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Sammendrag 

 

Problemstilling: 

Akutt nyresteinanfall er en vanlig problemstilling på legevakt. Dagens behandling på 

Asker og Bærum legevakt er smertestillende (NSAIDs evt. Morfinpreparater) og 

Buscopan® som akuttbehandling. Det er ingen evidens for å benytte Buscopan® i 

litteraturen, som heller anbefaler å benytte alfablokkeren Tamsulosin etter 

smertestillende akuttbehandling, for å redusere steinpassasjetid i perioden etter 

nyresteinsanfallet.  

Kunnskapsgrunnlag: 

Et søk i McMaster PLUS førte til funn i oppslagsverkene UpToDate og BMJ-best 

practice som dermed ble kritisk vurdert. Det er klare anbefalinger å bruke Tamsulosin 

ved akutt nyresteinsanfall, der effekten sees på steiner mellom 5-10 mm. Bruken 

reduserer gjennomsnittlig steinpassasjetid med 3.4 dager. 

 

Tiltak og indikator: 

Grunnet kunnskapsgrunnlaget vi har funnet, ønsker vi å implementere bruken av 

alfablokkeren Tamsulosin for å redusere steinpassasjetid ved akutt nyresteinsanfall. 

Ved implementering av ny behandlingsalgoritme vil en prosessindikator være mest 

relevant, blant annet ved å se på hvor stor andel av pasientene som da mottar 

Tamsulosin i en behandlingsalgoritme. Prosessindikatoren ser på i hvilken grad 

klinisk praksis er i samsvar med de nye anbefalte retningslinjene for Asker og Bærum 

legevakt. 

 

Prosess, ledelse og organisering: 

Vi vil forsøke å få etablert en prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner på tvers av 

ulike nivåer i organisasjonen. For å gjøre dette har vi benyttet Langley og Nolan`s 
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modell som består av 5 ulike faser; forberede, planlegge, utføre, evaluere og å følge 

opp. 

 

Konklusjon: 

Etter grundig gjennomgang av faglitteraturen på bruken av Tamsulosin i perioden 

etter akutt nyresteinsanfall anbefaler vi Asker og Bærum legevakt å benytte dette 

medikamentet i stedet for Buscopan®. Det har en klar effekt på nyresteiner mellom 4-

10 mm og reduserer gjennomsnittlig steinpassasjetid med 3.4 dager. Medikamentet er 

i tillegg relativt billig, har få bivirkninger og kan med sin effekt redusere 

sannsynlighet for re-kontakt med legevakten. 
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Introduksjon 

Bakgrunn for valg av problemstilling 
10-20% av menn og 3-5% av kvinner rammes av nyrestein i løpet av livet(1). 60-80% 

av disse får flere episoder med nyrestein(2). Fordi sterke smerter oppstår brått, 

kontakter pasienten lege så raskt som mulig, ofte samme dag. Disse pasientene er 

daglig innom legevaktene og er en kjent problemstilling.  

 

Anfallet oppstår plutselig med flankesmerter lokalisert til en side. Smertene beskrives 

som intense, takvise og med stor bevegelsestrang. Årsaken til steindannelse er hos 20-

40% ukjent(2). Steinene dannes i nyrebekkenet og kan vandre nedover mot blæren. 

Dersom de setter seg fast i ureter gir de kolikkaktige smerter fordi peristaltiske 

bevegelser forsøker å presse steinen(e) nedover (3). Siden smertene oppleves som 

uutholdelige for mange, er tilstrekkelig smertebehandling nødvendig. Samtidig er det 

viktig å fjerne årsaken til smertene, nemlig nyresteinen.  

 

I september 2018 kom UpToDate med oppdaterte anbefalinger på behandling av akutt 

nyrestein, hvor det anbefales bruk av alfablokkere for å gi tidligere steinavgang hos 

pasienter med akutt nyrestein. Akuttbehandlingen under nyresteinsanfallet vil være 

smertereduksjon, men innføring av alfablokkere etter akuttbehandlingen anbefales for 

å forkorte sykdomsperioden ved å senke passasjetiden ved uretersteiner.  

 

Problemstillingen vi har valgt for vår oppgave blir derfor: 

«Bør alfablokker brukes i behandling av akutt nyresteinsanfall ved legevakten i 

Asker og Bærum?» 

 

Asker og Bærum legevakt dekker et område med over 186.000 mennesker. Årlig har 

de ca. 45.000 konsultasjoner. I følge sykepleierne på legevakten har de ca. 1-2 

konsultasjoner pr vakt hvor akutt nyrestein mistenkes. I metodeboken deres er 

behandlingen i dag 75 mg Voltaren® intramuskulært(4). I praksis bekreftes det av 

ansatte at det også gis Buscopan® 20 mg i.m. 
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I denne oppgaven ønsker vi å se på kunnskapsgrunnlaget og eventuelt foreslå en ny 

behandling av akutt nyrestein ved legevakten i Asker og Bærum. Ettersom dette er en 

problemstilling som rammer mange, tror vi at det er mye å hente på å holde seg 

oppdatert på kunnskapsgrunnlaget.  

 

 

Kunnskapsgrunnlag 

Søkestrategi og metode 

Vi formulerte følgende PICO-spørsmål for å forberede et litteratursøk: 

 

Pasient Intervensjon Kontroll Utfall 

Pasienter med 

nyresteinsanfall som 

oppsøker legevakt 

eller akuttmottak 

1. Alfablokker 

(Tamsulosin) 

og/eller 

2. NSAID og/eller 

morfinpreparat 

1. NSAID og/eller 

morfinpreparat  

og/eller 

2. Buscopan® 

(antikolinergika) 

og/eller 

3. placebo 

 

 

1. Tid for 

steinavgang 

2. Smertepåvirkning 

3. Bivirkninger 

 

 

Figur 1. PICO-spørsmål 

Vi benyttet søkemotoren McMaster Plus med søkeordene «management of 

nephrolithiasis». Dette ga 50 treff på kliniske oppslagsverk i UpToDate der 

«diagnosis and acute management of suspected nephrolitiasis in adults»(5) var mest 

relevant for denne oppgaven. Søket ga også 50 treff i oppslagsverket Best Practice, 

der vi anså retningslinjen for «Nephrolithiasis»(6)  som mest aktuell. I tillegg ga søket 

treff på to relevante systematiske oversikter i McMaster PLUS; «Effect of tamsulosin 

on stone passage for ureteral stones: A systematic review and meta-analysis»(7) og 

«Does the addition of tamsulosin to outpatient analgesic therapy enhance spontaneous 

stone passage in patients with uncomplicated distal ureteral stones?”(8). 
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Videre utførte vi et litteratursøk i PubMed med søket: «Management of 

nephrolithiasis AND tamsulosin». Dette ga 13 treff, der kun ett av disse var relevant 

for vårt forskningsspørsmål. «The evaluation and management of urolithiasis in the 

ED: A review of the literature” (9). 

 

Egenskaper og virkningsmekanisme: adrenerg alfa-1-reseptorantagonist 

Det er steinens størrelse og plassering som avgjør om man får til en ukomplisert stein-

avgang. De fleste steiner under 5 mm i diameter passerer spontant i løpet av timer til 

dager. For steiner større enn 5 mm ser man en progressiv senkning i spontan passasje-

avgang.(10-12) 

Flere medikamenter har vist seg å senke passasjetiden ved uretersteiner, slik som 

kalsiumkanalblokkere og spasmolytikum, men studier viser at alfablokkere gir raskere 

steinavgang(5). 

