infeksjon i enten lår, kne, legg, ankel, hæl eller fot 
gjennomgått. I tillegg ble også alle journaler der sykepleier i mottak hadde nevnt DVT i 
pasientens kommentarfelt i DIPS etter triagering gjennomgått. Fra disse journalene ble det 
registrert om modifisert Wells score var dokumentert, eller om bare punkter fra scoringen var 
nevnt i journalen. Det ble registrert om det var tatt D-dimer, CRP og eventuelt ultralyd på 
legevakten. I tillegg hvor mange pasienter som endte opp med å bli henvist til sykehuset og i så 
fall hvor mange av disse som fikk vurdering samme dag. Det ble registrert hvor mange som 
fikk påbegynt behandling uten sikker diagnose med ultralyd og hvor mange som faktisk fikk 
påvist DVT. Av de som fikk påbegynt behandling uten sikker diagnose, ble det registrert hvor 
mange som hadde en negativ ultralyd i etterkant. Pasientene som kommer til Skadelegevakten 
tilhører mange forskjellige sykehus og dessverre var det ikke mulig å få tilgang til pasienter 
som ble henvist andre steder enn Ullevål sykehus for videre diagnostikk. Tabellen under viser 
resultatene fra denne journalgjennomgangen.  
 

 
Tabell: Forekomst av DVT som problemstilling Skadelegevakten.  
 
DVT er ut i fra dette materialet, en problemstilling i gjennomsnitt fire ganger i døgnet på 
Skadelegevakten, gitt at undersøkende lege har dokumentert mistanken i journalen. Videre har i 
overkant av halvparten av disse fått Wells score dokumentert og D-dimer utført. Til tross for at 
det er et ultralydapparat tilgjengelig på Skadelegevakten, var det kun 1% av pasientene som 
fikk denne undersøkelsen. Omtrent hver tredje pasient endte opp med henvisning til sykehus, 
men kun 43% fikk vurdering samme dag.  
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Totalt 40% av de som ble henvist til sykehuset, fikk oppstart med behandling uten sikker 
diagnose stilt med ultralyd. Av dem som ble henvist til Ullevål, var det i underkant av 12% som 
endte med DVT-diagnosen etter ultralydundersøkelse.   
 
3.4 Tiltak 
 
Gjennomgangen av pasientmaterialet på Skadelegevakten viser at det er en liten andel av 
pasientene som sendes til sykehus med mistanke om DVT, som faktisk får diagnosen og starter 
behandling (12 %). Tanken er derfor at bedre avklaring av pasientene på Skadelegevakten vil 
være ressursbesparende ved at antallet pasienter som sendes til sykehuset for vurdering 
reduseres og at den høye andelen pasienter som påbegynnes antikoagulantia, men som senere 
får DVT avkreftet (50%), reduseres. I tillegg vil pasienten slippe å reise mellom steder og 
forholde seg til mange forskjellige leger og sykepleiere. 
 
En bedre avklaring på Skadelegevakten kan innføres ved at man tar i bruk ultralydapparatet 
som allerede er tilgjengelig for legene. Det følgende forslaget er basert på BMJ sin diagnostiske 
algoritme, som er vist tidligere i oppgaven. Pasienten vil som før triageres og vurderes av 
sykepleier i mottak. Videre vil en lege vurdere pasienten etter modifisert Wells score. Ved 
modifisert Wells score mellom minus to og én, skal pasienten ta en D-dimer hurtigtest på 
Skadelegevakten. Om denne er under 0,5, sendes pasienten hjem. Om den derimot er over 0,5, 
eller pasienten har økt risiko for forhøyet D-dimer av andre grunner (gravid, kreftsykdom, 
infeksjon, nylig gjennomgått kirurgi eller traume, inflammasjonstilstand), skal pasienten 
undersøkes med en proksimal ultralydundersøkelse av supervisor. Om denne er negativ, blir 
pasienten sendt hjem. Om den er positiv, blir pasienten startet på antikoagulantia. Om 
modifisert Wells score derimot er over eller lik to, skal pasienten vurderes av supervisor med 
en proksimal ultralydundersøkelse. Ved positiv undersøkelse, starter pasienten med 
antikoagulantia. Ved negativ undersøkelse, skal pasienten tilbake til kontroll med en ny 
ultralydundersøkelse. Denne gjennomføres enten på Skadelegevakten av supervisor, eller på 
pasientens lokalsykehus.  
 