Tamsulosin er en adrenerg alfa-1-reseptorantagonist med affinitet for både alfa-1a og 

alfa-1d reseptorer i ureter(5) og reduserer dermed konstriksjon. Den brukes primært i 

behandling av benign prostata hyperplasi med vannlatingsbesvær, men har også̊ vist 

seg effektiv i behandlingen av nyresteinskolikk(13). Den hemmer adrenerg uretral 

kontraksjon og reduserer uretral peristaltikk, slik at steinen lettere kan passere. Man 

ser også at væskevolumet av urin som blir transportert gjennom ureter øker, slik at 

passasjeavgang avkortes i tid og blir mindre smertefull(5). Tamsulosin viser seg å ha 

effekt på steiner mellom 5-10 mm. Behandling av akutt nyresteinsanfall med selektive 

alfa-1-adrenoceptor antagonister med lang halveringstid slik som Tamsulosin viser 

seg å tolereres bedre enn ikke-selektive. Dette har sammenheng med en gunstig profil 

der den viser større affinitet for alfa-1d-reseptorer (som finnes i stor grad i ureter), og 

mindre for alfa-1a-reseptorer (som finnes i stor grad i blodårer) (14). Mulige 

bivirkninger kan være svimmelhet og postural hypotensjon, det er derfor viktig å 

følge anbefalt startdose. Hos kvinner er det sett redusert blærekontroll med 

inkontinens som følge (15). Hos eldre pasienter med nyresteinsanfall er det tilrådelig 

å sjekke for ortostatisk blodtrykksfall før eventuell behandling.  
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De fleste pasienter med mindre steiner og ukomplisert forløp kan altså behandles 

konservativt med smertestillende og eventuelt fasilitering av steinpassasje ved bruk av 

Tamsulosin (3). 

Kilde og kvalitetsvurdering 

Bruk av kunnskapspyramiden 

Vi finner oppslagsverkene UpToDate og BMJ-best practice på toppen av 

kunnskapspyramiden. Dette er kliniske retningslinjer og er ansett som internasjonalt 

anerkjente kilder utarbeidet av eksperter i faget. Anbefalingene om bruk av 

Tamsulosin baseres derfor hovedsakelig på disse oppslagsverkene, som vi anser som 

hovedkildene i vår oppgave. 

 

Vi har tatt utgangspunkt i vurderingsverktøyet fra Helsebiblioteket når vi har gjort en 

kritisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget i denne oppgaven (16).  

 

Vurdering av retningslinjen UpToDate – «diagnosis and acute management of 

suspected nephrolitiasis in adults»(5): 

Kommer det klart frem hva retningslinjene handler om og hvem som er målgruppen? 

Oppslagsverket omhandler pasienter som oppsøker primærhelsetjenesten, slik som 

legevakt og allmennlegekontor med mistenkt akutt nyrestein. Artikkelen omfatter 

diagnostisering, akutt håndtering og behandling av mistenkt nyrestein hos voksne, og 

mer spesifikke beskrivelser for undergrupper som f.eks. gravide og pasienter med 

kroppsmasseindex (KMI) > 30 kg/m2.  

 

Er det gjort rede for hvem som har utarbeidet retningslinjen? 

UpToDate har klare retningslinjer på hvem som bidrar til prosessen med utarbeiding 

og oppdatering av retningslinjer (17). Forfatterne er listet opp med rollefordeling i 

starten av oppslagsverket. Forfatterne velges ut av «editor-in-chief» grunnet sin 

ekspertise på fagfeltet. Det kommer derfor klart frem hvem som har utarbeidet 

retningslinjene. Det er allikevel ingen klar beskrivelse på hvordan forfatterne blir 

valgt og heller ikke om interessekonflikter har blitt vurdert.  

 

Er det forskningsbaserte dokumentasjonsgrunnlaget innhentet på en tilfredsstillende 

måte? 
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Oppslagsverkene i UpToDate baseres på eksterne fagvurderinger fra 430 tidsskrift, 

elektroniske databaser som BMJ best practice, Medline og Cochrane Library, 

retningslinjer som bygger på evaluering av studier fra elektroniske databaser og 

tidsskrifter, randomiserte kontrollerte studier, diskusjoner/evalueringer på nasjonale 

og internasjonale vitenskapelige møter og klinisk erfaring hos forfattere, editorer og 

eksterne fagpersoner. Det er en forfatter og to kliniske fagpersoner som utfører 

litteratursøket og selekterer studier. Det er kun beskrevet at dette er den generelle 

fremgangsmåten UpToDate benytter, det er ingen spesifikk beskrivelse av selve 

fremgangsmåten. Siden temaet for denne oppgaven er beskrevet i flere større 

metaanalyser og systematiske oversikter, bygger anbefalingene primært på denne 

kunnskapen.   

 

 

Er den metodiske kvaliteten til inkluderte studier vurdert og er det beskrevet hvilke 

kriterier man har benyttet? 

UpToDate beskriver at de følger kunnskapspyramiden for evidens, der de beste 

studiene er meta-analyser og randomiserte kontrollerte studier med god metodisk 

kvalitet, etterfulgt av dårligere organiserte randomiserte studier og usystematiske 

kliniske observasjoner. Det er en faggruppe bestående av en forfatter og to klinikere 

som gjør en innholdsrik og omfattende vurdering av kilden. De ser hovedsakelig etter 

tre momenter: 1) Studiekvalitet, 2) Hvor studiet er i kunnskapspyramiden for evidens 

og 3) Klinisk relevans. 

 

Er retningslinjene basert på oppdatert kunnskap? 

Artikkelen ble sist oppdatert 21. september 2018. På alle retningslinjer og 

oppslagsverk i UpToDate blir det foretatt en fortløpende vurdering av eksperter innen 

fagområdet, dette ble sist gjort i februar 2019.  

 

Er dokumentasjonsgrunnlaget for retningslinjen tydelig vurdert og gradert? 

Dokumentasjonsgrunnlaget er tydelig vurdert, men ikke gradert. Det beskrives at 

bruken av alfablokker ved akutt nyresteinsanfall har blitt vurdert i flere metaanalyser. 

I en metaanalyse fra 2018, med totalt 10,509 pasienter inkludert, ble det vist at 

behandling med alfablokker var bedre enn konservativ behandling (RR 1.45, 95% CI 

1.36-1.55) og placebo (RR 1.16, 95% CI 1.07-1.25). Retningslinjen er basert på totalt 
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tre store meta-analyser, og i tillegg flere store randomiserte kontrollerte studier 

(RCT). Alle disse er tydelig beskrevet og vurdert i oppslagsverket, men ikke gradert.  

 

Hva forteller retningslinjene? 

Retningslinjene beskriver akutt terapeutisk håndtering av pasienter med nyrestein.  

De fleste pasienter med nyrestein kan ifølge retningslinjene få konservativ 

smertestillende behandling med medikamentene NSAIDS og/eller opioider. NSAIDS 

er et fordelaktig medikament av flere årsaker. En tenkt årsak er at disse 

medikamentene medfører redusert uretral glatt muskeltonus, og dermed en direkte 

effekt på smertemekanismen ved nyrestein (uretrale spasmer), i tillegg til å redusere 

prostaglandinnivået. Opioider har et avhengighets- og misbrukspotensial og bør 

derfor unngås hvis mulig.  

 Videre beskriver artikkelen steinpassasje og påvirkning av steinpassasjetiden. 

Steiner over 10 mm (i diameter) vil sannsynligvis ikke avgå spontant, med en 

progressiv reduksjon i spontan passasjeavgang fra 4 mm i diameter. For å øke 

sannsynligheter for steinavgang bør det initieres behandling med alfablokkeren 

Tamsulosin (0.4 mg én gang daglig) i opptil 4 uker ved steiner mellom 5-10 mm. 

Tamsulosin har bedre effekt enn konservativ behandling og kalsiumkanalblokkeren 

Nifedipin (som også har vist effekt). Andre medikamenter som Tadalfil 

(fosfodiesterase-hemmer), Sildosin (selektiv alfa-1A-blokker) og Glukokortikoider er 

ikke anbefalt grunnet mangel på forskning/kunnskap om effektivitet og trygghet.  

 

Kan retningslinjene være til hjelp i praksis? 

Ja. Tamsulosin er et relativt billig medikament, med lite bivirkningsproblematikk. 

Medikamentet har vist en gjennomsnittlig reduksjon for steinpassasjetid med 3.4 

dager, som dermed kan bidra til mindre smerter for pasienten, og reduksjon i risiko 

for komplikasjoner. UpToDate er en anerkjent kilde til retningslinjer, og det er et godt 

grunnlag for anbefalingene om bruk av Tamsulosin.  

 

Vurdering av Retningslinjen BMJ Best Practice - Nephrolithiasis(6). 

 

Kommer det klart fram hva retningslinjen handler om og hvem som er målgruppen? 

Retningslinjen fra BMJ Best Practice om nephrolithiasis gir bakgrunnsinformasjon 

om tilstanden, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med nyrestein. 
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Under behandling finner vi en algoritme. I denne oppgaven er vi interessert i den 

delen av algoritmen som beskriver behandling av ukompliserte akutte nyresteinsanfall 

med bekreftede steiner < 10 mm. Det er beskrevet at retningslinjene er ment for 

medisinsk personell utenfor USA og Canada.  