Det er legen som først undersøker pasienten som skal gi beskjed til supervisor om at det er 
behov for en ultralydundersøkelse. Legen skal også gi beskjed til sykepleier, som skal gjøre 
klart apparatet, slik at undersøkelsen kan gjøres så effektivt som mulig.  
 
Om det skulle være mistanke om lungeemboli, skal pasientene fortsatt vurderes på sykehus så 
fort som mulig.  
 
Pasientene som startes opp med antikoagulantia på Skadelegevakten etter positivt ultralydfunn 
kan følges videre poliklinisk på pasientens tilhørende sykehus. Da dette som nevnt er en svært 
liten gruppe, vil det totale antallet pasienter som sendes til sykehuset reduseres betraktelig.  
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Figur: Flytskjema for forslag til DVT-vurdering inkludert ultralyd på Skadelegevakten.  
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3.5 Kvalitetsindikatorer 
 
En kvalitetsindikator sier noe om kvaliteten på strukturen, prosessen eller en handling i 
helsevesenet. I dagens samfunn hvor effektivitet og kostnadsbesparelser er viktige faktorer for 
hvor vidt en helseinstitusjon er godt drevet vil fokuset på kvalitetsindikatorer være av stor 
betydning. Slike indikatorer kan benyttes over et bredt omfang av hendelser, som f.eks. å 
vurdere om et nytt tiltak fører til et bedre sluttresultat, om det er forsvarlig eller at det gir en 
bedre pasientflyt og er tidsbesparende.  
 
Det er vanlig å inndele kvalitetsindikatorer i tre undergrupper: strukturindikatorer, 
prosessindikatorer og resultatindikatorer. Strukturindikatorer belyser hvilke rammer og 
ressurser som ligger til grunn for å gjennomføre endringer innenfor forebygging, diagnostikk, 
behandling, pleie og rehabilitering i helsevesenet. I dette ligger også helsepersonellets 
kompetanse og tilgjengeligheten til utstyr. Prosessindikatorer tar for seg spesifikke forhold 
som inngår i et pasientforløpet. Indikatoren benyttes for å beskrive om helsepersonell har fulgt 
gjeldende prosedyrebeskrivelser eller kliniske retningslinjer. Resultatindikatorer beskriver 
hvilke effekter en behandling har på funksjon eller overlevelse. 
 
I dette prosjektet har gruppen valgt å fokusere på en prosessindikator og en resultatindikator: 

 Klargjøring av ultralydapparat og nødvendige forberedelser blir gjort av sykepleier før 
supervisor kommer inn. 

 Antallet pasienter som blir behandlet etter den nye retningslinjen på Skadelegevakten. 
 
3.5.1.Klargjøring av ultralydapparat og nødvendige forberedelser 
 
Dette er en prosessindikator og det vil være viktig å ta med dette i evalueringen av prosjektet, 
da det sier noe om pasientflyten og effektiviteten av gjennomføringen. Det vil være en ekstra 
belastning i en ellers travel hverdag for supervisorene å undersøke pasienter med mistenkt DVT 
med ultralyd. For at denne implementeringen skal være vellykket krever det at sykepleierne 
gjør klart ultralydapparatet, kler av pasienten og legger gel på de aktuelle punktene på benet 
som skal undersøkes. Dette vil gjøre at supervisor kan komme inn og undersøke beinet til 
pasienten på kun få minutter. Gruppen ønsker å kartlegge om behandlingsflyten er 
tilfredsstillende gjennom en spørreundersøkelse for supervisorene og eventuelt sykepleierne i 
evalueringsfasen.  
 