 

Er det gjort rede for hvem som har utarbeidet retningslinjen? 

Alle forfattere, bidragsytere og peer reviewers er listet opp. Det er gjort rede for 

mulige interessekonflikter.  

 

Er det forskningsbaserte dokumentasjonsgrunnlaget innhentet på en tilfredsstillende måte? Er 

den metodiske kvaliteten til inkluderte studier vurdert og er det beskrevet hvilke kriterier man 

har benyttet? 

Vi finner ingen beskrivelse av metode eller søkestrategi for innhenting av 

dokumentasjonsgrunnlaget. Vi finner heller ingen beskrivelse av prosessen som har 

vært benyttet for å utarbeide akkurat disse retningslinjene, men BMJ Best Practice har 

en generell beskrivelse av metode på sine nettsider. BMJ Best Practice samarbeider 

også med Cochrane og det er linket til Cochrane Clinical Answers i retningslinjen. I 

den aktuelle anbefalingen om alfablokkere er det brukt en hovedreferanse, dette er et 

Cochrane Review fra 2018 som inkluderer 67 studier og 10 509 pasienter. Vi har 

derfor valgt å vurdere denne oversikten for å få se nærmere på forskningsgrunnlaget 

for retningslinjene (se «Vurdering av Cochrane Review; Alpha-blockers AS medical 

expulsive therapy for ureteral stones» i neste avsnitt.) 

 

Er retningslinjene basert på oppdatert kunnskap? 

Retningslinjene er sist gjennomgått i februar 2019 og sist oppdatert september 2018. 

Cochrane Review som alfablokkeranbefalingen har som dokumentasjonsgrunnlag er 

fra 2018 og bygger på et litteratursøk fra november 2017. 

 

Er dokumentasjonsgrunnlaget for retningslinjen tydelig vurdert og gradert 

Dokumentasjonsgrunnlaget er ikke vurdert og gradert i retningslinjen.  

 

Hva forteller retningslinjene? 
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Figur 2. Utsnitt av behandlingsalgoritmen til BMJ Best Practice - Nephrolithiasis (6) 

 

Retningslinjen viser en behandlingsalgoritme. Akutte steiner <10 mm bekreftet med 

bildediagnostikk uten påvist obstruksjon, graviditet eller bakteriuri skal behandles 

med medikamentell utdrivende terapi med alfablokkere, som kalles «medical 

expulsive therapy» (MET) i engelsk litteratur. Første valget er 0.4 mg Tamsulosin 

peroralt x 1 daglig i 4 – 6 uker frem til steinavgang. Hvis det ikke er steinavgang 

innen den tid anbefales kirurgi. 

 

 

Vurdering av Cochrane Review (systematisk oversikt og metaanalyse); Alpha-

blockers AS medical expulsive therapy for ureteral stones(18) 

 

Dette er en stor systematisk oversikt som inkluderer 67 studier og 10 509 pasienter. 

Er formålet med oversikten klart formulert? 

Formålet med oversikten er å undersøke effekten av alfablokkere sammenliknet med 

standardbehandling (f.eks. NSAIDs, kortikosteroider og spasmolytikum) for nyrestein 

< 10 mm bekreftet med bildediagnostikk hos voksene pasienter med symptomer på 

nyrestein. 
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Er det klare kriterier for inklusjon av enkeltstudiene? 

De har bare inkludert RCTer og quasi-RCTer.  

Inklusjonskriterier: 

• Pasienter over 18 år med symptomer på nyrestein (flanke- eller magesmerter) 

• Diagnosen må være bekreftet med bildediagnostikk 

• Steinen måtte være 10 mm eller mindre  

Eksklusjonskriterier: 

• Bekreftet urinveisinfeksjon (UVI) eller hydronefrose med komplikasjoner 

(f.eks sepsis, ukontrollert smerte, nedsatt nyrefunksjon) 

• Nyre- eller urinveisabnormaliteter 

• Gravide eller ammende kvinner 

• Bilaterale nyresteiner 

• Pasienter som allerede tok alfablokker eller kalsiumkanalblokkere, og 

pasienter med allergier mot disse medikamentene 

 

Intervensjonen i de inkluderte studiene er medikamentell utdrivende terapi («medical 

expulsive therapy») med alfablokkere. Kontrollgruppene i de inkluderte studiene ble 

sortert i to grupper. Den ene gruppen studier har standardbehandling (f.eks. NSAIDs, 

kortikosteroider og spasmolytikum) som kontroll og den andre gruppen studier hadde 

placebo som kontroll. Studier der alfablokker ble gitt adjuvant til kirurgi eller 

nyresteinsknusing (ESWL) ble ekskludert. Primære endepunkter er steinavgang og 

bivirkninger. Sekundærendepunktene er tid til steinavgang, episoder med smerte, dose 

smertestillende, sykehusinnleggelse og kirurgisk intervensjon.  

  

Er det sannsynlig at relevante studier er funnet? 

Det er søkt i relevante databaser (Cochrane Central Register & Controlled Trials, 

MEDLINE, MEDLINE In-prosess & other non-indexed citations, Embase, PubMed, 

International Clinical Trial Registry Paltform, ClinicalTrials.gov) og arkiver fra store 

relevante konferanser mellom 2005 og november 2017. Det er søkt etter studier på 

fremmedspråk og upubliserte studier. Referanselister er gjennomsøkt. 

  

Er risiko for bias (systematiske feil) ved de inkluderte studiene vurdert? 
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To uavhengige personer har vurdert risiko for bias i alle de inkluderte studiene og 

uenighet ble avgjort ved å konferer en tredje person. Manglende informasjon er hentet 

inn fra forfatterne. Risikoen for bias ble vurdert med kriteriene fra «Cochrane Risk of 

Bias tool» og er vist i en tabell i oversikten. 

 

Er kvaliteten på de inkluderte studiene vurdert? 

Kvaliteten på bevis i alle inkluderte studier ble vurdert etter primære og sekundære 

endepunkter. GRADE ble brukt i denne vurderingen og kvaliteten for de fleste 

utfallene ble vurdert til moderat eller lav.  

 

Er analysen gjennomført på en tilfredsstillende måte? 

De oppgir å ha analysert alle data med «Review Manger versjon 5.3». For dikotome 

utfall er Mantel-Haenszel metoden brukt og resultatet er uttrykt som relativ risiko 

(RR) med 95% konfidensintervall. For kontinuerlige utfall er Inverse-Variance 

metoden brukt og resultatene uttrykt som mean differences (MDs) med 95% 

konfidensintervall. Ulike grupper med alfablokkere ble slått sammen til en gruppe i en 

hovedanalyse. Heterogeniteten er vurdert gjennom visuell inspeksjon av Forest Plot. 

I2 statistikk ble brukt for å kvantifisere forskjeller mellom studiene. Det ble gjort 

subgruppeanalyser av steinstørrelse, steinlokalisasjon og type alfablokkere for å 

avdekke kilder til heterogenitet.  

 

Hva forteller resultatene og hvor presise er de? 

Metaanalysen viser en relativ risiko for steinavgang på 1.45 (95% CI 1.36 til 1.55) 

ved bruk av alfablokkere. Det ble ikke funnet signifikant økt risiko for bivirkninger 

ved bruk av alfablokkere, RR 1.25 (95% CI 0.80 til 1.96). Det ble funnet en betydelig 

og signifikant reduksjon i tid til steinavgang på -3.40 dager (SMD; standardisert 

gjennomsnittlig forskjell) ved bruk av alfablokkere (95% CI: -4.17 til -2.63 dager). 

Det ble også vist signifikant mindre bruk av smertestillende og færre 

sykehusinnleggelser. 

I en subgruppeanalyse hvor kun studier gradert til høy kvalitet ble inkludert var RR 

for steinavgang 1.09 (95% CI 1.06 til 1.13). I subgruppeanalysen der de kun 

inkluderte studier med placebo som kontroll ble det funnet signifikant høyere risiko 

for bivirkninger i alfablokkergruppen, RR 2.09 CI: 1.13 til 3.86). 
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Det er også gjort subgruppeanalyser for steinavgang ved steiner < 5 mm og steiner 

mellom 5 mm og 10mm). Effekten av alfablokkere var størst på steinen mellom 5 mm 

og 10 mm, RR 1.45 (95% CI:1.22 til 1.72). For steiner < 5 mm var effekten noe 

mindre og ikke signifikant, RR 1.01 (95% CI: 0.98 til 11.15). Den beste effekten av 

alfablokkere finner de altså ved nyresteiner >5mm og <10 mm. 