3.5.2.Antallet pasienter som blir behandlet etter de nye retningslinjene på 
Skadelegevakten  
 
Det vil være viktig i evalueringsfasen å kunne måle effekten av implementeringen gjennom en 
resultatindikator. Gruppen har valgt å fokusere på hvor mange pasienter som har blitt behandlet 
etter den nye retningslinjen. Resultatet av dette vil kunne si noe om supervisorene har fått med 
seg endringene, om de er villige til å endre vanene sine og om antallet henvisninger til sykehus 
reduseres. Evalueringen av denne indikatoren må gjøres ved å gjennomgå journaler i etterkant, 
og et forslag til dette er skissert i del 4 under «Evaluering». I evalueringsfasen kan det i tillegg 
være aktuelt å se nærmere på hvilke pasienter som blir sendt videre til sykehuset.  
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4. Prosess, ledelse og organisering 
 
Det er viktig med en god strategi for å få en implementeringsprosess i en virksomhet til å være 
effektiv og meningsfull. Dette er avgjørende for å få ansatte til å tilegne seg ny kunnskap og 
sette det ut i praksis på en slik måte at endringen blir til det bedre for både arbeidstakerne og 
ledelsen. I dette avsnittet vil det bli presentert en plan for hvordan gruppen ønsker å forankre 
prosjektet i ledelsen på Skadelegevakten, og det vil bli fremsatt mål som skal benyttes i en 
senere evalueringen for å vurdere effekten av tiltaket. Videre vil vi forklare hvilke tanker vi har 
rundt struktureringen og utføringen av prosjektet, og til slutt hvordan vi skal få evaluert om 
implementeringen av ultralyd for å oppdage DVT har vært vellykket. Vi vil benytte oss av 
PUKK-modellen (figur 1) for å gi en tydelig fremstilling av de forskjellige trinnene i 
implementeringsprosessen.  
 
 
Figur 1: PUKK-modellen  

 
 
PUKK-modellen består av to deler. Den første delen tar for seg tre spørsmål som omhandler 
nåværende kunnskap om det emnet det er ønskelig å forbedre. Dette skal danne grunnlaget for å 
foreslå et forbedringstiltak. Tidligere i denne oppgaven har det blitt gjennomgått hvilken 
kunnskap som foreligger om diagnostisering av DVT ved hjelp av ultralyd på et lavere 
tiltaksnivå enn sykehus. På bakgrunn av denne kunnskapen er det ønskelig å innføre et 
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forbedringstiltak ved Skadelegevakten i Oslo slik at diagnostikken av DVT i større grad kan 
skje her enn på sykehusene. Dette vil potensielt spare både tid og ressurser for sykehusene.  
Den andre delen tar for seg selve prosessen med å implementere et forbedringstiltak. De fire 
punktene planlegge, utføre, kontrollere og korrigere presenteres i en forbedringssirkel. Under 
vil det følge en gjennomgang av gruppens plan for å utføre et slikt forbedringstiltak.  
 
4.1 Planlegge 
 
Ledelse av prosjektet 
Det vil være nødvendig at prosjektet har en forankring i ledelsen på Skadelegevakten slik at 
ansvaret for opplæringen og oppfølgingen følger retningslinjene som legevakten må forholde 
seg til når det gjelder kvalitetssikring og pasientsikkerhet. Dette kan gjøres gjennom at ledelsen 
ved Skadelegevakten får hovedansvaret for prosjektet gjennom å ha et medlem i 
prosjektgruppen som skal ha styring over implementeringsarbeidet. Vi vet at enkelte i ledelsen 
har god kunnskap og erfaring med bruk av ultralyd. I oppstarten av prosjektet vil det være 
gunstig å etablere en prosjektgruppe bestående av en overlege fra ledelsen, samt 2-3 
supervisore, for å sikre avklarte og gode kommunikasjonslinjer mellom både ledelsen og de 
arbeidende legene.  
 
Grunnet høy turnover av leger ved Skadelegevakten i Oslo er gruppens innstilling at det kun er 
leger som har en supervisor-rolle som skal undersøke pasientene med ultralyd. Dette er leger 
som har en fast stilling ved Skadelegevakten og forventes å bli i stillingen over flere år. Det 
fremstår derfor mer hensiktsmessig å lære opp disse i ultralyd fremfor å innlemme vikarer og 
turnusleger i tillegg.  
 