 

Kan resultatene overføres til Asker og Bærum legevakt? 

Et av inklusjonskriteriene i metaanalysen er at pasientene har en stein < 10 mm 

bekreftet med billeddiagnostikk. På Asker og Bærum Legevakt stilles denne 

diagnosen klinisk. Dette kan føre til at noen pasienter uten nyrestein, og noen 

pasienter med steiner > 10 mm vil få Tamsulosin. Effektestimatene fra de overnevnte 

retningslinjene er derfor ikke direkte overførbare til legevakten. 

 

 

Vurdering av den systematiske oversikten/metaanalysen: «Effect of Tamsulosin 

on stone passage for ureteral stones: A systematic review and meta-analysis(7)» 

 

Er formålet med oversikten klart formulert? 

Grunnet resultater fra tidligere publiserte metaanalyser før denne (som ble publisert i 

2017) var det uklart om hvor effektivt Tamsulosin var for steinpassasje av uretrale 

steiner. Formålet var derfor å gjøre et systematisk arbeid der man har gått gjennom 

publiserte studier for å vurdere effekten av Tamsulosin. Formålet er dermed klart 

formulert.  

 

Er det klare kriterier for inklusjon av enkeltstudiene? 

Det er foretatt vurdering av 991 treff som kunne vært potensielt relevante. Dette 

omfattende arbeidet medførte til slutt at 8 studier ble inkludert. Inklusjonskriteriene 

var: randomisering, placebo-kontrollgruppe, dobbeltblinding og problemstillingen; 

«effekten av Tamsulosin på steinpassasje hos voksne pasienter med radiologisk 

bekreftet stein på 10 mm eller mindre». Studier ble ekskludert hvis de ikke hadde en 

tydelig beskrivelse av randomisering, placebo-gruppe eller blinding. Det er derfor 

godt definerte inklusjons- og eksklusjonskriterier i denne studien.  
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Er det sannsynlig at relevante studier er funnet? 

Grunnet et stort antall treff (991), og en grundig vurdering som er foretatt for å ende 

opp med 8 studier, er det sannsynlig at disse er relevante for problemstillingen. En 

tydelig beskrivelse av krav om kvalitet på inkluderte studier bidrar til økt 

sannsynlighet for at de få studiene de har endt opp med er relevante.  

 

Er kvaliteten på de inkluderte studiene vurdert? 

Det er foretatt en vurdering av risiko for bias av alle inkluderte studier. Det er 

beskrevet at forfatterne har tatt kontakt med forfattere av potensielle relevante studier, 

og at de kun har inkludert disse ved oppnådde inklusjonskriterier og ved god kvalitet. 

Alle studier med større eller mindre mangler har blitt ekskludert. Det er derfor mye 

som tyder på at inkluderte studier har god kvalitet.  

 

Dersom resultatene fra de inkluderte studiene er kombinert statistisk i en 

metaanalyse, var dette fornuftig og forsvarlig? 

Studiene som har blitt inkludert er alle randomiserte kontrollerte studier, blindede og 

med en placebo-kontrollgruppe. Studiene som er inkludert har også samme metode 

for å diagnostisere nyrestein (CT). Forfatterne har dermed inkludert studier med stor 

likhet. I tillegg har det blitt utført en heterogenitetstest mellom de ulike studiene. 

Effektestimatene i enkeltstudiene kommer klart frem i metaanalysen. Alle disse 

momentene medfører at metaanalysen har god kvalitet.  

 

Hvor presise er resultatene? 

Effekten av Tamsulosin på steiner mellom 5-10 mm avgår raskere ved bruk av 

Tamsulosin med en risikodifferanse (RD) 0.22 (95% CI 0.12-0.33). 

Konfidensintervallet er smalt og resultatene er derfor presise.  

 

Kan resultatene overføres til Asker/Bærum legevakt? 

Studiet er basert på enkeltstudier utført i akuttmottak (4 av studiene) og på urologiske 

klinikker (4 av studiene). Studiene tar også utgangspunkt i at steinen er identifisert på 

computertomografi (CT). Dette medfører derfor at resultatene fra denne systematiske 

oversikten kan være vanskelig å overføre til en legevakts situasjon, der det ikke alltid 

er tilgang på slik bildediagnostikk.  
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Vurdering av artikkel: The evaluation and management of urolithiasis in the 

ED: A review of the literature (9) 

 

Er formålet med oversikten klart formulert? 

Formålet med artikkelen er å oppsummere nåværende litteratur angående håndtering 

av urolithiasis (nyrestein og ureterstein) i akuttmottak. Formålet er derfor klart 

formulert.  

 

Er det klare kriterier for inklusjon av enkeltstudiene? 

Artikkelen beskriver at forfatterne har gjort søk i PubMed og Google Scholar med 

kombinasjonen av følgende ord: «renal stone», «nephrolithiasis» og «urolithiasis». 

Forfatterne har videre bestemt hvilke artikler som har blitt inkludert, med totalt 125 

inkluderte artikler. Det er ikke oppgitt nærmere hvordan disse artiklene har blitt 

utvalgt. Det er derfor ikke klare kriterier for inklusjon av enkeltstudier i denne 

oversiktsartikkelen.  

 

Er det sannsynlig at relevante studier er funnet? 

Forfatterne benyttet søkemotorene PubMed og Google Scholar med søkeordene 

beskrevet over, som gir treff på mange artikler. Grunnet manglende beskrivelse om 

hvordan studiene har blitt inkludert, er det vanskelig å svare på i hvilken grad 

relevante studier har blitt inkludert. Artikkelen beskriver at kun engelskspråklige 

artikler ble inkludert. Dette kan føre til seleksjonsskjevhet som kan påvirke 

resultatene.  

 

Er kvaliteten på de inkluderte studiene vurdert? 

Det er ikke oppgitt hvilke verktøy og sjekklister som er benyttet og hvordan 

vurderingen er gjort av de inkluderte i artikkelen.  

 

Hvor presise er resultatene? 

Effektestimatene fra artiklene (som behandlingsanbefalingen er basert på) er ikke 

beskrevet. Det er presisert at effekten av Tamsulosin kun er observert på steiner 

mellom 5-10 mm, forenlig med oversiktene som tidligere er beskrevet.  

 



 20 

Kan resultatene overføres til Asker og Bærum legevakt? 

Det anbefales i denne artikkelen å bruke Tamsulosin for å redusere steinpassasjetid. 

Dette er den samme konklusjonen som oppslagsverkene og den systematiske 

oversikten, som allerede er beskrevet i oppgaven. Denne oversiktsartikkelen 

omhandler også pasienter som oppsøker akuttmottak og ikke legevakt. På akuttmottak 

har man sannsynligvis flere diagnostiske muligheter sammenlignet med legevakt.  

 

Oppsummering av kunnskapsgrunnlag: 

Vi har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for bruken av Tamsulosin ved akutt 

nyresteinsanfall. Gjennomgangen omfatter to oppslagsverk, UpToDate og BMJ best 

practice, to systematiske oversikter fra McMaster Plus og en oversiktsartikkel. Alle 

kildene vi har vurdert anbefaler bruken av Tamsulosin ved nyresteinsdiameter 5-10 

mm for å redusere tiden for steinpassasje. I oppslagsverkene og de systematiske 

oversiktene er det klare formål, inklusjonskriterier og konklusjoner. Vi anser derfor 

resultatene i disse studiene som presise og at de kan overføres til klinisk praksis på 

Asker og Bærum Legevakt.   