Målsetning for prosjektet 
Det overordnede målet for dette prosjektet er å finne en løsning som hindrer både over- og 
underbehandling av pasienter med DVT. Helt konkret vil det bety å redusere antallet pasienter 
som henvises til videre diagnostikk på sykehus, og å unngå at DVT-tilfeller ikke oppdages ved 
undersøkelse på Skadelegevakten. I tillegg kan implementeringen føre til redusert ventetid for 
pasientene og det vil være kostnadsbesparende da behandlingen skjer på et lavere tiltaksnivå 
(LEON-prinsippet). Fra tallmaterialet som er innhentet fra Skadelegevakten er det i 
gjennomsnitt fire DVT-tilfeller daglig, og av disse henvises en av tre til sykehus for videre 
utredning. Tallmaterialet viser videre at svært få av disse faktisk får påvist DVT (12%). 
Målsetningen til dette prosjektet vil derfor være at mesteparten av utredningen og behandling 
av DVT skal foregå på Skadelegevakten, og at pasientene med DVT-mistanke skal undersøkes 
med ultralyd etter den nye retningslinjen. Dette forutsetter at diagnostikken som gjøres på 
Skadelegevakten er helt på høyde med undersøkelsene som gjøres på sykehuset. I tillegg er det 
ønskelig at pasienter med mistenkt DVT ikke skal påbegynne behandling med antikoagulasjon 
før det foreligger en sikker diagnose. Tallmateriale fra Skadelegevakten viser at 40 % av 
pasientene som henvises videre til sykehus mottar behandling i form av antikoagulasjon uten å 
ha fått bekreftet diagnosen. Halvparten av disse viser seg å ikke ha DVT ved 
ultralydundersøkelse. 
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4.2 Utførelse 
 
Strukturering og utføring 
Det er per dags dato rundt 15lleger som har en supervisorstilling ved Skadelegevakten. For å få 
til en god implementering av ultralydundersøkelsen ved DVT er det viktig at alle i denne 
stillingen får god opplæring i bruken av ultralyd. Dette gjelder både generell kunnskap til 
ultralyd-apparatet og for den spesifikke undersøkelsen av DVT. Den beste måten å tilegne seg 
slik kunnskap vil være gjennom ultralydkurs hvor det blir satt av mye tid til at legene selv skal 
kunne utføre DVT-undersøkelsen. Gruppen foreslår derfor at Skadelegevakten arrangerer et 
obligatorisk kurs for supervisorene enten på Skadelegevakten eller et annet sted i Oslo slik at 
alle har muligheten til å delta. Det kan være en fordel å arrangere flere kurs slik at gruppen ikke 
blir for stor da dette vil gå ut over tiden hver lege har til å benytte seg av ultralydapparatet.  
 
I tillegg til den spesifikke kursingen vil det være gunstig om ledelsen lager en algoritme og et 
skriv som henges opp i arbeidsbasen og integreres i metodeboken til legene. Det vil gjøre at 
vikarer og turnusleger, som oftest ser til pasientene først, kjenner til algoritmen med 
ultralydundersøkelse ved DVT og videreformidler behovet for en slik undersøkelse til 
supervisor og sykepleier når pasienten har symptomer på DVT. Dette vil være avgjørende for at 
diagnostikken av DVT skal bli like god på Skadelegevakten som på sykehusene. Det vil i 
tillegg være nødvendig å formidle dette budskapet til sykepleierne slik at de kan sette frem og 
gjøre klart ultralydapparatet når det er spørsmål om DVT. Dette vil spare tid for supervisor, og 
fungere som en dobbeltkontroll for at ultralydundersøkelsen blir gjennomført ved DVT-
mistanke.  
 
Det vil ikke være behov for innkjøp av nye ultralydapparater da dette allerede finnes på 
Skadelegevakten. Per dags dato benyttes ikke dette rutinemessig i andre undersøkelser, og det 
vil derfor ikke bli et kapasitetsproblem i DVT-diagnostikken.  
 