Dagens praksis, tiltak og indikator 
 

Om legevakten 
Asker og Bærum legevakt er et døgndekkende legetilbud for de 186 000 innbyggerne 

(19) som bor i Asker og Bærum kommune. Legevaktens visjon er: «Sammen skaper 

vi fremtiden».  I 2016 var det om lag 45 000 konsultasjoner(20) på legevakten. Det er 

om lag 60 sykepleiere og medisinstudenter (fullført 4 år i utdannelsen) og 95 leger 

som er tilknyttet legevakten. Det er fem faste ansatte leger som arbeider på dagtid i 

ukedagene og en turnuslege i 80 % stilling. På kveld, natt og i helg er det selvstendige 

næringsdrivende leger som betjener legevakten. I motsetning til andre steder i landet, 

hvor fastlegene i kommunen også driver med legevakt, er det bare om lag 7% av 

legene som arbeider som fastleger i Asker og Bærum(20). Legene får to timer betalt 

opplæring når de starter og får da blant annet informasjon om Asker og Bærum 

legevakts elektroniske metodebok(4). Metodeboken inneholder beskrivelse over 

sykdommer, prosedyrer og behandling av vanlige sykdommer og skader ved legevakt. 

For å sikre at det blir tatt riktige prøver og målinger av pasientene, samt at man får 
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skilt ut pasienter med et tidskritisk behov for tilsyn og behandling, triageres alle 

pasientene som ankommer legevakten etter Manchester Triage system (MTS).  

Asker og Bærum legevakts metodebok oppdateres jevnlig. Dette gjøres i dag ved at 

kritiske endringer frontes på førstesiden på metodehåndboken. I tillegg går det ut en 

oppsummerende e-post med kritiske endringer.  

 

Ved spørsmål til sykepleiere som arbeider fast på legevakten og som tar i mot 

pasienter og administrerer medikamenter, anslår de fleste at det er omtrent 1-2 

konsultasjoner med mistenkt nyresteinsanfall per døgn. Pasientene som ankommer 

legevakten med nyrestein er i hovedsak preget av sterke smerter og blir oftest triagert 

med hastighetsgrad «gul», som innebærer at de må ha tilsyn innen 60 minutter. Mens 

de venter på tilsyn av lege, får de fleste pasientene tilgang til en seng på et fellesrom. 

Ved særlig smertepåvirket pasient legges veneflon for enkel administrasjon av morfin, 

væske eller som forberedelse til innleggelse på akuttmottak. Nødvendige målinger og 

prøver kommer frem ved triagering av MTS og tas av sykepleiere mens pasienten 

venter på legen. Ved nyrestein innebærer dette vanligvis vitalia (temperatur, 

respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk), urinprøve og CRP. 

 

Behandling av nyrestein ved legevakten 
Metodeboken til Asker og Bærum legevakt har et kapittel som omhandler nyrestein 

(4). Her skilles det mellom akutt komplisert og akutt ukomplisert urolithiasis. 

Pasienter med komplisert urolithiasis skal legges inn på sykehus. Dette gjelder 

pasienter med kjent nyresykdom, feber > 38.5 eller pasienter som ikke lar seg 

smertelindre med voltaren og morfin. Pasienter med ukomplisert urolithiasis 

behandles på legevakten med NSAID (Voltaren® 75 mg i.m.). Voltaren® kan 

suppleres med Morfin, Pethidin eller Ketorax® i.m/i.v ved behov. På tross av det som 

står i metodeboken brukes i praksis en kombinasjon av Voltaren® 75 mg i.m og 

Buscopan® 20 mg i.m som førstelinjebehandling ved mistenkt nyrestein. Hvis 

pasienten ikke lindres av dette gir de fleste morfin i.v. Ved kvalme og oppkast gis ofte 

også Afipram® i.m/i.v. Pasienter med ukomplisert urolithiasis vil etter hvert kunne 

dra hjem med smertelindring. De skal få beskjed om å ta kontakt med fastlegen for 

henvisning til elektiv CT-urografi innen 3-4 uker.  
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Innføring av bruk av Tamsulosin ved Asker og Bærum legevakt 
   

1. Forankring med urologer: Ledelsen ved Asker og Bærum legevakt ønsker at 

endringer forankres med urolog på Bærum sykehus før de blir implementert. Det 

er de som har godkjent dagens prosedyrer og de ønsker å videreføre urologenes 

involvering i prosedyren. Hvis urologene godkjenner endringen, er ledelsen 

positiv til å oppdatere metodeboken.  

2. Oppdatere metodeboken: Metodeboken må oppdateres slik at den beskriver at 

pasienter med ukomplisert nyresteinsanfall skal skrives ut med egenbehandling 

høydose NSAID (Voltaren® supp.) og alfablokker Tamsulosin 0,4 mg x 1 daglig 

til steinavgang eller i inntil 4-6 uker. Det holder at pasienten starter behandlingen 

når han/hun kommer hjem fra legevakten. Flytdiagrammet nedenfor er forslag til 

en enkel flyt som kan brukes i beslutningstaking og som kan inkluderes i 

metodeboken.  

 

Figur 3. Flytdiagram. Forslag til behandling av urolithiasis ved Asker og Bærum legevakt; tilpasset fra metodebok 
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3. Informasjon til leger og sykepleiere: Vi foreslår å videreføre dagens rutine knyttet 

til endringer i metodeboken. Det sendes derfor ut en oppsummerende e-post med 

endringer til ansatte ved legevakten. I tillegg legges det beskjed om endringer i 

prosedyrer på forsiden av metodeboken. Det er viktig at kritiske endringer får 

førsteprioritet.  

 

Hvordan sikre at overnevnte tiltak blir gjennomført 

For å sikre at overnevnte tiltak blir gjennomført i praksis, har vi valgt å dele inn i 

hovedtiltak, de tiltakene som er sentrale for å nå̊ målsetningen; tilretteleggingstiltak, 

som skal gjøre det enklere å gjennomføre hovedtiltakene. Tiltakene er summert 

tabellen under. 

Kategori  Beskrivelse  Hvem utfører?  

Hovedtiltak  

Oppdatering av retningslinjer: 

Resept på Tamsulosin til 

pasienter med akutt 

ukomplisert nyresteinsanfall.  

Fagansvarlig lege/IKT-

ansvarlig.  

Tilretteleggingstiltak  

Felles e-post med 

oppsummering av endringer i 

metodebok per måned  

Fagansvarlig 

lege/Fagsykepleier 

Oppdatere første side av 

elektronisk metodebok med 

beskjed om endringer i 

retningslinjer 

IKT-ansvarlig 

Figur 4. Tiltak 

 

Vårt valg av indikator  

Kvaliteten i helsevesenet kan måles ut ifra ulike indikatorer. De tar sikte på å gi et 

indirekte mål for kvalitet, og er et mye brukt verktøy når man ønsker å sette i gang 

tiltak for å forbedre praksis eller rutiner i behandling av pasienter. 

Men ved bruk av ulike indikatorer kan det hefte usikkerhet ved målingen. Mange 

leger følger ikke et nedskrevet behandlingsregime, men har det i eget hode. Det er 

vanskelig å snu inngrodde rutiner i et miljø med stor pasientpågang og mange leger i 
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omløp. Ikke alle leger holder seg oppdatert ved å lese e-post eller forholde seg til nytt 

regime i metodeboka. 

 

For å få et overblikk over de ulike kvalitetsindikatorene deler man det hensiktsmessig 

opp i struktur-, prosess- og resultatindikatorer (21). 

En strukturindikator ser på hvilke ressurser man har tilgjengelig. Ressursene man 

måler er alt fra menneskelige faktorer til tilgjengelig utstyr og teknologi. Det er derfor 

en indikator som kan måle faktorer som diagnostikk, behandling og oppfølging. Ved 

implementering av Tamsulosin ved ukomplisert nyresteinsanfall ved legevakten i 

Asker og Bærum, kan en relevant strukturindikator være praktisk kunnskap og 

datagrunnlaget legen har om bruk av alfablokker ved nyresteinsanfall. Det kan også 

dreie seg om prioritert ressursbruk ved bytte av medikament fra Buscopan® til 

Tamsulosin, samt tilgjengelighet av medikamentet på medisinrommet. Det er legens 

ansvar sammen med leder å sørge for å holde seg faglig oppdatert og i tråd med 

anbefalte retningslinjer. Slik sikrer man kvalitet på helsetjenestene man leverer (22).  

Ved bruk av resultatindikatorer ser man på de helsemessige effektene av 

behandlingen. Det kan for eksempel være tid fra symptom til symptomfri eller 

steinpassasje. En annen aktuell måte å se på effekt av tiltaket kan være antall re-

innleggelser i etterkant av gjennomgått behandling Dette kan imidlertid by på 

problemer all den tid det oppstår flere analytiske begrensninger slik som variasjon av 

pasientgrupper, ulike steinkompositter og compliance. Samtidig har vi ved 

gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget kommet fram til at endringen er godt 

dokumentert i litteraturen (22). 

En prosessindikator evaluerer i hvilken grad klinisk praksis er i samsvar med det som 

anses å være optimale prosedyrer for utredning og behandling (22). En 

prosessindikator handler om det konkrete pasientforløpet og utvikles ofte på grunnlag 

av retningslinjer og referanseprogrammer. Indikatoren sier derfor noe om hva 

pasienten har fått av det helsevesenet tilbyr, herunder forebyggende tiltak, 

diagnostikk, behandling, pleie for å nevne noen.  
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Ved implementering av ny behandlingsalgoritme vil prosessindikatorene være de 

mest relevante, blant annet ved å se på hvor stor andel av pasientene som da mottar 

Tamsulosin (22). 

 

Vi har valgt følgende prosessindikator for å måle effekt av tiltakene i vårt 

forbedringsprosjekt på Asker og Bærum legevakt:  

1) Andel pasienter som behandlet med Tamsulosin 6 uker etter intervensjon > 

50% (delmål) 

2) Andelen pasienter som behandles med Tamsulosin etter 12 uker > 95% 

(hovedmål) 

 

 

Prosessmål kan synes særlig aktuelle fordi de ofte kan baseres på vitenskapelig 

dokumentasjon av høy kvalitet, er lett målbare tall så lenge det dokumenteres riktig i 

journalsystem hvilket legemiddel som forskrives (22). Vi måler da effekt av tiltaket 

ved å se om pasienter med ukomplisert nyresteinsanfall får forskrevet Tamsulosin ved 

legevakten, samtidig som dataene gjerne er relativt enkle å innhente og analysere.  

 

Prosess, ledelse og organisering  
 
Det gjøres stadige endringer i metodeboken for å holde tritt med endringer i anbefalte 

retningslinjer. Innføring av Tamsulosin blir derfor en av flere endringer som gjøres 

relativt ofte. Det vil være lite hensiktsmessig å implementere et stort prosjekt basert 

på en enkelt endring i medikamentbruk, heller et miniprosjekt som kan gjentas med 

jevne mellomrom for å kontrollere at endringer i metodeboken følges. Vi tar 

utgangspunkt i Tamsulosin, men prosessen som omtales nedenfor bør kunne brukes 

på generelt grunnlag.  

 

Vi har valgt å ta utgangspunkt i Kunnskapssenterets metode for kvalitetsforbedring, 

utviklet av G. Langley og T. Nolan(23, 24). Modellen består av 5 ulike faser; 

forberede, planlegge, utføre, evaluere og å følge opp (figur 5). De ulike fasene i 
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sirkelen må ofte gjentas flere ganger før en endelig implementering av prosjektet kan 

gjennomføres.  

 

Figur 5. Modell for kvalitetsforbedring ved Asker & Bærum legevakt 

Trinn 1: Forberede  
Vi foreslår at det etableres en prosjektgruppe bestående av nøkkelpersoner på tvers av 

ulike nivåer i organisasjonen. Denne prosjektgruppen er generelt ansvarlig for 

endringer i retningslinjer og metodebok slik at de kan dra nytte av tidligere erfaringer. 

Ledelsen spiller en sentral rolle i alle forbedringsprosjekter og bør involveres. Vi 

foreslår at prosjektgruppen består av følgende deltakere: 

1. Leder ved Asker & Bærum legevakt 

2. Fast ansatt lege  

3. Fast ansatt sykepleier (Fagsykepleier) 

4. IKT-ansvarlig (dataverktøy, kvalitetsansvarlig) 

 

På første møte i prosjektgruppen må det utarbeides en felles tidsplan for struktur og 

organisering av prosjektet. Figur 6 viser viktige milepæler i Tamsulosin-prosjektet. 

 

Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Møte med prosjektgruppen 

Godkjenning fra urologene  

☺ ☺ 

☺ 

 

 

  ☺      ☺ 
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Oppdatering av metodebok  ☺ 

Informasjon til deltakere             

Gjennomføre 1             

Evaluering 1      ∞       

Gjennomføre 2             

Evaluering 2            ∞ 

*Trinn 1=forberede *Trinn 2=Planlegge * Trinn 3=Utførelse * Trinn 4=Evaluering 

Figur 6. Overordet tidsplan og milepæler for Tamsulosin-prosjektet ved Asker & Bærum legevakt 

 

Tidsplanen (figur 6) er markert med ulike farger, som symboliserer de ulike fasene i 

sirkelen. Antall gjennomføringer kan utvides avhengig av evalueringer underveis og 

av effekten av tiltakene. Prosjektet vil vare i totalt 12 uker og inneholde to sykluser i 

Demings sirkel. Det er satt opp to evalueringer, hvor vi teller opp antall pasienter, 

som er blitt behandlet med Tamsulosin og hvilke som ikke er det. Resultatene 

presenteres til ledelsen og deltakere i prosjektet i uke 6 og uke 12.  

 

Trinn 2. Planlegge  
I denne fasen må det planlegges hva man ønsker å oppnå med forbedringsprosjektet, 

hvilke tiltak som må iverksettes for å nå målet og valg av indikator(er), for å måle 

effekt av tiltakene.  Hovedmålet vårt med prosjektet er en oppdatering av 

retningslinjer med innføring av Tamsulosin til pasienter med akutt ukomplisert 

nyresteinsanfall. Følgende tiltak planlegges og er summert opp i tabellen: 

Tiltak  Beskrivelse  Hvem utfører?  

Hovedtiltak  
Valg av indikator (prosessindikator) og målemetode 

(telle) 

Ledelsen, 

Kvalitetsansvarlig, 

Prosjektgruppen 

Tilretteleggings- 

tiltak  

 

Vurdering av hvilken indikator som er til beste for 

vårt prosjekt: valg: Prosessindikator: innføre ny 

behandlingsalgorime (Tamsulosin) 

Ledelsen, 

Kvalitetsansvarlig, 

Prosjektgruppen  

 
Telle antall pasienter i uke 6/beregne andeler 

(Tamsulosin) 

Ledelsen, 

Kvalitetsansvarlig 

Prosjektgruppen 
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Telle antall pasienter i uke 12/beregne andeler 

(Tamsulosin) 

Ledelsen, 

Kvalitetsansvarlig 

Prosjektgruppen 

Sikkerhetstiltak  

 

Kvalitetssikre tellemetoder, beregninger, kontroll av 

metode 

Ledelsen, 

Kvalitetsansvarlig  

Figur 7. Kvalitetssikring av tiltak på Asker og Bærum legevakt 

Trinn 3: Utføre 
Vi er nå klare for å implementere ny retningslinje og prosjektgruppen har utarbeidet et 

forslag til en konkret og detaljert tidsplan for selve utførelsen prosjektet, som 

inneholder en oversikt over hvilke tiltak som bør implementeres, til hvilket tidspunkt 

og hvordan resultatene skal evalueres. En oversikt over tiltak er vist her: 

 

Tiltak  Beskrivelse  Hvem utfører?  

Hovedtiltak  
Implementere ny retningslinje i praksis: resept på Tamsulosin 

til pasienter med akutt ukomplisert nyresteinsanfall.  

Fagansvarlig 

lege/IKT-

ansvarlig.  

Tilretteleggings- 

tiltak  

 

Metodebok er oppdatert og klar til å implementeres i praksis 
Fagansvarlig 

lege/IKT-ansvarlig 

Flytskjema er godkjent og klar til å implementeres i praksis 

Fagansvarlig lege 

 
Sikkerhetstiltak  

 

Felles e-post med oppsummering av endringer i metodebok per 

måned. Oppdaterer første side av elektronisk metodebok med 

beskjed om endringer i retningslinje 

Ledelsen 

IKT-ansvarlig/ 

Fagansvarlig lege 

Figur 8. Kvalitetssikring av tiltak på Asker og Bærum legevakt 

 

Trinn 4: Evaluere 
En løpende evaluering av tiltakene er avgjørende for å vite om de har virket etter 

hensikten og faktisk ført til forbedringer som kan evalueres. Det er viktig å måle 

effekten av tiltakene og reflektere over resultatene. Milepæler og nådde mål må 

presenteres til ledelsen og deltakerne, for videre motivasjon i forbedringsprosjektet. 