4.3 Kontroller og korrigering: 
 
Evaluering 
I de første månedene etter oppstart vil det være viktig med tett oppfølgning fra prosjektgruppen 
slik at det raskt oppdages om diagnostikken ikke er forsvarlig. I dette ligger det at 
ultralydundersøkelsen blir gjennomført, rett behandling blir gitt på rett indikasjon og 
kontrolltime blir avtalt dersom det er behov for det. En slik gjennomgang kan gjøres ved å lese 
gjennom journalene hvor DVT har vært en mulig diagnose. Dette ansvaret må tillegges en 
bestemt person, og aller helst til et av medlemmene i prosjektgruppen. Fokusområdene ved 
gjennomgangen må være på kvalitetsindikatorene som er nevnt tidligere i oppgaven. For å nå 
målsetningen om at alle DVT-suspekte pasienter vurderes etter den nye retningslinjen er det 
viktig med individuelle tilbakemeldinger fra prosjektgruppen til supervisorer som ikke følger 
dette.  
 
Det vil være gunstig med oppstart av prosjektet rett over nyttår eller etter sommeren slik at 
implementeringen ikke blir forstyrret av ferier eller helligdager. Kontrollene settes til hver 14. 
dag de første to månedene, og kan deretter økes til hver måned etter dette i totalt seks måneder. 
Resultatene etter hver kontroll kan tilsendes supervisor-legene via mail eller henges opp i 
arbeidsbasen slik at de kan følge utviklingen. 
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For at implementeringen av ultralyd-undersøkelsen skal bli vellykket er det avgjørende at 
supervisorene føler seg trygge på sine egne funn, og at de føler at undersøkelsen bidrar positivt 
i diagnostikken av DVT. Dette kan kartlegges med en spørreundersøkelse som sendes sammen 
med resultatene fra gjennomgangen av journalene på mail. Spørsmålene i spørreundersøkelsen 
må ha til hensikt å kartlegge følgende problemstillinger: 
 

 Opplever supervisorene at de stoler på sine egne ultralydfunn? 
 Har arbeidsbelastningen til supervisorene blitt for stor?  
 I hvilken grad har samarbeidet mellom sykepleierne og supervisorene fungert? 

 
På denne måten får supervisorene en god mulighet til å si sin mening, og de kan føle et større 
ansvar for å nå de oppsatte målene. 
 
Når syklusen på seks måneder er fullført må det gjøres en totalvurdering fra prosjektgruppen 
om målene er nådd. Basert på resultatene som da foreligger kan de vurdere om 
implementeringen har vært vellykket, om det er behov for endringer, eller om 
implementeringen har vært mislykket. Hvis målene er nådd vil det fortsatt være behov for 
kontroller, men disse kan reduseres til en gang i halvåret hvis resultatene opprettholdes. 
Dersom det er behov for endringer kan disse iverksettes, og det må da igangsettes en ny syklus 
med hyppigere kontroller slik som i oppstarten av prosjektet.  
 
4.4 Potensiell motstand 
 
Det er nærliggende å tenke seg at prosjektgruppen vil møte på motstand ved innføringen av 
ultralyd i diagnostikken av DVT, både fra radiologer, supervisorer, andre leger og sykepleiere. 
Fra radiologene sin side kan motstanden handle om frarøvelse av ansvarsoppgaver da vi flytter 
en arbeidsoppgave fra andrelinjetjenesten til førstelinjetjenesten. Vi vet at dette er en 
problemstilling som eksisterer mellom andre profesjoner innad i helsetjenesten. Videre vil 
prosjektgruppen kunne møte motstand fra supervisorer da de får tilført en ekstra oppgave i en 
allerede travel hverdag. Det å tilegne seg både kunnskap og ferdigheter i bruken av ultralyd vil 
kreve både motivasjon og tid fra den enkelte bruker, men også økte kostnader relatert til kurs 
og veiledning. Sistnevnte vil belastes helseforetaket. For den mottakende lege vil det også bli 
noe merarbeid i form av ansvarsfordeling med supervisor om den enkelte pasient. I dag er det 
kun én lege per pasient, men hvis denne rollen skal deles med en annen lege så vil dette stille 
økte krav til informasjonsflyt og tidsbruk. For sykepleierne sin del vil nye rutiner medføre en 
ekstra arbeidsoppgave tilknyttet pasientgruppen med mistanke om DVT. De må som nevnt 
klargjøre pasientene for ultralydundersøkelse i tillegg til D-dimer. 
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5. Diskusjon 
 