Vi har satt opp to hoved evalueringer i uke 6 og uke 12. Forslag til evalueringen kan 

se slik ut:  

Tiltak   Beskrivelse  Hvem utfører?  

Hovedtiltak  
Evaluering i uke 6 og uke 12: Er målene nådd? 

(Telle/andeler) 

Ledelsen, kvalitetsansvarlig, 

Prosjektgruppen 

Tilretteleggings- 

tiltak  

 

Informasjon om effekt av tiltak på fagmøte til 

ansatte og ledelsen 
Prosjektgruppen/Leder 

Systematisk gjennomgang av mål, tiltak og 

resultater  
Prosjektgruppen/Leder 

Evaluere, justere, korrigere og ny runde i sirkelen Prosjektgruppen/Leder 
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Evaluering sendes i felles e-post med 

oppsummering av resultater  
Prosjektgruppen/Leder 

Sikkerhetstiltak  

 

Evaluering ved hjelp av diagnosekode, telle antall 

pasienter som er behandlet med Tamsulosin 
Prosjektgruppen/Leder 

Figur 9. Kvalitetssikring av tiltak på Asker og Bærum legevakt 

I tillegg til evaluering av effekt av tiltakene kan det foretas en gjennomgang av 

relevante journaler med eventuelle begrunnelse hvorfor Tamsulosin er ordinert eller 

ikke, fordi dette gir viktig tilleggsinformasjon om forskrivningen. 

 

Trinn 5: Følge opp 

Det kommer stadig nye oppdateringer i metodeboken og prosjektet er derfor en 

kontinuerlig prosess som må følges opp over tid.  Det kan være viktig å ha noen 

møtepunkter for å sikre at slike endringer gjennomføres på en fornuftig måte. Det kan 

for eksempel arrangeres et evalueringsmøte med de ansatte på legevakten om hvordan 

de har opplevd forbedringsprosjektet. Følgende spørsmål kan få frem hvordan de 

ansatte har opplevd prosjektet: 

• Har du møtt uforutsette problemer ved bruk av metodeboken etter innføring av 

endringene?  

• Har tiltakene ført til at du bruker retningslinjene mer hyppig?  

• Noe som har vært irriterende eller som har fungerer det bra?  

• Hva mener du kan gjøres videre for å forbedre informasjon om endringer? 

Ofte kan diskusjon skape engasjement og motivasjon, noe som igjen bidrar til 

forankring og til at forbedringene vedvarer over tid (23, 25). Det er også viktig å være 

klar over at selv om prosjektet var vellykket i prosjektperioden, er det likevel en fare 

for at deltakerne går tilbake til gammel praksis. Sistnevnte viser at systematisk 

forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess, som må følges opp, justeres, korrigeres 

og evalueres kontinuerlig. Dette kan blant annet gjøres ved å gjennomføre 

stikkmålinger på oppdateringer i retningslinjene. Det anbefales å opprette eller 

oppdatere prosedyrer, opplæringsprogram, funksjonsbeskrivelser, omfordele ressurser 

og sikre rutiner for god kommunikasjon (25, 26).  
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Utfordringer knyttet til kvalitetsforbedringsprosjektet 
Det kan være ulike utfordringer knyttet til innføring av endringer i en organisasjon. 

Barrierer er hindringsmekanismer som kan redusere virkningen og læringen i arbeidet 

(27, 28). Det er viktig at barrierer blir identifisert tidlig i prosjektet vårt og at 

prosjektgruppen utarbeider strategier for å motvirke dem. Eksempler på mulige 

barrierer som kan være tilstede på Asker og Bærum legevakt er vist i figur 10.  

 

Figur 10. Fiskebeinsdiagram over mulige barrierer og utfordringer ved innføring av Tamsulosin 

1) Miljø: tidspress og mangelfull opplæring  

 Det er et stadig økende krav til dokumentasjon i helsevesenet. En strategi er å 

motivere de ansatte fra starten av om at på sikt vil intervensjon med ny retningslinje 

kunne” spare tid”, fordi Tamsulosin har vist raskere steinavgang, kan det føre til 

redusert antall rekontakter på legevakten ved akutte nyresteinsanfall.   

 

2) Materiale: mangelfullt støttesystem rundt arbeidet 

Et svakt støttesystem virker begrensende på implementeringsprosessen. Vi har derfor 

valgt å utnytte allerede eksisterende rutiner og eksisterende støttesystemer, slik at 

kvalitetsforbedringsprosjektet vårt enkelt kan effektiviseres og standardiseres i 

eksisterende rutiner på Asker & Bærum legevakt. Alt materiell må være klart og 

godkjent før kvalitetsprosjektet settes i gang, som for eksempel flytskjema (må 

godkjennes av urolog), oppdatering av ny retningslinje i metodeboken og felles e-post 

med oppsummering av endringer per måned. 

 

Utfordringer ved innføring 
av Tamsulosin ved akutt 

ukomplisert 
nyresteinsanfall

Miljø Mennesker

Materiale

Metode

Inkonsistent bruk av metodebok

Manglende incentiv til oppfølging av pasient utenfor legevakt

Har ikke alfablokkere tilgjengelig

Tidspress 

Lite samarbeid mellom leger på vakt

Oppdaterer seg ikke på kunnskap 

Frykt for å gjøre noe nytt 

Ikke beskrevet i metodeboken

Mange ansatte 

Dagens behandling fungerer

Mangelfull opplæring

For dyrt å kjøpe medisiner
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3) Metode: mangelfull informasjon og bruk av metodebok  

Hvis de ansatte ikke bruker metodeboken eller ikke leser felles e-post med 

oppsummering av endringer per måned, vil dette i seg selv være en barriere som kan 

redusere virkningen av kvalitetsforbedringsprosjekt vårt. Ledelsen og 

kvalitetsansvarlig har et sentralt ansvar for at metodeboken oppdateres og brukes av 

de ansatte ved legevakten. Ledelsen kan for eksempel sette fokus på bruk av 

metodeboken på allerede eksisterende faglige interne møter, kurs, e-læring og ved 

intern opplæring av ansatte på legevakten. 

  

4) Mennesker: mangelfull ledelse og organisering 

En ledelse som ikke fronter arbeidet, stimulerer til læringsprosesser og evaluerer 

endringsarbeidet, kan i seg selv bli en barriere for å skape endringer. Ledelse er en 

kritisk viktig faktor, de ansatte ved Asker og Bærum legevakt er avhengig av en 

ledelse som driver endringen framover og skaper klarhet i arbeidet.  

 

Diskusjon 
I denne oppgaven har vi sett på behandling av ukomplisert akutt 

nyresteinsanfall ved Asker og Bærum legevakt. Deres praksis ved akutt 

nyresteinsanfall er i hovedsak Voltaren® og Buscopan® intramuskulært. 

Behandlingen med Buscopan® er ikke i samsvar med anbefalingene i de faglig 

anerkjente oppslagsverkene UpToDate og BMJ best practice. Ved gjennomgang 

av retningslinjer, oppslagsverk og systematiske oversikter finner vi ikke 

holdepunkt for bruk av Buscopan® i akutt nyresteinsbehandling. Metodeboken 

til Asker og Bærum legevakt anbefaler heller ikke Buscopan®. Vi finner derfor 

ikke grunnlag for å si at dagens praksis er evidensbasert eller systematisk, noe 

som i seg selv er gode argumenter for å kvalitetssikre og oppdatere rutiner og 

metodebok, samt gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt.   

 

Vi har foretatt en grundig vurdering av retningslinjene UpToDate og BMJ best 

practice. Begge retningslinjene anbefaler Tamsulosin ved ukomplisert bekreftet 

stein < 10 mm. Oppslagsverkene bygger på store systematiske oversikter og 

metaanalyser av høy kvalitet. Den største og mest tungtveiende metaanalysen i 

begge oppslagsverkene er en Cochrane Oversikt fra 2018 som inkluderer 67 
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studier og 10 509 pasienter. Hovedanalysen i denne Cochrane oversikten viser 

at bruk av alfablokkere reduserer tid til steinavgang med 3.40 dager (CI: - 4.17 

til – 2.63) for steiner < 10 mm og 5.99 dager for steiner fra 5-10 mm (CI: -7.16 

– 4.82). Sannsynligheten for steinavgang var også signifikant økt ved bruk av 

alfablokkere (RR: 1.45, 95% CI: 1.36 – 1.55). I hovedanalysen som inkluderer 

10 509 pasienter er AR (absolutt risiko) for steinavgang 0.77 i 

alfablokkergruppen og 0.62 i kontrollgruppen. Dette gir en absolutt 

risikoøkning på 0.15 for steinavgang ved bruk av alfablokkere og NNT (number 

needed to treat) er 6.67. Grunnet lav kvalitet på evidensen i hovedanalysen, ble 

det videre gjort en subgruppeanalyse der kun studier med høy kvalitet ble 

inkludert. Denne analysen viste også redusert tid til steinavgang og økt 

sannsynlighet for steinavgang etter inntak av alfablokker. I tillegg fant studien 

at antall sykehusinnleggelser og behovet for smertestillende behandling ble 

redusert. Alle disse funnene er gode argumenter for å innføre Tamsulosin i 

akuttbehandling av nyresteinsanfall. Størst effekt ses altså ved steiner fra 5 – 10 

mm hvor tiden til steinavgang var redusert med 5.99 dager. Tid til steinavgang 

var også signifikant redusert for steiner < 5 mm, men sannsynlighet for 

steinavgang var ikke økt for disse små steinene.  

 

I oversikten til Cochrane finner de ikke signifikant økning av bivirkninger i 

hovedanalysen, men i en subgruppeanalyse som bare inkluderer studier med placebo 

som kontroll finner de noe økt forekomst av bivirkninger (RR: 2.09, 95% CI: 1.13 – 

3.86). I denne subgruppeanalysen som inkluderer 1650 pasienter, er AR (absolutt 

risiko) for en alvorlig bivirkning 0.08 i alfablokkergruppen og 0.03 i placebogruppen. 

Dette gir en absolutt risikoøkning på 0.05 for å oppleve en alvorlig bivirkning ved 

bruk av alfablokkere og number needed to harm er 20. I hovedanalysen er det både 

inkludert studier der placebo er kontroll og studier der standard terapi er kontroll. Det 

er oppgitt at denne standard terapien er f.eks. NSAIDs, kortikosteroider og/eller 

spasmolytikum. På legevakten bruker de NSAIDs og spasmolytikum (Buscopan®). 

Vi mener derfor at resultatene fra hovedanalysen er bedre overførbare til Asker og 

Bærum legevakt enn resultatene fra subgruppeanlysen med kun placebo som kontroll. 

I hovedanalysen var det som nevnt ikke signifikant økning av bivirkninger ved bruk 

av alfablokkere.  
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Tamsulosin har vist å gi bivirkninger som ortostatisk hypotensjon, hodepine, 

svimmelhet, ejakulasjonsforstyrrelser, infeksjoner og rhinitt (29). Det er også 

kontraindisert å bruke Tamsulosin ved tidligere hypotensjon og alvorlig leversykdom, 

og medikamentet skal brukes ved forsiktighet ved samtidig bruk av CYP3A4-

hemmere (30) og ved hjertesvikt (29). Det er allikevel kun svimmelhet og 

ejakulasjonsforstyrrelser som er vanlige bivirkninger (>1/10, <1/100). For de fleste 

pasienter er det derfor uproblematisk å benytte medikamentet i 4 – 6 uker.   

 

Et annet viktig aspekt ved pasientbehandling er medikamentprisen. Sammenlignet 

med mange andre medikamenter er Tamsulosin et billig medikament (Tamsulosin 

139.5 kr for 0.4 mg x 30 tabletter (31), Buscopan® 58.7 kr for 5 x 1 ml ampuller 

(32)). Et billig medikament som samtidig medfører færre rekontakter med legevakten 

og færre henvisninger til bildediagnostikk og kirurgi, er meget kostnadseffektivt for 

samfunnet og pasienten. 

 

Et problem med anbefalingene i UpToDate og BMJ best practice er at de stiller krav 

til billeddiagnostikk for å stille diagnosen ukomplisert nyrestein. På Asker og Bærum 

legevakt stilles denne diagnosen klinisk. Dette kan føre til at noen pasienter uten 

nyrestein, og noen pasienter med steiner > 10 mm vil få Tamsulosin. Effektestimatene 

fra de overnevnte retningslinjene er derfor ikke direkte overførbare til legevakten. Vi 

mener allikevel at disse retningslinjene er de mest aktuelle å forholde seg til når 

diagnosen ukomplisert nyresteinsanfall først er stilt. Når diagnosen er riktig vil 

effektestimatene fra metaanalysene gjelde. Siden Tamsulosin er et kostnadseffektivt 

medikament med lite bivirkninger og stor nytte, anbefaler vi at Asker og Bærum 

legevakt innfører dette som standardbehandling av ukompliserte nyresteinsanfall. 

 

I kvalitetsforbedringsprosjektet for innføring av Tamsulosin har vi valgt en 

prosessindikator for å se i hvilket omfang legene benytter seg av de nye 

retningslinjene. Det er en gyldig måte å måle kvaliteten på tiltaket som ønskes innført, 

all den tid en prosessindikator uttrykker om pasientene mottar de ytelsene de bør få 

når oppdatert kunnskap og anbefalte retningslinjer ligger til grunn. Vi kan måle dette 

ved å se på antallet som mottar Tamsulosin etter diagnostisering av nyresteinsanfall. 

Dette kan gjøres ved å innhente journaldata, som å trekke ut diagnosekoden for 

«nyrestein» fra systemet, eller se hvor mange som har fått Tamsulosin i 
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reseptformidleren. Vi vil sette som delmål at man etter 6 uker skal se at 50 % av 

pasientene får forskrevet anbefalt medisin og etter 12 uker skal vi nærme oss 95 %. 

Ved å ta en oppfølging etter 6 uker kan vi se nærmere på grunner til at den resterende 

halvparten ikke fikk retningslinjebehandling, og forsøke å påvirke dette gjennom 

opplysning på e-post, plansjer på vaktrommet og oppfordring til bruk av metodebok, 

for å fremskynde implementering. Bruken av prosessindikator vil skjerpe 

oppmerksomheten rundt oppdatert metodebok. Dette kan i beste fall øke kvaliteten av 

anbefalt behandling ved andre akutte tilstander pasienter søker hjelp for, ved at legen 

og mikromiljøet er oppmerksomme på at det gjøres endringer. Å holde seg faglig 

oppdatert er viktig i en hverdag som er avhengig av rutiner og samarbeid på tvers av 

fagkunnskap, slik at kvaliteten på behandlingen øker og at pasientgruppen føler tillit 

til behandlingsapparatet.   

 

Innføringen av Tamsulosin på Asker og Bærum legevakt vil være en kompleks 

prosess. Det eksisterer et gap mellom det som forskningen har produsert av teori 

(kunnskapsgrunnlaget) og det som omsettes i praksis på legevakten. Vi har studert 

hvordan en ny retningslinje kan innlæres og tas i bruk på legevakten, slik at kvaliteten 

i arbeidet er oppdatert. Det systematiske kvalitetsforbedringsarbeidet er en 

kontinuerlig prosess, som må følges opp, justeres, korrigeres og evalueres 

kontinuerlig (jfr. Demings sirkel). På den måten sikrer man at en ikke faller tilbake i 

gammel praksis etter at prosjektet er avsluttet. I tillegg vil prosjektet kunne avdekke 

mer grunnleggende problemer knyttet til hvordan metodeboken brukes av de ansatte.  

Ledelse er en kritisk viktig faktor, og legevakten er avhengig av en ledelse som driver 

endringen framover og skaper klarhet i arbeidet. Visjonen til legevakten er: «Sammen 

skaper vi fremtiden». Å skape en god struktur, en endringsvillig og positiv kultur 

blant de ansatte, gjør at legevakten blir bedre rustet til å gjennomføre endringer med 

god kvalitet. 

Konklusjon 
 

Vi konkluderer med at bruken av Tamsulosin bør benyttes ved akutt nyresteinsanfall 

på Asker/Bærum legevakt. Både anerkjente oppslagsverk som UpToDate og BMJ 

best practice, systematiske oversikter og metaanalyser er klare på at Tamsulosin 

reduserer passasjetiden på steiner mellom 5-10 mm. Medikamentet er billig, har 
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relativt få bivirkninger og reduserer gjennomsnittlig steinpassasjetid med 3.4 dager. 

Innføring av Tamsulosin vil dermed redusere antall dager med smerter for pasienten 

og redusere antall rekontakter med legevakten. 
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