I vurderingen av om prosjektet bør gjennomføres har vi vurdert om det er tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag som understøtter implementeringen, om kvalitetsindikatorene vil være 
tilstrekkelige for å vurdere tiltaket og eventuelle løsninger på motstand prosjektet kan møte. 
 
Framgangsmåten ved utredning av DVT som vises i algoritmen i oppgavens del 2.2, samt 
ultralydens plass i utredningen, er som tidligere nevnt godt dokumentert i internasjonale 
retningslinjer med bred faglig konsensus. Mer spesifikt er også bruk av 2-punkts 
kompresjonsultralyd med doppler godt dokumentert som foretrukket valg av modalitet. Denne 
modaliteten har fordeler som relativt kort utføringstid, lettere teknisk gjennomføring og mindre 
krav til operatørens personlige vurdering. Dette gjør at den egner seg godt sammenlignet med 
andre modaliteter med tanke på implementering i legevakt, der legestaben ikke har 
radiografispesialisering eller bred radiografierfaring. Fordelene gjør også at opplæring lettere 
kan gjennomføres ved mer teknisk utfordrende modaliteter. En ulempe med modaliteten er at 
den ikke oppdager distale DVT-er. Dette tas høyde for ved at vi foreslår at det gjennomføres 
kontroll 5-7 dager etter første undersøkelse som anbefalt i internasjonal litteratur, der distale 
tromber som har utviklet seg til proksimale tromber vil bli oppdaget. I tillegg vil de fleste 
distale DVT-er løses opp spontant uten antikoagulasjon og det er lite sannsynlig at de 
emboliserer uten først å manifestere seg proksimalt (14). Samtidig har vi ikke funnet studier 
eller data som vurderer tidsbruk og krav til opplæring av nettopp denne modaliteten og 
metoden i førstelinjen. Det finnes en studie som tilsier at ultralyd kan læres bort til 
førstelinjepraktiserende leger med gode resultater, men denne er gammel og omhandler 
opplæring av en annen ultralydmodalitet enn den vi ønsker å implementere (15). 
 
En svakhet i vårt kunnskapsgrunnlag angående bruk av ultralyd i legevakt er mangelen på 
norske studier. Studiene vi har funnet og det samlede kunnskapsgrunnlaget baserer seg som 
nevnt på “Emergency physicians”, som ligger nærmere en akuttmottakslege enn legevaktslege 
sett med norske øyne. Dette er da på et høyere nivå etter LEON-prinsippet enn 
implementeringen vi foreslår. Akuttmottaksleger opererer under andre forhold enn leger i 
legevakt, særlig med tanke på tilgang til ressurser og diagnostiske verktøy. Studiene er også fra 
flere forskjellige land, med hovedtyngden fra USA, der helsevesenets strukturering har store 
variasjoner sammenliknet med Norge. Dette gjør appliserbarheten av funnene i disse studiene 
til en legevakts-setting usikker.  
 
Kvalitetsindikatorene vi har valgt vil gi nyttig informasjon om prosjektet etter at det er 
gjennomført. Prosessindikatoren, i form av et spørreskjema, vil kunne kartlegge supervisorenes 
inntrykk av arbeidsmengdeøkningen og tidsbruken etter implementeringen. Dersom de 
opplever et veldig økt tidspress vil dette være problematisk med tanke på det allerede høye 
pasienttrykket på legevakten. Sykepleiernes klargjøring vil spille en stor rolle for tidsbruken, og 
det kan vurderes om sykepleierne også skal delta i spørreundersøkelsen for å få innspill rundt 
det praktiske med klargjøring av utstyret. Et viktig punkt i spørreskjema er hvorvidt 
supervisoren stoler på sin egen ultralydundersøkelse. Dersom supervisor ikke føler seg 
komfortabel med å konkludere basert på egen ultralydundersøkelse vil henvisningsraten til 
sykehus fortsatt ligge høyt. Dette vil medføre at forsøket på å bringe ultralyd til legevakten etter 
LEON-prinsippet vil føre til lite annet enn økt tidsbruk i legevakt. Siden dette punktet har stor 
betydning har vi også valgt å bruke en resultatindikator som sier noe om antall henvisninger til 
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ultralyd i sykehus etter implementering av prosjektet. Dersom supervisorene ikke stoler på egne 
funn vil dette tallet ligge jevnt med dagens tall. Dette kan skyldes mangler ved opplæring eller 
forkunnskaper. Å oppdrive data på antall DVT-vurderinger i legevakt og antall henvisninger til 
sykehus vil utgjøre et stort arbeid etter gruppens erfaring med egen datainnsamling. For å samle 
inn tilstrekkelig data i en 6 måneders periode må svært mange pasientjournaler gjennomgås og 
deretter siles for å finne pasienter med DVT-mistanke og kartlegge videre forløp.  
 
Med tanke på potensiell motstand mot prosjektet har vi nevnt at radiologer kan være 
misfornøyd med å miste en ansvarsoppgave som har tilhørt deres spesialisering. Samtidig kan 
det også tenkes at de er fornøyd med færre oppgaver i et arbeidsmiljø med stadig økende 
arbeidstrykk. Også supervisorene og sykepleiere kan som nevnt yte motstand mot å bli tillagt 
ytterligere arbeidsoppgaver. Dette er i tillegg et felt der det tradisjonelt har blitt gitt lite 
undervisning om i helseutdanningen, som kan bidra til økt usikkerhet rundt implementeringen 
blant supervisorene og sykepleiere. For supervisorene kan dette løses ved at utdanningen 
begynner på et grunnleggende nivå uten krav til forhåndskunnskaper. I tillegg kan prosjektet 
presenteres på et morgenmøte der man gjennomgår kursingen og gir generell informasjon om 
fordeler ved prosjektet, samt åpner for spørsmål og bekymringer blant både supervisorer og 
sykepleiere. Et annet spørsmål er økt ressursbruk, også med tanke på opplæringstiltak og kurs. 
Det finnes allerede et ultralydapparat på Skadelegevakten, og det vil derfor ikke påløpe noen 
ekstra utgifter vedrørende innkjøp av nytt utstyr. Det vil være behov for å leie inn personell 
som kan lære opp legene, men denne utgiften kan etterhvert begrenses dersom supervisorer 
etter å ha fått bred erfaring kan ta over opplæringsansvaret.  
 
 
Konklusjon 
Etter gruppens mening finnes det ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å konkludere at 
prosjektet bør innføres på Skadelegevakten i Oslo per dags dato. Det finnes for få studier utført 
i norsk legevaktssetting og en svakhet med studiene i internasjonal akuttmottaksammenheng er 
at de ofte har vært utført i en subpopulasjon av leger med spesiell interesse for ultralyd. I tillegg 
mener vi at innsamling av data til kvalitetsindikatorene våre vil medføre et svært omfattende 
arbeid og at de ikke vil kunne besvare alle spørsmål om legevaktslegers evner til bruk av 
ultralyd. Derfor mener vi at det bør foreligge mer forskning om ultralyd i førstelinje, særlig 
under norske forhold, før dette prosjektet bør vurderes gjennomført. Denne forskningen tror vi 
vil komme da ultralyd er innført i ny studieplan ved medisinstudiet i Oslo og har blitt integrert i 
undervisningen ved flere fag (15). Det er også generelt økt oppmerksomhet rundt ultralyd som 
diagnostisk verktøy i dagens medisinmiljøer.  
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